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O VÎLCEA
Vizita de lucra pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genera! al Comitetului Centra! al Partidului Comunist 

Român, președintele Consiliului de Stat, a întreprins-o timp de cinci zile în Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor și Arad a prilejuit 
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. In cadrai unor impresionante manifestări populare, sute și sute de mii de oameni ai muncii români, 
maghiari, germani și de alte naționalități și-au exprimat dragostea și nețărmurita lor încredere în politica marxist-leninista a parti
dului, adeziunea unanimă la programul său, hotărîrea de a lupta pentru înfăptuirea lui.

Vizita, care a avut loc în preajma celui de-al X-Iea Congres al Partidului Comunist Român, eveniment de excepțională 
importanță în viața țării și poporului nostru, a constituit o puternică afirmare a unității întregii națiuni socialiste în jurul partidului 
sau comunist, a conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

■■

Cuvîntarea tovarășului Mihai Dalea
© SĂLAJ

Cuvîntarea tovarășului Vasile Patilineț

ANGAJAMENTELE S-AU MATERIALIZAT

După mai puțin de douăsprezece 
ore de la emoționanta manifesta
ție pe care cetățenii orașului de 
pe Criș au făcut-o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marți dimineața 
Oradea a trăit din nou, cu intensi
tate, revărsarea entuziasmului 
popular: orădenii și-au luat ră
mas bun de la secretarul general al 
partidului la plecarea sa spre A- 
rad.

Tovarășul Ceaușescu străbate 
orașul într-o mașină deschisă 
— printr-un culoar viu de acla
mații și aplauze. Bucuria, spon
tana și sincera bucurie umană, se 
citește pe toate chipurile. Oa
menii îl privesc pe tovarășul 
Ceaușescu așa cum își privesc 
frații, părinții, fiii. Uralele încăr
cate de emoție cuprind, în cuvintele 
lor simple, toată dragostea pe care 
poporul nostru o nutrește pentru 
Nicolae Ceaușescu : „Să ne trăiți, 
tovarășe Ceaușescu", „Sîntem ală
turi de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general", „Sănătate și 
bucurie". Sînt urări ce rostesc gîn- 
durile și simțămintele profunde ale 
unui popor întreg care își cinsteș
te conducătorul, care știe că sufle
tul conducătorului este tot una 
cu sufletul națiunii. Insuflețitele 
clipe ale acestei copleșitoare mani
festații exprimă cu o vigoare deo
sebită unitatea de ideal, unitatea 
de acțiune a poporului și partidu
lui.

Coloana merge la pas. In prima 
mașină, în picioare, tovarășul 
Ceaușescu salută miile de cetățeni.

„La mulți ani", „Sănătate", „Fe
ricire", „Noroc bun" — cele mai fe
lurite urări, rostite de mii de gla
suri, se împletesc de-a lungul în
tregului traseu. Peste toate, ca o 
unanimă vibrație, răsună „P.C.R., 
P.C.R.", „Ceaușescu, Ceaușescu, 
Ceaușescu". Numele celui mai iubit 
fiu al poporului român este scan
dat de bătrîne cu părul alb, de copii, 
de tineri. în fața întreprinderilor 
au ieșit muncitori în salopete ; din 
instituții — grupuri de tinere și ti
neri ; din balcoanele caselor, de Ia 
ferestre bărbați și femei salută, 
ovaționează. Coloana de mașini 

La uzinele „Strungul" din Arad — în faja machetei care prezintâ dezvoltarea In perspectivă a întreprinderii

străbate orașul în această splendi
dă dimineață de iulie printr-un 
imens fluviu de aplauze și ovații...

...Ultimele case ale Oradiei au ră
mas în urmă.

Mașinile oficiale trec prin comu
nele Nojorid, Les, Gepiu, Inand. In 
cinstea oaspetelui, sărbătoarea a 
împodobit șoselele și casele, dar mai 
presus de orice a împodobit inimile 
oamenilor. După un vechi obicei al 
locului, în fața casei fiecărui gos
podar, pe o masă așternută de săr
bătoare, sînt rînduite roadele pă- 
mîntului: pîine mare, o cană cu 
vin, plăcinte rumene și alte bucate ; 
gospodina face un semn îmbiind 
oaspeții la un scurt popas.

La Nojorid, o echipă de călușari 
blochează șoseaua. Vajnicii dansa
tori n-au trecut de zece ani. La 
trecerea prin Les, o fanfară țără
nească intonează „Mulți ani tră
iască". Tot aici, tinere țărănci flu
tură frumoase cusături, mîndria 
măiestriei lor.

Un popas de cîteva minute la 
Inand. Oprirea nu era prevăzută 
în programul oficial, dar mai de
parte nu se poate trece. Țăranii 
au ieșit în întâmpinarea tovară
șului Ceaușescu cu tradiționala 
pîine și sare. Bătrîna care le 
oferă îl sărută pe amîndoi obrajii: 
„Să trăiești, copilul meu, să ne con
duci mereu așa ca pînă acum". Ca 
un ecou, glasurile tuturor scandea
ză : „Ceaușescu și poporul, 
Ceaușescu și poporul". Tovarășul 
Ceaușescu le urează celor de față 
multă sănătate. Un scurt popas în 
fața unei mici expoziții improviza
te. Cooperatorii din Inand și din 
comunele învecinate țin să arate, cu 
îndreptățită mîndrie, realizările lor. 
Tovarășul Ceaușescu îi felicită pen
tru rezultatele obținute în cultura 
griului în 1968 : C.A.P. Ateas — 
2 810 kg/ha, C.A.P. Gepiu — 2 615 
kg/ha, C.A.P. Roit — 2 705 kg/ha, 
C.A.P. Sîpicolau Român — fruntaș 
pe județ — 3 100 kg/ha.

Drumul continuă străbătînd alte 
și alte sate. Nu apucă să se stingă 
ecoul uralelor dintr-unul și un alt

Printre țăranii cooperatori din comuno Mădăraș

val de urale întîmpină sosirea to
varășului Ceaușescu în satul ur
mător.

Oprire în comuna Mădăraș — co
mună vestită prin hărnicia și spi
ritul gospodăresc al locuitorilor ei. 
Localitatea cunoaște de la un an 
la altul, tot mai pregnant, un pro
ces de urbanizare : cele peste 200 
case noi construite aici în ultimul 
timp au înfățișarea unor adevărate 
vile, străzile din centru sînt asfal
tate, noua școală e o impunătoare 
clădire cu etaj, vitrinele magazine
lor expun cele mai felurite pro

duse, o baie comunală va fi dată 
în curînd în funcțiune.

La intrarea în Mădăraș, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este întîm- 
pinat de primarul comunei, Gheor- 
ghe Chis, de toți locuitorii comu
nei veniți cu mic, cu mare să-1 sa
lute pe secretarul general al C.C. 
al P.C.R.

In calea oaspetelui ei au aș
ternut un covor de flori de cîmp, 
culese în zorii zilei. Ca peste tot, 
o mare de urale. Un glas vibrînd 
de emoție rostește: „Vă dorim 
multă sănătate și putere de muncă, 
tovarășe Ceaușescu". „Pentru bine
le nostru" — se aude altă voce. 
„Pentru binele României" — între
gește un altul. Tovarășul Ceaușescu 
mulțumește, strînge mîinile care 1 
se întind.

Președintele cooperativei agrico
le de producție din această comu
nă, Teodor Maghiar, îl invită pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să vi
ziteze cooperativa, una dintre pri
mele create în țară. Acceptînd cu 
plăcere invitația, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. vizitează sec
torul zootehnic, unde este informat 
asupra rezultatelor obținute în creș
terea producției de carne și lapte. 
Se subliniază faptul că cooperativa 
a livrat statului importante canti
tăți de came, că producția medie 
de lapte la fiecare vacă a ajuns la 
peste 2 600 de litri.

La sediul cooperativei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se întîlnește cu 
membrii consiliului de conducere. 
Are loc o discuție în legătură cu 
diferitele activități ale acestei pu
ternice cooperative. Rezultatele ob
ținute atît în producția vegetală cit 
și în cea animală i-au situat pe 
cooperatorii din Mădăraș în rîndu- 
rile unităților fruntașe pe țară ; a- 
verea obștească a cooperativei a a- 
juns în prezent la peste 20 mili
oane de lei. Atrage în mod deo
sebit atenția valoarea zilei-muncă 
obținută, care anul trecut s-a ri
dicat la 33 de lei, din care 27 în 
bani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi 
felicită pe cooperatori pentru re
zultatele obținute, arătîndu-le, tot
odată, că succesele de pînă acum îi 
obligă în continuare. S-ar mai pu
tea face multe, arată tovarășul 
Ceaușescu, mai cu seamă în ceea 
ce privește extinderea irigațiilor și 
a culturilor de seră. S-ar putea 
chibzui mal bine repartizarea pe 
teritoriu a clădirilor agricole, întru- 
cît, la ora actuală, nu peste tot s-a 
folosit terenul suficient de rațional.

La sfîrșitul acestei scurte, dar 
fructuoase Întîlniri, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. le adresea
ză țâțânilor din Mădăraș un căl
duros salut cu prilejul împlinirii, 
în anul acesta, a 20 de ani de exis
tență a cooperativei. In fața se
diului cooperativei, oaspetele răs
punde aclamațiilor, mulțumește 
pentru manifestarea de atașament, 
de încredere în partid, în condu
cerea sa.

In centrul orașului Salonta, to
varășul Nicolae Ceaușescu este aș
teptat de întreaga populație. După 
un cuvînt de bun venit, tovarășul 
Petru Demeter, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de partid, 
primarul orașului, îl invită pe se
cretarul general al C.C. al P.C.R. să 
viziteze expoziția produselor reali
zate de industria locală și coopera
ția meșteșugărească a orașului, care 
oglindește ingeniozitatea crea
torilor din aceste unități în reali
zarea unor producții variate de 
bunuri de larg consum : confecții, 
încălțăminte, articole casnice, de 
turism, garnituri de mobilă.

Președinții celor trei cooperative 
agricole de producție din Salonta îl 
invită și dînșil pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să le fie oaspete.

Este greu de ales... Toate aceste 
unități țin să arate tovarășului 
Ceaușescu cum se muncește în gos
podăria lor înfrățită, cum este 

(Continuare In pag. aU-a)

COLECTIVELE DE 
MUNCA A 10 ÎNTRE
PRINDERI INDUS
TRIALE DIN JUDE
ȚUL BACAU și-au în
deplinit angajamentele 
asumate în întrecerea 
socialistă pentru în
tregul an. Printre a- 
cestea se numără toa
te unitățile din ramu
rile industriei con
structoare de mașini, 
petroliere, extractive 
și ușoare, care au 
realizat, peste pre
vederi, o producție 
globală în valoare de 
22 milioane lei și o 
producție marfă vHi- 
dută și încasată de 
aproape 15 milioane 
lei. Pe baza realizări
lor obținute, între
prinderile industriale 
din județ și-au supli
mentat angajamentele 
anuale, hotărînd să 
îndeplinească o mare 
parte dintre ele pînă 
la Congresul partidu
lui.

INDUSTRIA MUNI

CIPIULUI PLOIEȘTI, 
care realizează aproa
pe jumătate din în
treaga producție in
dustrială a județului 
Prahova, și-a îndepli
nit angajamentele lua
te în cinstea Congre
sului partidului și a 
zilei de 23 August. In 
perioada care a trecut 
din acest an au fost 
livrate peste planul la 
zi produse petrolifere 
și chimice, utilaje 
pentru foraj-extracție, 
materiale de construc
ție și izolatoare, țesă
turi și alte materiale 
îh valoare de pești 
100 000 000 lei. Mai 
mult de 80 la sută din 
sporul de producție 
s-a realizat pe seama 
productivității muncii, 
care, față de perioada 
corespunzătoare a a- 
nului precedent, a 
crescut cu peste 10 la 
sută.

CONSTRUCTORII 
DE PE ȘANTIERELE 
SISTEMULUI HIDRO

MEMORANDUMUL GUVERNULUI FINLANDEZ

0 inițiativă constructivă 
în problema 

securității europene
Opinia publică din țara noastră a 

luat cunoștință cu viu interes de 
răspunsul guvernului român la me
morandumul guvernului Finlandei în 
legătură cu convocarea unei conferin
țe în problema securității europene. 
România socialistă acordă, după cum 
se știe, o deosebită însemnătate în
făptuirii principiilor cuprinse în 
Declarația de la București din 1966 
și în recentul Apel de la Buda
pesta al țărilor socialiste membre 

ale Organizației Tratatului de la 
Varșovia, problemei realizării 
securității în Europa, instaurării în 
această regiune a unei atmosfere de 
încredere și a unor relații de bună 
vecinătate, de conviețuire pașnică șl 
largă cooperare între toate statele, 
indiferent de sistemul lor politic-so
cial. Militînd neobosit pentru atin
gerea acestor obiective de interes 
vital pentru toate popoarele Euro
pei, de mare importanță pentru des
tinderea internațională, țara noastră 
înțelege, în același timp, să spri
jine orice acțiune pozitivă, orice ini
țiativă sau măsură menită să des
chidă perspectiva unor progrese 
reale în această direcție, să asigure 
cursul spre înfăptuirea securității.

O asemenea acțiune pozitivă este, 
în mod incontestabil, memorandumul 
guvernului finlandez, care a stîrnit 

Telegramă
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumind cordial guvernului Republicii Socialiste România ți dum
neavoastră personal pentru urările transmise cu prilejul realegerii mele 
în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, doresc să-mi exprim 
speranța că relațiile noastre reciproce de prietenie șl colaborare vor 
contribui la înflorirea popoarelor noastre, la întărirea unității lagărului 
socialist și consolidarea păcii.

Primiți, totodată, urările mele sincere de succes în activitatea dum
neavoastră de răspundere ți în viața personală.

JOZEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

ENERGETIC ȘI DE 
NAVIGAȚIE „POR
ȚILE DE FIER", care 
și-au realizat integral 
angajamentele luate 
în cinstea apropiate
lor evenimente din 
viața națiunii noastre 
— Congresul al X-lea 
al partidului și îm
plinirea unui sfert de 
veac de la eliberarea 
patriei de sub jugul 
fascist — înfăptuind 
71,8 la sută din sarci
nile anuale de plan, 
și-au luat noi angaja
mente. Pe acestea el 
și-au propus să le ma
terializeze pînă' la 23 
August. Astfel,; colec
tivul șantierului baraj- 
uzină, care și-a depă
șit cu peste 10 000 000 
lei sarcinile prevăzu
te de la începutul a- 
nului, și-a propus să 
execute în plus un vo
lum de lucrări în va
loare de 10 000 000 lei 
și să reducă supli
mentar prețul de cost 
cu 600 000 lei.

(Agerpres)

un ecou favorabil în multa țări ala 
Europei, fiind primit ca o expresie 
a dorinței acestui guvern de a con
tribui la statornicirea pe continent a 
unui climat nou, sănătos, favorabil 
unei conlucrări rodnice între state, 
în eforturile pentru promovarea a- 
cestui țel comun, nu o dată guver
nele României și Finlandei s-au gă
sit alături, cum a fost cazul cunos
cutei rezoluții „Acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate între state 
europene aparținînd unor sisteme 
social-polltice diferite", printre al 
cărei autori s-au numărat cele două 
state și care a fost adoptată în una
nimitate la sesiunea a XX-a a Adu
nării Generale a O.N.U.

Mergînd in continuare pe această 
linie de a-și conjuga eforturile cu 
cele ale altor state pentru a se pune 
în practică ideea securității, guver
nul finlandez și-a manifestat, așa 
cum este cunoscut, atitudinea pozi
tivă față de propunerea conținută în 
Apelul statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, printre care șl 
România, de a se convoca o confe
rință asupra securității europene.

Romulus CĂPLESCU

(Continuare In pag. a VlII-a)
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Arad
(Urmare din pag. I)

organizată munca, ce rezultate au 
obținut.

Se face un scurt popas la sectorul 
legumicol al cooperativei agricole 
de producție „Drapelul roșu", unde 
este prezentată o expoziție de 
legume. Președintele cooperativei, 
Alexandru Țeghi, informează asu
pra rezultatelor obținute în acest 
sector cît și în celelalte sectoare 
de bază ale unității. Apreciind suc
cesele obținute în sectorul vegetal, 
tovarășul Ceaușescu arată că este 
necesar să se acorde mai multă 
atenție sectorului zootehnic, aducă
tor de mari venituri, și aceasta cu 
atît mai mult cu cît există posibi
lități deosebite în această direcție. 
El sugerează ideea unificării efor
turilor celor trei cooperative agri
cole de producție din Salonta pen
tru sporirea eficienței în acest 
sector.

Coloana oficială își continuă dru
mul. Numele și înfățișarea satelor 
se schimbă, dar un lucru rămîne 
același: entuziasmul, nețărmuritul 
entuziasm cu care sătenii îl sa
lută pe cel mai iubit fiu al po
porului nostru.

La granița dintre județele Bi
hor și Arad au venit mii de biho- 
reni pentru a-șl lua rămas bun de 
Ia conducătorul partidului. Din 
mulțime se aud ovații, urări: „Să 
mai veniți pe la noi, tovarășe 
Ceaușescu !“ Se scandează „P.C.R., 
Ceaușescu".

După ce și-a luat rămas bun de 
Ia conducătorii organelor județene 
de partid și de stat ale județului 
Bihor, în fața unui arc de triumf 
împodobit cu spice de grîu și flori 
de cîmp, pe al cărui frontispiciu 
se află scrisă urarea „Bine ați ve
nit", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat de primul secretar 
al Comitetului județean de partid 
Arad, tovarășul Teodor Haș, de 
conducători ai organelor județene 
de partid și de stat, ai organiza
țiilor obștești locale.

Oaspeții pășesc pe un frumos 
covor de flori, în care sînt adunate 
într-o măiestrită îmbinare culorile 
cîmpiilor arădene. Din flori, pe co
vorul vegetal care ocupă șoseaua, 
sînt scrise numele partidului și al 
patriei, este desenat steagul tricolor. 
De-a lungul șoselei, de o parte 
și de alta a el sînt sute de călăreți, 
îmbrăcați în portul locului, purtînd 
eșarfe tricolore.

Mii și mii de cetățeni veniți din 
Zerind și Mișca, din Apateu și 
Cernei, din Sîntana și Olari, din 
noul oraș Ineu aclamă, ovaționea
ză pentru oaspetele iubit.

In cuvîntul de bun venit, tova
rășul Teodor Haș arată că vizita 
tovarășului Ceaușescu pe meleagu
rile arădene este un prilej de ne
țărmurită bucurie pentru toți oa
menii muncii din județ, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, înfrățiți de idealul comun 
al slujirii cu devotament a patriei 
socialiste și partidului comunist, a 
cauzei socialismului și păcii în 
lume. Arădenii sînt mîndri că au 
posibilitatea să prezinte oaspetelui 
drag o parte din multiplele rezul
tate obținute în industrie și agri
cultură, în dezvoltarea științei și 
culturii, în înflăcărată întrecere so
cialistă care se desfășoară în cinstea 
Congresului al X-lea al partidului 
și a celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei. Aceste reali
zări sînt expresia elocventă a ade
ziunii tuturor locuitorilor județu
lui, parte indestructibilă a poporu
lui, față de politica internă și exter
nă a partidului, politică la a cărei 
elaborare și promovare un rol ho- 
tărîtor revine secretarului general 
al partidului.

In aplauzele puternice, prelungi
te ale mulțimii, în uralele pentru 
partid, pentru Comitetul său Cen
tral, ia cuvîntul secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care adresează celor 
prezenți, tuturor locuitorilor jude
țului Arad, un salut călduros în 
numele C.C. al P.C.R., al guver
nului și al Consiliului de Stat, u- 
rări de succes în activitatea dedi
cată dezvoltării și înfloririi jude
țului, patriei socialiste.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt salutate cu vii și 
entuziaste urale, care reînnoiesc ho- 
tărîrea de a urma neabătut politica 
partidului, politică destinată înflo
ririi României socialiste, bunăstării 
poporului român, păcii și socialis
mului.

Satele pe care coloana de ma
șini le străbate în drum spre Arad 
au cunoscut, an de an, o continuă 
înflorire. în Zerind, prima comună 
prin care se trece, s-au construit 
cîteva sute de case noi. Comuna 
este complet electrificată. în cele 
două școli în limbile română și ma
ghiară învață toți copiii de vîrstă 
școlară. Un dispensar modem, o 
farmacie și o bibliotecă cu mii de 
volume completează zestrea de azi 
a comunei. Asemenea exemple 
oferă oricare din comunele prin 
care trece oaspetele drag. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu este întîm
pinat pretutindeni cu nesfîrșite 
aplauze și ovații, cu urări izvorîte 
din inimă.

întreaga populație din Chișineu- 
Criș a ieșit de-a lungul șoselei. 
Sute de mîini întind buchete de 
flori spre secretarul general al 
partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde saluturilor 
ce i se adresează cu căldură 
șl dragoste. Invitat să facă un scurt 
popas, tovarășul Ceaușescu pri
mește cu plăcere. De pretutindeni 
răsună aplauze, urale pentru par-

„Să trăiești, copilul meu, să ne conduci mereu așa ca pînă acum I* — urarea călduroasă a bătrînei din Inand

tidul comunist, pentru patria socia
listă. Se scandează numele secre
tarului general al Comitetului Cen
tral al P.C.R. Cuvintele de salut 
ale tovarășului Ceaușescu, care 
este pentru a doua oară oaspete 
al acestui tînăr oraș, sînt întîmpi- 
nate cu ovații:

„Doresc să vă adresez, dragi to
varăși, dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor orașului Chișineu-Criș, 
felicitări pentru că localitatea 
dumneavoastră, datorită dezvoltă
rii ei, a devenit oraș și să vă 
transmit un salut călduros din 
partea Comitetului Central al par
tidului, a guvernului țării și a 
Consiliului de Stat.

Desigur, tovarăși — a spus se
cretarul general al partidului — 
faptul că localitatea dumneavoastră 
a devenit oraș înseamnă și o sa
tisfacție, dar și o obligație. Aceasta 
impune să vă organizați mai bine 
munca, să vă ocupați mai bine de 
multiplele probleme pe care le im
plică dezvoltarea multilaterală a 
orașului dumneavoastră. Ca buni și 
harnici gospodari sînt încredințat 
că veți ști să vă îmbogățiți și în
frumusețați necontenit orașul".

Urările de sănătate și fericire pe 
care le adresează secretarul gene
ral al partidului găsesc un profund 
ecou în inimile miilor de oameni 
care-1 aclamă.

„Să ne trăiești, Iubite tovarășe 
Ceaușescu", „Ani mulți și fericiți 
să ne conduceți țara“ — sînt urări 
și cuvinte pe care le reținem din 
această spontană manifestare de 
dragoste, de stimă și încredere 
pentru cel care, în fruntea parti
dului și a țării, veghează ca desti
nele poporului să se împlinească 
pe măsura voinței și hărniciei puse 
în slujba marilor idei ale progre
sului și socialismului.

Locuitorii comunei Șimand au 
ținut ca, în această zi de neuitat 
pentru ei, să-1 întîmpipe pe tova
rășul Ceaușescu cu podoabele 
cîmpului și grădinilor, cu florile 
inimilor. îl invită să se oprească 
și la ei, îl îmbrățișează.

în fața unei mici expoziții care 
prezintă bogăția comunei, președin
tele cooperativei agricole, loan Cor-

Ștab semnul entuziasmului
în orașul de pe Mureș

La intrarea în Arad o mare mul
țime de oameni a venit să-1 în- 
tîmpine pe tovarășul Ceaușescu. 
Primul secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, tov. Ionel Gornic, 
urează secretarului general al par
tidului bun venit și, în semn de 
dragoste, îi oferă emblema străve
chiului oraș pe Mureș.

în acest an jubiliar arădenii pot 
raporta cu îndreptățită mîndrie o 
seamă de realizări prestigioase. 
Dacă ne referim, de pildă, 
numai la existența celor 26 de în
treprinderi republicane (în care 
construcțiile de mașini au o pon
dere de 36,6 la sută) și încă putem 
desluși transformarea orașului de 
pe Mureș într-o autentică citadelă 
industrială. O citadelă a in
dustriei românești, care a dat 
țării aproape 50 000 de vagoane, 
aproape trei sferturi din vagoanele 
de marfă și toate vagoanele de 
călători de la noi. Uzina de strun
guri (3 266 de strunguri în 1968), 
fabricile de mobilă (o producție în 
valoare de 158 milioane de lei în 
același an), fabricile textile „30 De

baci, îl informează pe tovarășul 
Ceaușescu, care poposește acum 
pentru a treia oară în comuna lor, 
despre rezultatele obținute de coo
peratori, despre progresele pe care 
le-au făcut de la ultima vizită.

Legumicultura s-a extins mult. 
Producția celor 24 de solarii și 3 ha 
de sere a adus în ultimul an celor 
din Șimand 4 milioane beneficii. 
Turmele de oi, vaci, alte 8 milioane 
Iei. Veniturile ce le dobîndesc au 
adus schimbări profunde în viața 
locuitorilor români și germani. 
Casele mari, frumoase, încăpătoare, 
belșugul gospodăriilor, școlile, elec
trificarea, dispensarul și multe al
tele sînt semne elocvente ale vieții 
noi din Șimand.

Tovarășul Ceaușescu îi felicită pe 
cooperatori pentru hărnicia lor, 
pentru roadele bogate ce le obțin 
și le urează belșug și sănătate. Se
cretarul general al partidului reco
mandă cooperatorilor să continue 
să folosească tot mai bine pămîn- 
tul, să valorifice din plin marile 
rezerve ale agriculturii pentru a 
obține recolte bogate și stabile, să 
facă în continuare eforturi pentru a 
produce cît mai ieftin.

„în felul acesta, le spune tovară
șul Ceaușescu, veți spori bună
starea dumneavoastră și veți con
tribui la progresul întregii țări".

Cooperatorii îl invită pe secre
tarul general al partidului să mai 
poftească pe la ei, promițîndu-i că 
vor avea cu ce să se mîndrească, că 
roadele muncii lor înfrățite vor fi 
mai bogate.

De la Șimand, urmărită multă 
vreme de uralele mulțimii, coloana 
mașinilor străbate comunele Zi- 
mand, Zimandul-Cuz, în care mii 
de locuitori români, maghiari, ger
mani s-au strîns de-a lungul șo
selei să-1 salute pe secretarul gene
ral al partidului. Casele sînt îm
podobite cu steagurile patriei și 
partidului, cu ghirlande de flori, cu 
frumoase covoare și ștergare lu
crate de mîini măiestre.

în fața serelor întreprinderii a- 
gricole de stat-Arad, tovarășul 
Ceaușescu se oprește pentru cîteva 
momente și, stînd de vorbă cu cei 
ce i-au ieșit în întîmpinare, se in
teresează de recolta acestui an, de 
perspectiva extinderii serelor.

cembrie", „Teba" și altele (670 mi
lioane de lei), numeroasele fabrici 
ale industriei alimentare, unități 
ale industriei locale se înscriu pe 
harta economică a Aradului.

Pe străzile Aradului uralele, acla
mațiile nu mai contenesc. Tovară
șul Ceaușescu răspunde saluturilor 
prietenești, ovațiilor îndelungate. 
Străbătînd culoarul viu al zecilor de 
mii de cetățeni, coloana de mașini 
străbate noul cartier Podgoria, o 
mîndrie urbanistică a Aradului, și 
se îndreaptă spre zona industrială 
care concentrează cîteva din ma
rile întreprinderi: uzina de strun
guri, cea de vagoane, fabrica de 
mobilă, uzinele textile.

Primul popas este făcut la uzina 
de strunguri, unde secretarul gene
ral al partidului este întîmpinat 
de tovarășul Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, de membrii comitetului de 
direcție al uzinei și un mare nu
măr de muncitori.

Directorul uzinei, Alexandru A- 

romanesei, prezintă tovarășului 
Ceaușescu, în fața unei machete, 
noile capacități de producție Intrate 
în funcțiune de la ultima vizită fă
cută aici — o turnătorie, un sec
tor pentru prelucrarea reperelor de 
bază, o debitare modernă, noua 
hală de1 montaj. Mafile capacități 
de producție, organizarea bună a 
producției au contribuit ca încă 
din acest an uzina să atingă capa
citatea proiectată pentru ultimul 
an al actualului cincinal.

Produsele uzinei, între care șl 
strungul automatizat cu înscrierea 
programului pe banda magnetică, 
sînt astăzi cunoscute și apreciate 
de multe uzine de la noi, cît și 
peste hotare, în mai bine de 40 de 
țări. Directorul uzinei subliniază 
că, în cinstea celui de al X-lea 
Congres al partidului, se va produ
ce cel de al 30 000-lea strung.

Șînt vizitate apoi cîteva din sec
țiile de producție, unde sînt pre
zentate cîteva din agregatele de 
înaltă tehnicitate cu care este do
tată uzina, precum și ultimele 
strunguri realizate.

Felicitîndu-i pe constructorii de 
strunguri pentru bunele rezultate 
obținute în munca lor, tovarășul 
Ceaușescu recomandă specialiști
lor de la uzina din Arad ca să a- 
corde tot sprijinul viitoarei unități 
cu același profil, prevăzută a fi 
construită în următorul cincinal, 
să valorifice și pe această cale ex
periența practică și organizatorică 
pe care o au.

La uzina de vagoane, următorul 
obiectiv vizitat, sînt prezentate cî- 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde aclamaților locuitorilor municipiului Oradea

teva din cele 18 tipuri de vagoane 
în curs de asimilare în acest an — 
vagoane dozator, vagoane gondolă, 
vagoane platformă, vagon cu plat
forma scufundată — cu o capacita
te de 145 tone.

Ele atestă progresul tehnic al 
uzinei ca urmare a extinderii și 
modernizării secțiilor, specializării 
constructorilor de vagoane. Secre
tarul general al C.C. al partidului 
se interesează de eficacitatea în
ființării grupului de uzine construc
toare de vagoane, de rezultatele 
obținute de constructorii arădeni 
în acțiunea de economisire a me
talului. Tovarășul Ceaușescu se a- 
dresează Ministrului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, recoman- 
dîndu-i să ia măsuri pentru urgen
tarea și perfectarea studiilor des
tinate înființării unor noi unități 
cu profil similar, precum și pentru 
o mai riguroasă specializare și pro
filare a Uzinelor constructoare de 
vagoane din țară.

în continuare, însoțit de Mihai 
Suder, ministrul economiei fores
tiere, de conducători ai fabricii de 
mobilă din Arad, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează o expoziție cu 
produse ale acestei unități: sînt ex
puse garnituri de mobilă, biblioteci, 
studiouri, a căror eleganță, finețe 
și originalitate sînt mărturia pre
ocupării pentru îmbunătățirea lu
crărilor de finisaj, pentru diversifi
carea produselor.

Apreciind calitatea mobilelor pe 
care le-a examinat îndeaproape, 
tovarășul Ceaușescu se interesează 
de organizarea producției, de satis
facerea cererilor de export, de ra
portul între salariații direct-pro-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA MITINGUL DIN ARAD
Dragi tovarăși, -■
Doresc . în primul rînd să vă 

adresez uh salut călduros dumnea- ' 
voastră, tuturor locuitorilor din 
municipiul Arad și din județul 
Arad, din partea Comitetului Cen
tral, a guvernului și Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, (aplauze puternice în
delung repetate, ovații). Doresc, în 
al doilea rînd, să exprim cele mai 
vii mulțumiri locuitorilor din ju
dețul Arad, care încă de la intra
rea în județ mi-au făcut o primire 
foarte călduroasă. De asemenea, vă 
mulțumesc din inimă dumneavoas
tră pentru manifestația plină da 
căldură pe care mi-o faceți.(vil a- 
plauze). în toate aceste manifes
tări noi vedem o expresie a în
crederii cetățenilor din județul și 
municipiul Arad în politica mar- 
xist-Ieninistă a partidului nostru, o 
expresie a voinței și hotărîrii dv. de 
a înfăptui neabătut politica parti
dului — politică ce corespunde pe 
deplin intereselor vitale ale între
gului nostru popor și asigură feri
cirea și bunăstarea națiunii noas
tre socialiste, (aplauze prelungite).

Am vizitat Uzina de strunguri 
din municipiul Arad, am văzut și 
o parte din produsele Uzinelor de 
vagoane, precum și ale fabricii de 
mobilă. Țin să remarc cu satisfacție 
că toate aceste întreprinderi au ob

ductlvl și cei ocupați cu lucrări de 
administrație și recomandă o mai 
judicioasă corelare a acestui raport 
prin simplificarea operațiunilor de 
birou. Se recomandă, de asemenea, 
o mai judicioasă distribuire a ca
drelor de specialiști, în așa fel incit 
să se îmbine armonios cerințele de 
cercetare, de concepție și creație cu 
cele ale asigurării unei asistențe 
tehnice de calitate.

Străbătînd din nou orașul, stră
zile împodobite cu steaguri roșii și 
tricolore, în ovațiile entuziaste ale 
locuitorilor, coloana mașinilor se 
îndreaptă spre sediul comitetului 
municipal de partid unde, în pre
zența a zeci de mii de arădeni, are 
loc un impresionant miting.

Apariția secretarului general al 
C.C. al P.C.R. la balconul sediului 
comitetului municipal de partid 
este întîmpinată de urale și 
ovații. Din mii de piepturi se 
scandează puternic „P.C.R.-P.C.R.", 
Ceaușescu-Ceaușescu".

Luînd cuvîntul, tovarășul Teo
dor Haș, prim-secretar al Comite
tului județean Arad al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut în nu
mele tuturor locuitorilor județului 
și mulțumește pentru cinstea pe 
care le-o face de a fi oaspetele lor.

Arătînd că locuitorii județului — 
alături de întregul popor — văd 
în documentele pregătitoare ale 
Congresului al X-lea al partidului 
materializarea celor mai scumpe 
idealuri și năzuințe, vorbitorul ex
primă hotărîrea fermă a oameni
lor muncii de pe aceste meleaguri 
— români, maghiari, germani și de 

ținut rezultate bune în ultimii ani, 
au îmbunătățit calitatea produselor 
și au reușit șă reducă prețul de 
cost. Desigur, asemenea rezultate 
bune sînt și în celelalte întreprin
deri din municipiul dumneavoas
tră ; de aceea doresc ca de la 
această tribună să adresez tuturor 
muncitorilor, inginerilor, tehnicie
nilor de aici cele mai calde feli
citări pentru rezultatele pe care 
le-au dobîndit în muncă, (aplauze 
prelungite).

în drumul nostru prin județ 
ne-am oprit la cîteva cooperative 
agricole de producție, am văzut 
culturile lor; trebuie să spunem 
că și în agricultură, în dezvolta
rea cooperativelor agricole de pro
ducție, s-au obținut rezultate bune 
în ultimul an, că sînt perspective 
pentru o recoltă bună și în acest 
an. De aceea adresez și coopera
torilor sincere și calde felicitări și 
le urez noi succese în activita
tea lor. (aplauze prelungite).

Dați-mi voie, tovarăși, să eviden
țiez, la această adunare populară, 
munca depusă de organizațiile de 
partid, de comuniștii de aici, de co
mitetul județean de partid care, 
îndeplinind directivele și hotărîri- 
le Comitetului Central, desfășoară 
o muncă rodnică pentru unirea e- 
forturilor tuturor oamenilor mun
cii din municipiul și județul Arad, 
— români, maghiari, germani — 

alte naționalități — de a-și dedica 
toate forțele, întreaga energie și 
pricepere înfăptuirii programului 
de înflorire multilaterală a patriei.

Relevînd principalele înfăptuiri 
ale construcției socialiste în județ, 
vorbitorul a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru prețioa
sele indicații primite atît cu pri
lejul vizitelor anterioare, cît și cu 
ocazia actualei vizite, pentru grija 
și sprijinul acordat în dezvoltarea 
economică, socială și culturală a 
județului.

în încheiere, primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
spus : „Dînd glas dragostei nețăr
murite plină de respect și admi
rație pe care o au toți oamenii 
muncii din județul Arad față de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, în semn de prețuire 
pentru activitatea neobosită pe care 
o desfășurați în fruntea partidului 
și a statului, în slujba intereselor 
poporului român, a progresului ge
neral al patriei, a cauzei socialis
mului, îmi exprim convingerea că 
delegații la conferința organizației 
județene de partid care va avea loc 
în această săptămînă vor adopta cu 
toată căldura inimii lor hotărîrea 
de a susține propunerea făcută la 
Conferința organizației municipale 
de partid București ca al X-lea 
Congres al partidului să vă re
aleagă în înalta funcție de secre
tar general al partidului".

Din mii și mii de piepturi iz
bucnesc urale și ovații. Se scan
dează minute în șir : „Ceaușescu- 
Ceaușescu", „Ceaușescu și poporul".

în aplauzele puternice ale mul
țimii, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

într-un tot unic, spre a asigura 
îndeplinirea cu succes a tuturor 
sarcinilor care stau în fața celor 
ce muncesc din . Arad ; le adresez 
din toată inima calde felicitări 
pentru activitatea lor rodnică, (a- 
plauze puternice, ovații).

Tot ceea ce realizați dumnea
voastră în Arad — ca de altfel tot 
ceea ce realizează întregul •'nostru 
popor — contribuie la întărirea 
continuă a patriei noastre socia
liste, la ridicarea nivelului de via
ță a întregii națiuni; prin munca 
dumneavoastră contribuiți la dez
voltarea economică și social-cultu- 
rală a României, Ia înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul 
al IX-lea. Privim cu bucurie și 
satisfacție tot ceea ce am rea
lizat ; știm însă că avem încă mul
te de făcut. In munca noastră mal 
sînt greutăți și lipsuri — dar ac
ționăm pentru a le înlătura, pen
tru a asigura mersul cît mai rapid 
înainte pe calea edificării socie
tății socialiste dezvoltate în Ro
mânia. (aplauze prelungite, ovații).

Tezele Comitetului Central șl 
proiectul Directivelor pentru 
Congresul al X-lea — care au 
fost dezbătute larg în întregul 
partid, de toți cei ce muncesc 
în patria noastră — cuprind 
programul de dezvoltare a econo
miei socialiste în anii următori, pa 
perioada 1971—1975 cît și liniile 
generale ale dezvoltării noastre 
pînă în 1980. Cunoașteți prevede
rile privind dezvoltarea economică; 
ele asigură creșterea într-un ritm 
susținut a industriei, agriculturii, 
dezvoltarea învățămîntului, știin
ței, culturii și, pe această bază, 
creșterea venitului național, ridi
carea nivelului de viață material 
și spiritual al tuturor celor ce 
muncesc. întreaga noastră poli
tică, tot ceea ce realizăm în Româ
nia este închinat poporului, fericirii 
tuturor celor ce muncesc în patria 
noastră, (aplauze prelungite, ova
ții).

Entuziasmul șl înaltul spirit de 
răspundere cu care au fost dezbă
tute aceste documente constituie o 
ilustrare și o verificare a justeței 
prevederilor lor, a întregii politici 
interne și externe a partidului 
nostru ; totodată aceasta dovedește 
că întregul popor este hotărît să 
dea viață hotărîrilor pe care le va 
lua Congresul, să muncească cu 
abnegație și entuziasm pentru a 
asigura dezvoltarea impetuoasă a 
României pe calea socialismului și 
comunismului, (aplauze puternice). 
Faptul că Comitetul Central a su
pus dezbaterii întregului partid și 
întregului popor programul dez
voltării viitoare a României dove
dește consecvența cu care partidul 
se consultă cu poporul, cu cei pen
tru care se construiește socialismul, 
cu cei care sub conducerea comu
niștilor, trebuie să-și făurească în 
mod conștient propriul lor viitor, 
viitorul minunat al națiunii noas
tre socialiste, (aplauze prelungite, 
ovații).

Dragi tovarăși,

Preocupîndu-ne de dezvoltarea 
fermă a construcției socialiste în 
România, noi acordăm totodată o 
deosebită atenție problemelor in
ternaționale, întăririi solidarității 
și unității cu toate țările socialiste, 
convinși că solidaritatea și unita
tea strînsă, colaborarea și coopera
rea multilaterală dintre țările so-i 

(Continuare în pag. a III-a)



SCÂNTEIA - miercuri 16 Iulie 1969

QOBflESmmSUmaa

PAGINĂ 3

Nîco Ceaușesci

Adunarea populard de la Arad

(Urmare din pag. a Ii-a) 

cialiste asigură atît mersul mai ra
pid înainte al fiecărei țări socialiste 
în parte, cît și întărirea sistemului 
mondial socialist în ansamblu, spo
rirea influenței sale în lume: (vii 
aplauze). Este cunoscut că, din 
păcate, între țările socialiste există 
o serie de divergențe. Nu doresc 
să mă opresc asupra lor ; am vor
bit' nu o dată despre aceasta. Ceea 
ce vreau să subliniez și cu acest 
prilej este că Partidul Comunist 
Român, guvernul, poporul nostru 
consideră că aceste divergențe sînt 
trecătoare, că trebuie să facem to
tul pentru a găsi căile care să 
ducă la atenuarea și lichidarea 
acestor divergențe, la întărirea co
laborării, a unității în lupta șl 
munca pentru socialism și comu
nism, pentru pace în lume, (aplauze 
prelungite, ovații). Partidul Comu
nist Român, România socialistă vor 
face totul pentru a-și aduce con
tribuția la realizarea acestei uni
tăți și colaborări, văzînd în acea
sta o înaltă obligație atît națională 
cît și internațională, (aplauze pre
lungite).

Acțlonînd în spiritul coexistenței 
pașnice, dezvoltăm relații active cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Noi pornim de la 
realitatea că în lume există încă 
un mare număr de țări cu alte 
orînduiri, de la convingerea că atîta 
timp cît coexistă state cu orînduiri 
diferite este necesar ca între a- 
cestea să existe relații de colabo
rare și cooperare în toate domeniile 
de activitate. Asemenea relații sînt 
cerute de interesele tuturor țărilor, 
de interesele dezvoltării indepen
dente a tuturor popoarelor, de inte
resele păcii în lume, (aplauze pu
ternice, ovații). In această direcție 
partidul și guvernul nostru vor con
tinua să acționeze cu toată hotă- 
lîrea și în viitor. Vom dezvolta 
relații de colaborare și cooperare 
cu statele lumii de pe toate conti
nentele. Avem astăzi — ca rezul
tat al acestei politici a partidului și 
guvernului nostru — relații largi, 
cum n-am avut niciodată, cu țări 
de pe toate meridianele; putem 
spune că prietenia de care se bucu
ră astăzi România, și pe care la 
rîndul său o nutrește față de alte 
popoare, este o chezășie a mersului 
nostru înainte, a asigurării păcii 
în lume, (aplauze puternice, ovații).

Am acordat și acordăm sprijin 
popoarelor care luptă pentru inde
pendență națională, pentru lichi
darea colonialismului și neocolo* 
nialismului — și apreciem că da
toria noastră de țară socialistă, 
de comuniști, este de a dezvolta so
lidaritatea cu toate aceste popoare, 
considerînd că prin aceasta contri
buim la triumful cauzei eliberării 
naționale, al cauzei păcii în lume, 
(aplauze puternice).

Vom acționa și în continuare 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare multilaterală cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu mișcările progresiste și demo
cratice, cu toate forțele antiimpe- 
rialiste — convinși că unitatea tu
turor acestor forțe poate duce la 
preîntîmpinarea unui nou război, 
poate asigura pacea și progresul so
cial tuturor națiunilor lumii, (a- 
plauze prelungite, urale).

Am pus și punem la baza poli
ticii noastre internaționale dezvol
tarea relațiilor cu toate statele lu
mii, pe baza principiilor egalității 
în drepturi, respectului suveranită
ții și independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne. 
Sîntem partizanii respectării drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
de sine stătător dezvoltarea econo
mică și socială, fără nici un ames
tec din afară, (aplauze puternice). 
Aceste principii găsesc o recunoaș
tere tot mai largă în rîndul tuturor 

popoarelor, fiind singurele pe baza 
cărora sb poate asigura pacea și 
colaborarea internațională. Noi por
nim de la faptul că toate națiunile 
lumii, toate statele) mari și mici 
poartă răspunderea pentru soarta 
păcii, a dezvoltării colaborării in
ternaționale — și, ca țară socialis
tă, dorim să ne aducem contribu
ția la cauza păcii și înțelegerii 
între toate popoarele lumii.

Principiile acestei politici a par
tidului și statului nostru sînt în
sușite de întregul popor; dezba
terile care au avut loc în întreaga 
țară au confirmat încă o dată uni
tatea deplină între partid, Comite
tul său Central, guvern, Consiliul 
de Stat și întregul nostru popor, 
hotărît să înfăptuiască neabătut 
atît politica internă cît și politica 
internațională a patriei noastre, 
(aplauze prelungite, ovații).

Tovarăși,
în aceste zile am vizitat cinci 

județe începînd cu Clujul, unde 
am participat la conferința jude
țeană de partid, și terminînd astăzi 
cu Aradul. Deoarece în Arad în
cheiem vizita în această parte a 
țării, permiteți-mi să mă refer 
pe scurt la cîteva constatări. 
Peste tot — la Cluj, Baia Mare, 
Satu Mare, Oradea și Arad
— toți cetățenii acestor județe
— români, maghiari, germani, — 
ne-au primit cu căldură și entu
ziasm, și-au exprimat în mod una
nim hotărîrea de a face totul pen
tru a asigura mersul și mai ho
tărît înainte al patriei noastre, 
(aplauze puternice, ovații). Aproape 
în toate județele s-a vorbit și în 
limba română, și în maghiară, și în 
germană, — dar de fapt s-a vorbit 
aceeași limbă — limba parti
dului, limba socialismului, care 
dă expresie hotărîrii întregu
lui nostru popor de a con
strui noua orînduire, de a a- 
păra cuceririle socialiste, indepen
dența patriei! (aplauze puternice, 
ovații îndelungate). Am auzit stri- 
gîndu-se în limba română, „Tră
iască Partidul Comunist Român“
— în limba maghiară „Eljen a 
Român Kommunista Part“, în lim
ba germană „Es lebe die Rumă- 
nische Kommunistische Partei — 
dar toate au exprimat aceleași sen
timente : dragostea față de partid, 
față de Comitetul Central, hotărî
rea de a sta strîns uniți în jurul 
Comitetului Central, de a înfăptui 
politica sa. (aplauze furtunoase, se 
scandează „Ceaușescu, Ceaușescu*', 
„P.C.R., P.C.R."). Această unitate 
este rezultatul politicii naționale 
marxist-leniniste a partidului 
nostru ! Pe aceste meleaguri tră
iesc români, maghiari, germani, 
sîrbl, slovaci, ucraineni și alte na
ționalități. Ei au luptat și muncit 
împreună de veacuri ; au ridicat 
împreună construcția socialistă, voi 
realiza făurirea societății socialiste 
dezvoltate, vor făuri comunismul, 
convinși că numai pe această cale 
își vor asigura bunăstarea și feri
cirea, a lor și a tuturor celor care 
trăiesc în patria noastră, (puter
nice aplauze, urale).

Iată de ce, tovarăși, în urma 
acestor vizite și întîlniri cu 
mii și sute de mii de cetățeni de 
pe aceste meleaguri, plecăm cu con
vingerea că oamenii muncii din 
această parte a țării, ca toți cetă
țenii patriei noastre socialiste, 
sînt hotărîți să sprijine și să în
făptuiască cu entuziasm politica 
partidului; plecăm, de asemenea, 
cu hotărîrea de a face totul 
pentru ca dorințele și năzuințele 
poporului nostru să fie înfăptuite 
în cele mai bune condiții. Vă asi
gurăm, tovarăși, pe dumneavoastră, 
pe toți cetățenii patriei noastre, că 
Comitetul nostru Central, guvernul 
vor acționa consecvent pentru a a- 
sigura transpunerea în viață a po
liticii pe care am supus-o dezbaterii 

și aprobării întregului popor — șl 
care constituie obiectivul central 
și permanent al întregii noastre ac
tivități. (aplauze puternice, ovații), 

în cuvîntul său, primul secretar 
al Comitetului județean de partid 
Arad, tovarășul Teodor Haș, an- 
ticipînd hotărîrea conferinței ju
dețene, a declarat că este con
vins că aceasta va adopta 
propunerea Conferinței organizației 
de partid București privind reale
gerea mea ca secretar general al 
partidului, (aplauze furtunoase) 
Deoarece au fost ținute pînă acum 
20 de conferințe județene care au 
adoptat această hotărîre șl încă nu 
am avut prilejul să le exprim mul
țumirile mele, folosesc această oca
zie pentru a le adresa de la această 
tribună din Arad cele mai sincere 
mulțumiri pentru încrederea pe 
care mi-au acordat-o, dînd mandat 
delegaților lor de a susține propu
nerea organizației de partid Bucu
rești. Țin, de asemenea, deși n-aș 
vrea să anticipez, să mulțumesc și 
Conferinței de partid din Arad, (a- 
plauze prelungite, îndelung repe
tate).

Doresc să asigur pe toți comu
niștii din țara noastră, întregul nos
tru popor, că în munca pe care 
partidul mi-o va încredința nu 
voi precupeți nimic pentru a servi 
cauza poporului nostru, a dezvol
tării socialiste a României, cauza 
bunăstării tuturor celor ce mun
cesc, a dezvoltării democrației so
cialiste, a ridicării pe culmi tot 
mai înalte a națiunii noastre so
cialiste ; voi face totul pentru a 
servi cauza colaborării între țările 
socialiste, între toate popoarele lu
mii, cauza păcii și socialismului, (a- 
plauze furtunoase).

Întîliiire cu activul județean 
de partid

După miting, drumul pînă la ma
rele și elegantul hotel „Astoria" 
este străbătut pe Jos în mijlocul 
unei imense mase de oameni, care 
aclamă entuziast. Mii de brațe se 
întind spre conducătorul partidu
lui, oamenii îl îmbrățișează emoțio
nați. Sînt manifestări de emoțio
nantă dragoste față de partid, față 
de conducătorul său iubit.

Salutînd prezența secretarului 
general al ' partidului în mijlocul 
activului de partid al județului la 
o masă tovărășească, tovarășul 
Teodor Haș, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, a spus 
printre altele : Respectul și prețui
rea cu care vă înconjoară întregul 
partid, pe dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al său, le-ați găsit în egală 
măsură și în județul nostru, unde 
trăiesc și muncesc înfrățiți oameni 
ai muncii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Le-ați 
putut simți inima lor bătînd la uni
son cu a dumneavoastră, iubit șl 
stimat conducător, cu inima par
tidului, cu inima acestei țări libere 
și fericite. Vă asigur, tovarășe se
cretar general, că noi nu ne vom 
cruța forțele, că vom face tot ce 
ne stă în putință pentru a ne situa 
la înălțimea sarcinilor pe care par
tidul ni le pune în față.

în această activitate ne vom simți 
în permanență călăuziți și stimulați 
de strălucitul exemplu pe care-1 
constituie pentru noi toți cei ce 
lucrăm în activul județean de par
tid, pentru toți comuniștii, via
ța dumneavoastră închinată lup
tei nobile pentru cauza partidu
lui, pentru bunăstarea, libertatea șl 
fericirea poporului român. Fiecare 
vedem în persoana dumneavoastră 
un model strălucit de dăruire to
tală și fără rezerve, de înaltă exi

Dragi tovarăși,
în curînd va avea loc Congresul 

al X-lea al partidului. Fără în
doială, Congresul va aproba în 
țnod unanim programul care, de 
pe acum, a fost însușit de întregul 
partid, de întregul popor, privind 
dezvoltarea viitoare a patriei noas
tre. Acest program nu va fi ușor 
de realizat, tovarăși. Va trebui să 
depunem, în continuare, multă 
muncă, eforturi serioase pentru a 
asigura dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, construcției de locuințe, 
învățămîntului, științei, creșterea 
bunăstării generale a poporului; 
va cere muncă din partea fiecărui 
cetățean al patriei. Fiecare, la locul 
său de muncă, va trebui să-și aducă 
contribuția la înfăptuirea acestui 
minunat program de dezvoltare a 
patriei noastre. De aceea, mă adre
sez dumneavoastră, tovarăși ară
deni, cu îndemnul de a nu precu
peți nimic pentru a vă aduce con
tribuția la cauza înfloririi Româ
niei socialiste, (aplauze puternice). 
Avem deplina convingere că oame
nii muncii din Arad vor munci 
ca și pînă acum — ba chiar 
mai bine pentru că dispun de ex
periență și calificare sporite — pen
tru a aduce o contribuție cît mai 
mare la îndeplinirea tuturor sarci
nilor ce le vor reveni în viitor. Vă 
urez încă o dată mal mari succese 
în activitatea dumnevoastră, și vă 
doresc multă sănătate și multă 
fericire! (aplauze furtunoase), 
se scandează minute în șir 
„Ceaușescu — Ceaușescu", „P.C.R. 
— P.C.R.".

★
Mitingul oamenilor muncii din 

municipiul Arad ia sfîrșit într-o 
atmosferă de profund entuziasm.

gență șl principialitate partinică, 
de dragoste fierbinte pentru po
porul din care faceți parte, de res
pect pentru principiile internațio
nalismului socialist.

în încheierea întîlnîrii, în aplau
zele celor prezenți, la cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

La adunarea populară care a 
avut loc cu puțin timp înainte — 
a spus secretarul general al C.C. 

■ al P.C.R. — m-am referit șl la 
munca organizațiilor de partid, a 
activului și a comitetului județean 
de partid. Doresc să subliniez însă, 
încă o dată, că sarcinile care stau 
și vor. sta în viitor în fața parti
dului nostru, a activului de par
tid, a comitetului județean nu vor 
fi deloc ușoare. Avem, firește, re
zultate bune — și noi apreciem 
felul în care activul comitetului 
județean de partid din Arad își 
îndeplinește sarcinile pe care le 
are. Știm, însă, că în viitor, pe 
măsură ce se dezvoltă societatea 
noastră socialistă, în fața partidu
lui, a activului său, se vor pune 
probleme tot mai complexe, care se 
cer rezolvate cu competență, la 
timp și în bune condiții.

Sînt aici tovarăși care au activat 
în condițiile ilegalității. Desigur, 
și în acei ani, în fața partidului, a 
comuniștilor, se puneau probleme 
deosebit de grele; membrii de 
partid din ilegalitate an dus o lup
tă grea, plină de sacrificii, pentru 
a le rezolva. Dar nici astăzi pro
blemele nu sînt mai ușoare. Ba aș 
putea spune că ele sînt chiar mai 
complexe, mai grele; pentru că 
viața ridică necontenit noi și noi 
probleme în ce privește îndeplini
rea programului de dezvoltare a 
țării pe care ni l-am propus, a 

angajamentului pe care ni l-am 
luat încă în condițiile activității 
ilegale — de a asigura edificarea 
socialismului în România. In ile
galitate, puțini puteau preve
dea complexitatea problemelor 
ce se vor pune în anii construcției 
socialiste. Atunci, cînd întîmpinam 
greutăți, spuneam că numai bur
ghezia, patronii sînt vinovății. 
Astăzi nu mai putem da vina pe 
nimeni; nici chiar pe faptul că 
am moștenit o situație grea din., 
trecut, pentru că s-au scurs, de la 
eliberarea țării, 25 de ani. O moș
tenire poți să o risipești, sau poți 
să o sporești, să o dezvolți. Noi 
am făcut să sporească considerabil 
bruma de moștenire din trecut, — 
cele cîteva fabrici și uzine. Dar nu 
putem spune că nu mai avem încă 
multe lucruri de făcut ca să rea
lizăm pe deplin socialismul, așa 
cum ni l-am închipuit cînd am in
trat în mișcarea revoluționară, așa 
cum îl dorește poporul nostru — o 
societate care să asigure din plin 
tuturor oamenilor muncii posibili
tăți tot mai bune de viață, mate
rială și spirituală, să creeze condi
ții pentru manifestarea liberă, ple
nară. a fiecărui cetățean, a capa
cității creatoare a poporului nostru, 
pentru împlinirea celor mai înalte 
năzuințe ale sale.

Programul pe care Congresul al 
X-lea urmează să-l adopte va asi
gura încă un pas cert în această 
direcție ; îndeplinirea lui cere însă 
o muncă uriașă, plină de răspun
dere din partea comuniștilor, a ac
tivului de partid, a comitetului ju
dețean. Trebuie să îmbunătățim 
continuu munca noastră, să întă
rim și mai mult legătura cu mun
citorii, cu țăranii, cu intelectualii, 
să discutăm larg cu ei problemele 
activității noastre, să găsim, îm
preună, soluții pentru a asigura 
mersul rapid înainte al întregii 
noastre societăți. Partidul nostru, 
activul de partid, comitetul jude
țean pot obține rezultate tot mal 
bune în activitatea lor numai în 

In faja unei expozijii a recoltelor objinute de cooperatorii din Salonta

măsura în care vor fi tot mai le
gați de mase și vor munci în 
strînsă unitate cu întregul po
por. Un partid care va asculta 
în permanență glasul poporului, 
care va căuta să îndeplinească nă
zuințele poporului este de neîn- 
frînt. Și noi spunem cu toată tă
ria că Partidul Comunist Român 
este un asemenea partid și va con
tinua să fie un asemenea partid ! 
(aplauze puternice, ovații).

Poporul are încredere în comu
niști, are încredere în socialism 
— a spus în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Acționînd 
strîns uniți cu masele largi, acti
vul de partid, comuniștii vor face 
să crească încrederea poporului 
în partid, în politica lui marxist- 
leninistă. De aceea, trebuie să în
tărim legăturile partidului cu po
porul, să avem în vedere că numai 
astfel de legături, numai integra
rea organică a partidului în viața 
celor ce muncesc, a tuturor oame
nilor muncii, indiferent de națio
nalitate, va asigura dezvoltarea 
continuă a orînduiril noastre. Și 
noi ne propunem să facem totul 
pentru a asigura progresul socie
tății noastre socialiste ! Știu că ac
tivul de partid din Arad este un 
activ bun, cu experiență — și am 
deplina convingere că el va desfă
șura și în viitor o activitate rod
nică, unind tot mai strîns efortu
rile tuturor celor ce muncesc din 
județul și municipiul Arad cu lup
ta pe care întregul popor o desfă
șoară, sub conducerea partidului, 
pentru progresul și înflorirea con
tinuă a patriei noastre socialiste. 
Vă doresc noi succese în activi
tatea dumneavoastră, multă să
nătate și fericire la toți! (aplauze 
puternice, ovații; se scandează 
Ceaușescu-P.C.R.).

★
în după amiaza aceleiași zile, mii 

de arădeni au condus pe iubitul lor 
oaspete la aeroport, de unde, pe 
calea aerului s-a îndreptat spre 
Capitală.

Vizita de cîteva zile prin județele 
Cluj, Maramureș, Satu Mare, 
Bihor, Arad a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, s-a 
încheiat Ea a prilejuit impresio
nante manifestări populare, în care 
sute și sute de mii de locuitori, în- 
tr-un singur glas, au aclamat pre
zența în mijlocul lor a celui mai 
iubit fiu al poporului român. 
Muncitorii, țăranii șl intelectualii 
români, maghiari, germani, și-au 
exprimat cu putere simțămintele 
care-i animă, au exprimat unitatea 
de nezdruncinat dintre partid și 
popor, încrederea întregii națiuni 
în politica marxist-leninistă Internă 
și externă a partidului.

Sute de mii de oameni al mun
cii au ascultat nemijlocit cu a- 
tenție, cu spirit de răspundere re
comandările prețioase pe care le-a 
făcut tovarășul Ceaușescu, s-au 
angajat să lupte din toate pu
terile pentru a le traduce cît mal 
curînd în fapte. Cuvintele secre
tarului general al C.C. al partidului 
au constituit pretutindeni un mo
bilizator îndemn pentru colectivele 
de muncă.

în aceste zile, în preajma Istori
cului eveniment din viața partidu
lui și a țării, a patriei socialiste — 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
mobilizat energiile creatoare ale 
întregului nostru popor, hotărît 
să muncească cu șl mai mare ab
negație, cu pricepere șl pasiune 
pentru binele patriei socialiste, 
pentru ridicarea României pe noi 
culmi ale civilizației și progre
sului.

Reportaj realizat de t 
Mircea IONESCU 
George-RADU CHIROVICI 
Mircea S. IONESCU 
Nicolae DRAGOȘ 
Victor MUREȘAN
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Covasna Teleorman

ta Tîrgu Secuiesc au avut loc lucrările 
conferinței extraordinare a organizației ju
dețene Covasna a P.C.R.

La conferință a participat tovarășul JA
NOS FAZEKAS. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Iii preajma con
ferinței, el a făcut vizite de lucru în în
treprinderi industriale și instituții din județ.

Apreciind însemnătatea deosebită a docu
mentelor pentru Congres, tovarășul KAROL 
KIRALY, prlm-secretar al Comitetului ju
dețean Covasna al P.C.R., a arătat, în ex
punerea sa, că în cadrul dezbaterilor din 
adunările și conferințele de partid, ale or
ganizațiilor de masă și obștești premergă
toare conferinței județene, participanții au 
relevat profunzimea și spiritul novator al 
acestor documente, rolul lor de o excepțio
nală importanță pentru dezvoltarea și în
florirea, în continuare, a României socia
liste. Pentru județul Covasna, materializa
rea prevederilor care vor fi adoptate la 
Congres înseamnă ridicarea vieții econo
mice, culturale și sociale la un nivel mult 
superior.

SERGIU MANOLATUS, secretarul Co
mitetului orășenesc de partid Intorsura Bu
zăului, SZARO JOSZEF, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Sf. 
Gheorghe, INCZE MARGIT, directoarea ca
sei de eonii școlari din Tîrgu Secuiesc, 
NAGY ZOLTAN, muncitor la I.F. Tîrgu Se
cuiesc, medicul HORIA RADU, directorul 
Sanatoriului din Vîlcele, colonelul GHEOR
GHE ROTARU au reliefat efervescența 
creatoare pe care documentele pentru 
Congresul al X-lea au creat-o în unitățile 
în care muncesc.

SZEKELY ISTVAN, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Tîrgu Secuiesc, ing. 
KISS DEZSO, de la întreprinderea 
minieră Căpeni, GHEORGHE ROȘCA, șeful 
șantierului de construcții din Tîrgu Secuiesc, 
au subliniat că documentele elaborate de 
Comitetul Central jalonează în mod realist 
căile dezvoltării viitoare a forțelor de pro
ducție ale țării stabilind ritmuri de creș
tere înalte, ceea ce corespunde pe deplin cu 
interesele fundamentale ale națiunii. Au 
fost făcute, totodată, unele propuneri pri
vind mai buna organizare a activității eco
nomice în județ.

KONYA ZOLTAN, președintele Coope
rativei agricole de producție din Turia. și 
alți vorbitori au relevat însemnătatea deo
sebită a măsurilor preconizate de Comi
tetul Central al partidului în documen
tele pregătitoare ale Congresului pentru 
dezvoltarea, în continuare, a agriculturii 
noastre socialiste. Vorbitorii au făcut u- 
nele sugestii privind aplicarea, în condi
țiile specifice ale județului, a acestor mă
suri.

HEGYI ZOLTAN, directorul uzinelor tex
tile „Oltul" din Sf. Gheorghe, DALI SAN
DOR, redactor șef al ziarului „Me- 
gyei Tiikor", președintele Consiliului jude
țean Covasna al oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară. STEMER IOSZEF, di
rectorul noii fabrici de confecții din Tîrgu 
Secuiesc, FABIAN ERNO, directorul Li
ceului din Covasna, FUSȚEZ IMRE, 
prim-secretar al comitetului județean 
U.T.C., ău scos în evidență faptul că re
zolvarea marxist-leninistă a problemei na
ționale reprezintă una dintre marile cu
ceriri ale orîriduirii noastre socialiste. Ei 

au subliniat că județul Covasna este o 
mărturie elocventă a faptului că la 
temelia întăririi continue a prieteniei 
dintre poporul romăn și naționali
tățile conlocuitoare stau deopotrivă 
dezvoltarea rațională a forțelor de produc
ție pe întregul teritoriu al țării, garanta
rea libertății și a drepturilor egale pen
tru toți cetățenii acestei țări.

In încheierea dezbaterilor, primit cu vii 
aplauze, a luat cuvîntul tovarășul JANOS 
FAZEKAS.

într-o atmosferă de fierbinte entuziasm, 
delegații la conferință s-au alăturat hotă- 
rîrii reprezentanților comuniștilor din ca
pitala țării de a propune realegerea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU în înalta 
funcție de secretar general al Comitetului 
Central al partidului. în cuvinte impresio
nante, izvorîte din adîncul inimii, tovarășii 
KAROL KIRALY, ZOLTAN HEGYI și IO
SZEF SZABO subliniind contribuția deose
bită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la sta
bilirea științifică a direcțiilor principale ale 
operei de edificare socialistă a patriei, în 
promovarea unui climat novator în toate 
domeniile de activitate, au relevat că hotă- 
rîrea conferinței județene este una din ne
număratele expresii ale deplinei încrederi, 
a dragostei fierbinți a tuturor comuniști
lor, a întregului popor față de cel mai iubit 
fiu al său

Au fost aleși, potrivit norme
lor de reprezentare, cei 17 delegați 
la Congresul al X-lea al partidu
lui. Totodată, au fost desemnați să candi
deze în alegerea pentru organele superi
oare de conducere ale partidului tovarășii : 
MIHAI GERE, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. ; 
GHEORGHE BADRUS, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. ; KĂROL KIRALY, 
prim-secretar al Comitetului județean Co
vasna al P.C.R. ; ION DRAGOȘ, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular județean 
Covasna : SZASZ DOMOKOS, secretar al 
Comitetului județean de partid Covasna al 
P.C.R.

în unanimitate, conferința a adoptat o 
hotărîre în care aprobă în întregime conți
nutul Tezelor și al proiectului de Directive.

Conferința a aprobat, în încheiere, textul 
unei scrisori adresate Comitetului Central 
al partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, în care se spune :

„Dînd expresie gîndurilor și sentimentelor 
tuturor comuniștilor, muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor, lucrătorilor de pe ogoare, 
intelectualilor — români și maghiari — din 
județ, animați de un puternic patriotism, 
strîns uniți în jurul partidului, asigurăm 
Comitetul Central al partidului, pe dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vom precupeți nici un 
efort, că ne vom consacra întreaga putere 
de muncă și energia creatoare înfăptuirii cu 
succes a mărețelor sarcini ce și-au găsit ex
primarea deplină în documentele care vor 
fi supuse dezbaterii Congresului al X-lea 
ai Partidului Comunist Român".

Prin întreaga lor desfășurare, lucrările 
conferinței au reliefat hotărîrea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din județ 
de a. înfăptui programul însuflețitor de ridi
care a României pe trepte, superioare ale 
progresului și civilizației.

Adrian PRODAN 
Nicolae MOCANU

întruniți în conferința extraordinară a 
organizației județene de partid Iași, repre
zentanții celor peste 53 000 de comuniști 
din acest important județ al țării au dez
bătut cu un înalt simt de răspundere docu
mentele pregătitoare ale celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., exprimîndu-și adeziunea 
deplină față de politica internă și externă 
a partidului, angajamentul de a nu precu
peți nici un efort pentru a transpune în 
viață hotărîrile apropiatului Congres.

La lucrările Conferinței a pai'ticipat to
varășul MANEA MANESCU, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte ai Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului Economic, 
care în ajunul conferinței a vizitat obiec
tive Industriale, instituții culturale șl știin
țifice din municipiul Iași.

In deschiderea lucrărilor a luat cuvîntul 
tovarășul MIU DOBRESCU, prim-secretar 
al comitetului județean de partid Carac
terul viu si eficient al dialogului cu țara 
în legătură cu documentele ce urmează a 
fi supuse Congresului al X-lea — a spus 
între altele vorbitorul — atestă că partidul 
supune dezbaterii comuniștilor. întregii o- 
pinii publice, nu o platformă abstractă, 
ci un program concret de muncă, profund 
umanist prin scopurile sale, științific 
fundamentat, abordînd cele mai importante 
probleme economice, politice și sociale ale 
țării dintr-o perspectivă profund realistă.

Dînd o înaltă apreciere documentelor 
puse în dezbatere, tovarășii ION STAICU, 
director general al Uzinei de fibre sinte
tice, ALEXANDRU GHEORGHIU, lăcătuș 
la Uzina mecanică Nicolina, TUDOR PA- 
TELI, directorul întreprinderii de construc- 
ții-montaj nr. 4, CONSTANTIN URSULEA- 
NU, directorul Uzinei mecanice Pașcani, 
LUCIAN HATMANU, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, VASILE NE- 
MESNICIUC, președintele C.A P. Șipote, 
au analizat, în lumina prevederilor proiec
tului de Directive, modalitățile de ridicare 
substanțială a producției și productivității 
muncii în industrie și agricultură.

Evocînd tradițiile si realizările acelor 
domenii ale activității spirituale care au 
conferit lașului, de-a lungul deceniilor, per
sonalitatea marcantă și prestigioasă de im
portant centru cultural, acad. CRISTOFOR 
SIMIONESCU, rectorul Institutului politeh
nic, scriitorul CORNELIU STURZU, direc
torul Teatrului Național „Vasile Alecsan- 
dri", prof, univ CONSTANTIN CIOPRAGA, 
ALEXANDRU HUSAR, președintele Comi
tetului județean de cultură și artă, prof, 
univ. DUMITRU RUSU, prorector al Uni
versității „AI. I. Cuza". FLORICA TU- 
FESCU. directoarea Liceului nr. 4 din Iași, 
CONSTANTIN DROPU, șeful secției de 
propagandă a comitetului județean de 
partid, au relevat sarcinile ce revin sluji
torilor științei, scolii și culturii.

Aspectele edilitare și gospodărești ale la
țului, ca și ale celorlalte localități din iudeț, 
sarcinile privind perfecționarea activității 
consiliilor nonulare s-au aflat în atenția to
varășilor GHEORGHE BREHUESCU, prim- 
vicepreședinte al Comitetului execut’v al 
Consiliului popular județean Iasi. 1OAN 
MANCIUC, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Tași. Tovarășii ION 
NICULI, vechi membru de partid, și 
GHFORGHE PRISECARU, prim-secretar 
al comitetului județean U.T.C., au adus în 
conferință cuvîntul de adeziune la docu
mentele Congresului al celor mai vîrstnici 
și al celor mai tineri militant! ai partidului.

Intîmpinat cu vii aplauze a luat cuvîntul 
tovarășul MANEA MANESCU.

Conferința organizației județene de partid 
Iași a ales 55 de delegați pentru Congresul 
al X-lea al partidului, desemnîndu-și, tot
odată, candid«ții pentru organele superioare 
de partid în persoana tovarășilor : EMIL 
BODNARAȘ, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
ȘTEFAN BIRLEA, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului Național al Cercetării Științifice; 
GHEORGHE BREHUESCU, prim-vicepre
ședinte al Consiliului popular județean Iași) 
prof. univ. CONSTANTIN CORDUNEANU, 
decanul Facultății de matematică-mecanică 
a Universității „Al. I. Cuza" Iași; MIU DO- 
BRESCU, membru supleant al C.C. al 
P.C.R,. prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., MIHAIL (MIHNEA) 
GHEORGHIU, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu străină
tatea ; ION HUȚANU, directorul fabricii 
„Țesătura" Iași ; NECULAI IONESCU, 
adjunct al ministrului industriei chimice; 
acad. VASILE MÎRZA, membru al C.C. al 
P.C.R ; STELIAN NIȚULESCU, membru 
în Comisia Centrală de Revizie, președin-, 
tele Asociației juriștilor ; CORNEL ONES- 
CU, membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor interne; acad. CRISTOFOR SI
MIONESCU, membru al C.C. al P.C.R., 
rectorul Institutului politehnic Iași ; LA- 
DISLAU VASS, membru în Comisia Cen
trală de Revizie, vicepreședinte al C.E.C.

într-o atmosferă entuziastă, conferința a 
hotărît să împuternicească pe delegații la 
Congres să susțină realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R. Exprimînd 
înalta prețuire pe care comuniștii, toți oa
menii muncii din județ o acordă rolului 
tovarășului Nicolae Ceaușescu tn elabo
rarea politicii interne și externe a parti
dului, în înfăptuirea și perfecționarea pro
gramului de desăvîrșire a construcției so
cialiste, tovarășii MIU DOBRESCU, prim- 
secretar al comitetului județean de par
tid, ION BUZAC, frezor la uzina Ni
colina, acad. CRISTOFOR SIMIONES
CU, PINTILIE FRATIȚA, președintele 
C.A.P. Dumești, DIMITRIE NIȚA, membru 
de partid din ilegalitate, au subliniat că 
in conștiința întregului nostru popor, pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu tn 
conducerea partidului constituie garanția 
promovării neobosite de către partid a 
unei politici marxist-leniniste ferme, slu
jind fără preget cauza înfloririi României 
socialiste, cauza socialismului și a păcii.

în încheiere, a fost adoptată o hotărîre 
a conferinței și a fost adresată o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune 
printre altele :

„Rezultatele dobîndite în toate sectoarele 
de activitate reprezintă adeziunea noastră, 
prin fapte, la documentele puse în dezba
tere, angajamentul pe care ni-I luăm de a 
ne consacra forțele înfăptuirii politicii 
partidului, ințeiegînd că numai prin apli
carea neabătută a măsurilor preconizate 
pot fi asigurate dinamismul întregii pro
ducții materiale, rezultate superioare în 
creșterea bunăstării poporului, succese tot 
mai prestigioase în toate domeniile",

Maria BABOIAN 
Sorin MOVILEANU

Desfășurîndu-șl lucrările sub semnul a- 
probării depline a Tezelor și proiectului de 
Directive. Conferința extraordinară a orga
nizației județene de partid Teleorman a 
exprimat hotărîrea comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii din județ de a-și consa
cra forțele înfăptuirii însuflețitorului pro
gram de înflorire a patriei, jalonat în docu
mentele pregătitoare ale Congresului al 
X-lea.

La lucrările conferinței a participat to
varășul GHEORGHE RADULESCU, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

La primul punct al ordinii de zi, tovară
șul MARIN DRĂGAN, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, a subliniat, 
între altele, în expunerea sa, că Tezele și 
proiectul de Directive reflectă în mod eloc
vent poziția creatoare, marxist-leninistă, 
realismul caracteristic politicii partidului 
nostru, capacitatea lui de a stabili în mod 
științific sarcinile actuale ale construcției 
socialiste și coordonatele dezvoltării vii
toare a tării. El a arătat, de asemenea, că 
datorită acestei politici economia județului 
Teleorman a cunoscut, în ultimii ani, o 
continuă înflorire, iar în viitorul cincinal 
vor fi amplasate aici noi obiective In
dustriale — concretizare a politicii de re
partizare armonioasă a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al tării.

Participanții la discuții, după ce și-au 
exprimat adeziunea unanimă față de măre
țul program de dezvoltare cuprins în do
cumentele dezbătute, hotărîrea de a contri
bui la înfăptuirea lui, au subliniat însem
nătatea deosebită a prevederilor din Teze 
și proiectul de Directive cu privire la con
tinuarea în ritm susținut a operei de in
dustrializare socialistă a țării. în cu
vîntul lor ing. IACOB PELEA, . de la 
Combinatul de îngrășăminte chimice Tr. 
Măgurele, STELIAN BADUNA, petro
list la schela Videle, MARIN NISIPASU, 
prim-vicepreședinte al consiliului popular 
județean, TUDOR JEAN, secretar al comi
tetului județean de partid, NICOLAE RO- 
VINARU, prim-secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., prof. FLORIAN CREȚEA- 
NU, directorul liceului „Unirea" din Tr. 
Măgurele, și ION PAUNESCU, medic la 
spitalul din Zimnicea, au analizat felul în 
care se înfăptuiesc sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea, făcînd propuneri menite 
să contribuie la înfăptuirea prevederilor 
din documentele puse în dezbatere.

Alti vorbitori, ing. EMILIAN MIHAI- 
LESCU, directorul I.A.S. Roșiori. FLOA
REA BARBU, președinta C.A.P. Cernctu, 
ing. TOMA OLARU, directorul Direcției 
agricole județene, EMIL BACIU, directo
rul T.M.Â. Drăgănești Vlașca, DUMITRU 
T1RCOLEA, președintele C.A.P. Buzescu. 
ILINCA MUSCAIU, tehnician agronom la 
C.A.P. Măgura, exprimîndu-și adeziunea 
fată de conținutul Tezelor și proiectului de 
Directive, au subliniat, între altele, concor
danta dintre prevederile lor și posibilită
țile reale pentru sporirea continuă a pro
ducției agricole, arătind că agricultura ju
dețului Teleorman dispune de însemnate 
rezerve care vor trebui valorificate în mod 
superior în anii viitori.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul GHEORGHE RADULESCU, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

într-o impresionantă unanimitate, dele
gații și invitații la conferință s-au alăturat 
cu entuziasm hotărîrii conferinței extraor
dinare a comuniștilor din municipiul 
București, dînd delegaților la Congres 
mandatul să susțină realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în funcția de se
cretar general al C.C. al P.C.R. Tovarășii 
MARIN DRAGAN, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, TEODOR RO
MAN, secretar al comitetului județean de 
partid, ION DACIIIN, țăran cooperator din 
Slobozia-Mîndra. ION PAUNESCU, medic 
la spitalul din orașul Zimnicea, și DUMI
TRU VILAU, secretarul Comitetului de 
partid de la Combinatul chimic Tr. Măgu
rele, au arătat că această hotărîre reflectă 
voința unanimă a tuturor comuniștilor 
din județul Teleorman. Totodată, vorbi
torii au relevat că hotărîrea de 
a susține realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în funcția de secretar gene
ral al C.C. al P.C.R. se întemeiază pe recu
noașterea meritelor sale deosebite în înde
lungata activitate desfășurată în rîndutile 
partidului și in conducerea sa, pe apre
cierea unanimă pe care întregul popor 
o acordă rolului său deosebit în 
elaborarea unei politici întemeiate pe 
analiza profundă, științifică, în spiritul 
marxism-leninismului. a fenomenelor vieții 
economice și sociale, în stabilirea unui stil 
de muncă dinamic. înnoitor în munca de 
partid și de stat. în promovarea consecven
tă a principiilor democratismului socialist.

Conferința a ales, conform normelor de 
reprezentare, 48 de delegați la Congres. 
Participanții la conferință au desemnat 
apoi, pentru a candida la alegerea pentru 
organele superioare de conducere ale par
tidului pe tovarășii : GHEORGHE RADU
LESCU, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vieeoresedinte al Consi
liului de Miniștri ; FLOAREA BARBU, 
președinta cooperativei avricole de pro
ducție Cernetu : MARIN DRAGAN, prim- 
secretar al Comitetului județean de partid 
Teleorman ; NICOLAE GIOSAN preșe
dintele Consiliului Sunerior al Agriculturii; 
NICOLAE ȘTEFAN, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii : TUDOR 
JEAN, secretar al Comitetului județean de 
partid Teleorman

Conferința a adoptat apoi în unanimitate 
o hotărîre prin care sînt aprobate în între
gime Tezele și proiectul de Directive ale 
C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea 
al partidului.

într-o atmosferă de puternic entuziasm 
delegații au aprobat textul unei scrisori a- 
dresate C.C. nl P.C.R. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în care se arată între altele :

„Conferința asigură Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, că oa
menii muncii din Teleorman, în frunte cu 
comuniștii, vor acționa cu toată energia 
pentru a înfăptui cu succes sarcinile și o- 
biectivele ce vor fi stabilite de Congres, 
în așa fel ca județul nostru să aducă o con
tribuție mereu sporită Ia propășirea și în
florirea patriei, la ridicarea României so
cialiste pe noi trepte ale progresului și ci
vilizației".

întreaga desfășurare a Conferinței jude
țene de partid Teleorman a constituit o 
manifestare plenară a atașamentului tu
turor comuniștilor și oamenilor muncii din 
județ fată de politica internă și externă a 
partidului.

Alexandru BRAD

Cuvintarea tovarășului 
Janos Fazekas ,

Cuvintarea tovarășului
Manea Mănesru

Cuvintarea tovarășului 
Gheorghe Radulescu

După ce a transmis Conferinței salutul 
Comitetului Central al partidului, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal, vorbi
torul a prezentat, succint, succesele cu care 
întregul nostru popor întimpină cel de-al 
X-lea Congres al partidului și a XXV-a 
aniversare a eliberării patriei, „Națiunea 
socialistă română, ca și naționalitatea noas
tră socialistă maghiară conlocuitoare au 
devenit mai prospere ca orieînd. Dumnea
voastră, comuniștii din județul Covasna, 
puteți remarca în mod deosebit acest lucru. 
Județul s-a dezvoltat mult mai dinamic 
decît era prevăzut inițial în planul cincinal 
și putem spune că existenta, în sine, a aces
tui județ, ilustrează depășirea, îmbogățirea 
și amplificarea sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea și de Conferința Națională 
ale partidului. Munca de pînă acum a tu
turor oamenilor muncii din acest județ, 
succesele de oînă acum și mai ales cele pe 
care le pregătiți pentru viitor sînt tot atîtea 
dovezi de netăgăduit ale justeții hotărîrii 
conducerii noastre de partid de a înființa 
această unitate administrativă plină de vita
litate".

în continuare a fost subliniat faptul că 
nivelul ridicat al dezbaterilor Conferinței, 
propunerile formulate în cadrul ei dovedesc 
că Tezele și proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea — documente care de
monstrează încă o dată modul creator în 
care partidul nostru aplică principiile ge
nerale ale marxism-leninlsmulni la condi
țiile concrete ale României — deschid 
partidului și poporului nostru noi perspec
tive de -importanță istorică, că comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Covasna. 
sînt hotărîți să răspundă cu entuziasm 
chemării partidului de a amplifica activi
tatea economică, socială și politică în ju
deț.

Referindu-se la creșterea rolului condu
cător al partidului pe măsura înmulțirii 
sarcinilor construcției socialiste, vorbitorul 
s-a ocupat apoi, pe larg, de aspecte ale 
perfecționării stilului și metodelor muncii 
de partid, ale adincirii democrației interne 
de partid, de noile sarcini pe care parti
dul le pune în fața fiecărui comunist. „Ceea 
ce-și asumă partidul trebuie să-și asume 
fiecare soldat al lui ; răspunderea pentru 
angajamentele luate în privința dezvoltării 
țării, ale desăvîrșirii construcției socia
liste, trebuie să ne preocupe pe toți, in 
permanență".

înfăptuirea consecventă a politicii mar- 
xist-leniniste de industrializare socialistă, 
da valorificare superioară a resurselor ma
teriale șl umane ale țării — a arătat vor
bitorul — reprezintă pentru noi, cei năs- 
cuți pe aceste meleaguri, împlinirea unui 
vis secular : Industrializarea ținuturilor 
secuiești. Industrializarea șl dezvoltarea 
agriculturii, presupun, însă, creșterea con
tinuă șl în ritm rapid a venitului național, 
o rată ridicată a acumulării. Aceasta pre
supune, la rîndul ei, ridicarea eficienței 
Întregii activități economice, organizarea 
superioară a producției și a muncii, redu
cerea cheltuielilor materiale de producție, 
îmbunătățirea calității produselor șl ridi
carea nivelului lor tehnic — sarcini subli
niate cu tărie în Teze și în proiectul de 
Directive. Un rol însemnat vor juca, de 
asemenea, creșterea exportului de mărfuri 
românești și amplificarea relațiilor de 
cooperare economică cu țările membre 
ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, 
precum și cu alte state, indiferent de 
orînduirea lor.

Vorbitorul a subliniat că în patria noas
tră socialistă, datorită politicii marxist- 
leniniste a partidului și statului nostru, s-a 
înfăptuit egalitatea deplină în domeniul 
economic, politic, juridic, social-cultural a 
tuturor cetățenilor, indiferent de naționa
litate, ceea ce reprezintă o mare victorie 
a orînduirii noastre socialiste. Partidul 
nostru, conducerea sa, consideră problema 
națională ca una dintre principalele pro
bleme ale construcției socialiste, urmăresc 
în permanentă modul în care organele de 
partid și ale puterii de stat aplică în viață 
politica națională marxist-leninistă. Rodul 
acestei politici este faptul că noi. națio
nalitatea maghiară din România, aidoma 
celorlalte naționalități conlocuitoare, trăim 
în deplină egalitate în drepturi cu națiu
nea socialistă română, în patria comună
— România socialistă. Victoria definitivă 
a socialismului în patria noastră, egali
tatea economică materializată în reparti
zarea rațională pe întreg teritoriul țării 
a forțelor de producție. înlăturarea ori
cărei discriminări rasiale sau naționale
— iată baza raporturilor frățești, de pro
fundă nrietenie dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, iată explica
ția încrederii nețărmurite a întregului nos
tru popor în Partidul Comunist Român, în 
guvernul Republicii Socialiste România. în 
ce privește egalitatea politică, aș aminti 
doar faptul că naționalitățile conlocuitoare 
sînt reprezentate în toate forurile de stat 
și de partid, că prin constituirea consiliilor 
oamenilor muncii ale naționalităților con
locuitoare, parte componentă a Frontului 
Unității Socialiste, s-a făcut un pas impor
tant în această direcție. Putem afirma 
cu toată convingerea — și acest lucru 
reiese cu claritate din documentele 
pentru Congresul al X-lea — că pentru 
noi internaționalismul proletar nu este 
doar o lozincă, ci o idee călăuzitoare în 
activitatea de zi cu zi, un element organic 
al politicii partidului nostru. Sîntem mîndri 
că în tara noastră au fost create adevărata 
frăție și prietenie între români, maghiari si 
alte naționalități.

în legătură cu politica externă a parti
dului și a tării. vorbitorul a subliniat 
unitatea ei indestructibilă cu politica in
ternă. adeziunea deplină a întregului popor 
la această politică. El s-a referit, totodată, 
pe larg la activitatea desfășurată de dele
gația Partidului Comunist Român la lucră
rile Consfătuirii internaționale de la Mos
cova a partidelor comuniste și muncito
rești, „După cum știți, la Consfă
tuirea de la Moscova tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a respins în cuvîntul său, 
clar și răspicat, opiniile potrivit cărora 
comuniștii români și-ar neglija îndatori
rile internaționaliste Aș dori, aici. în fata 
dumneavoastră, să resping și eu. hotărît, 
orice asemenea invenții scornite la adresa 
partidului nostru. Activitatea și lupta eroi
că, de cîteva decenii, ale partidului nostru 
au dovedit că poziția sa profund patriotică 
și poziția sa consecvent internationalists 
se află în strînsă unitate dialectică. Parti
dului nostru, poporului român le sînt 
străine manifestările naționalismului și 
îngustimea națională, le sînt scumpe ideile 
solidarității Internationale, ale internațio
nalismului proletar — așa cum l-au gîndit 
Marx, Engels și Lenin".

în încheiere, tovarășul Janos Fazekas 
și-a exprimat convingerea că toți comu
niștii, toti oamenii muncii din județul 
Covasna își vor aduce contribuția la reali
zarea mărețelor obiective pe care le va 
stabili Congresul al X-lea al partidului.

Caracterul profund democratic al dezbate
rii documentelor ce se vor prezenta celui 
de-al X-lea Congres al partidului — a spus 
vorbitorul — ilustrează încă o dată prac
tica conducerii partidului de a se sfătui cu 
comuniștii, cu masele asupra hotărîrilor 
importante Care privesc interesele vitale ale 
națiunii noastre socialiste.

Tezele și proiectul de Directive se carac
terizează printr-o înaltă ținută științifică și 
realism creator, reflectă înaltul spirit de 
răspundere al partidului față de tară. Di
recțiile principale ale dezvoltării societății 
noastre în deceniul următor sînt orientate 
spre făurirea unei industrii avansate și a 
unei agriculturi intensive, spre aplicarea 
largă a cuceririlor științei și tehnicii mo
derne în economie, accelerarea creșterii 
productivității muncii și perfecționarea con
tinuă a conducerii vieții economice si so
ciale.

După ce a făcut o amplă trecere în re
vistă a rezultatelor dobîndite în anii cons
trucției socialiste în toate domeniile de ac
tivitate, vorbitorul a apreciat succesele ob
ținute în dezvoltarea economică și socială a 
județului Iași, precum si faptul că el se 
situează printre ludețele cu rezultate bune 
în îndeplinirea planului pe acest an. în în
treprinderile județului sînt fncă numeroase 
posibilități pentru sporirea producției, pro
ductivității muncii și rentabilității activității 
economice. Organele și organizațiile de par
tid. colectivele din întreprinderi trebuie să 
depună străduințe pentru valorificarea tu
turor rezervelor, să întărească disciplina 
în producție, să aplice ne scară tot mai 
largă în fiecare unitate economică organi
zarea științifică a producției si a muncii. 
Este necesar să se acorde o grijă deosebită 
acelor ramuri ale industriei ieșene cum sînt 
chimia, metalurgia si construcția de mașini, 
ramuri în plină dezvoltare, tn vederea asi
milării de noi produse, corespunzător cerin
țelor creșcînde ale consumului intern și ale 
comerțului exterior ; aceeași exigență tre
buie îndreptată și spre producția idustriel 
ușoare și alimentare, în vederea diversifi
cării mărfurilor și îmbunătățirii calității 
produselor.

Una din direcțiile principale către care 
trebuie orientată activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, a comitetelor de di
recție — s-a subliniat în cuvîntare — este 
creșterea eficienței economice, folosirea mai 
bună a capacităților de producție, a forței de 
muncă și mijloacelor materiale, creșterea 
randamentului fondurilor de producție cu 
care sînt dotate întreprinderile. Cu o răs
pundere deosebită este necesar să fie ur
mărită realizarea planului de investiții și 
de punere în funcțiune a noilor capacități, 
atingerea în cît mai scurt timp a parame
trilor tehnico-economlci proiectați.

Referindu-se la sarcinile din domeniul 
agriculturii, vorbitorul a arătat că organele 
și organizațiile de partid din comune si 
unități agricole sînt chemate să se ocupe 
îndeaproape de strîngerea la timp a recol
tei. de respectarea contractelor de livrare la 
fondul de stat, si către unitățile de desfa
cere ; să urmărească cu perseverentă păs
trarea si creșterea șeptelului. sporirea pro
ducției animaliere.

în cuvîntul său, tovarășul Manea Mănescu 
s-a oprit apoi asupra problemelor privind 
dezvoltarea tnvățămîntului, științei, culturii, 
lașul reprezintă leagănul unei străvechi 
culturi — a spus vorbitorul — ale cărei 
baze le-au pus, cu secole în urmă, croni
carii vestiți' ai Moldovei ; aici, cărturari 
de seamă au dat pentru propășirea patriei 
opere nemuritoare. Patriotismul și dragostea 
lor fierbinte fată de tară ne sînt azi pilde 
de urmat. Istoria trecutului se continuă 
aici într-un prezent tumultuos, pe multiple 
planuri.

Programul de dezvoltare a societății noas
tre este indisolubil legat de progresul ști
inței, de intensificarea cercetărilor în toate 
ramurile, de valorificarea cît mai rapidă tn 
practică a rezultatelor obținute. în județul 
Iași s-au construit o serie de uzine cu pro
cese tehnologice moderne, se dezvoltă pro
ducția agricolă, vegetală și animală. De 
aceea, cercetătorii ieșeni au datoria să aducă 
o contribuție mai mare la solutionarea pro
blemelor pe care le ridică economia jude
țului, să păstreze o legătură permanentă cu 
întreprinderile și unitățile agricole, pentru 
introducerea tn producție a rezultatelor 
cercetărilor. Dezvoltind învățămîntul, ști
ința, cultura, partidul pornește de la nece
sitatea de a crea toate condițiile pentru ma
nifestarea deplină a personalității umane, 
pentru afirmarea capacităților creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii.

In continuarea cuvîntării sale, vorbitorul 
a subliniat că politica externă a partidului și 
statului nostru exprimă înalta grijă și res
ponsabilitate pentru interesele generale ale 
socialismului și păcii in lume. Partidul și 
guvernul desfășoară o largă activitate pen
tru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, pentru promovarea 
unei politici de pace și prietenie cu toate 
popoarele lumii. Internaționalismul militant 
al partidului nostru își găsește expresia în 
dezvoltarea relațiilor de colaborare fră
țească cu toate partidele comuniste și mun
citorești, în activitatea largă pe care o des
fășoară pentru l întărirea solidarității șl 
coeziunii mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Partidul nostru, întregul po
por român apreciază cu optimism viitorul, 
au deplină încredere tn capacitatea forțelor 
socialismului și a celorlalte forțe antiimpe- 
rialiste de a asigura dezvoltarea progresistă 
a omenirii, pentru triumful cauzei nobile a 
păcii și progresului în lume.

în Încheiere, tovarășul Manea Mănescu a 
spus : Salut cu multă bucurie hotărîrea 
Conferinței de partid a municipiului Bucu
rești ca Ia Congresul al X-lea al partidului 
să fie reales în funcția de secretar general 
al Comitetului Central scumpul nostru to
varăș Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al 
clasei muncitoare și al întregului popor, 
care a dovedit, în fruntea partidului și sta
tului, calități excepționale de conducător 
înțelept și energic, patriotism fierbinte, 
dragoste nemărginită față de cauza socialis
mului și comunismului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă mîndria și onoarea 
partidului comuniștilor români, nădejdile 
întregii țării | el întruchipează înțelepciu
nea poporului nostru, dîrzenia lui neînfri
cată pentru apărarea libertății, neatîrnării, 
progresului și păciL

După ce a transmis Conferinței extraor
dinare a comuniștilor din județul Teleorman 
salutul Comitetului Central al partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbi
torul a spus : După cel de-al IX-lea Con
gres în activitatea partidului nostru, ani
mat de un profund democratism, s-a înce 
tățenit tradiția valoroasă de a se pune în 
discuția membrilor de partid șl a între
gului popor toate sarcinile importante care 
privesc dezvoltarea economică, socială și 
culturală a țării, precum și celelalte mă
suri de politică internă și internațională. 
Nivelul ridicat al discuțiilor, profunzimea 
și simțul de răspundere cu care au fost 
analizate tn conferință sarcinile de bază 
cuprinse în documente, propunerile fă
cute, angajamentele entuziaste sînt o ex
presie vie a atașamentului profund al co
muniștilor, al tuturor oamenilor muncii din 
județ fată de politica fermă și clarvăză
toare a partidului nostru, a hotărîrii lor 
de a îndeplini neabătut sarcinile trasate de 
partid — amplul program de făurire a unei 
economii dinamice, de ridicare necontenită 
a bunăstării poporului.

în continuare, vorbitorul a făcut o am
plă expunere asupra modului în care se 
înfăptuiesc sarcinile actualului cincinal, 
subliniind valoarea Inestimabilă a docu
mentelor pregătitoare ale celui de-al X-lea 
Congres al partidului pentru dezvoltarea 
multilaterală a României socialiste. La baza 
stabilirii liniilor directoare de dezvoltare 
în deceniul următor, s-a relevat în cuvîn
tare. a stat analiza științifică a succeselor 
obținute în actualul cincinal, succese care 
confirmă întru totul justețea politicii par
tidului nostru. Mijlocul principal de conți 
nuare a programului economic îl consti
tuie promovarea industrializării într-o con
cepție unitară și de perspectivă îndelun
gată, pornind de la condițiile concrete din 
tara noastră, de la experiența acumulată 
pe plan național și international, promova
rea unei industrializări bazate pe știința 
și tehnica avansată. Numai o industrie 
puternică ne poate asigura independența e- 
conomică, permite dezvoltarea armoni
oasă a celorlalte domenii de activitate, creș
terea continuă a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului nostru. Este deo
sebit de semnificativă prevederea din 
proiectul de Directive potrivit căreia 
în perioada 1971—1975 producția globa
lă industrială va spori cu 50—57 la 
sută față de 1970, obținîndu-se un ritm 
mediu anual de 8,5—9,5 la sută. 
Pentru realizarea acestor prevederi, în 
viitorul cincinal vor fi alocate industriei 
investiții care însumează aproximativ 250 
miliarde lei. Creșterea volumului producției 
industriale și menținerea unui ritm ridicat 
vor fi însoțite de îmbunătățirea structurii 
acesteia și accelerarea dezvoltării ramuri
lor moderne, de sporirea calității produc
ției, de creșterea productivității muncii și 
a eficienței economice în folosirea mijloace
lor materiale și bănești ca factori hotărîtori 
ai dinamismului economic. Pornind de la 
concepția că știința a devenit în zilele noas
tre o importantă forță de producție, partidul 
nostru — a spus vorbitorul — acordă o 
mare atenție dezvoltării continue a știin
ței, culturii și învățămîntului, fără de care 
este de neconceput dezvoltarea socialismu
lui.

în economia noastră națională, alături 
de industrie, agricultura ocupă un loc im
portant. Datorită acestui fapt, documentele 
pe care le-am dezbătut astăzi în această 

conferință, pe care dumneavoastră le-ați a- 
probat din toată inima și pe care le va a- 
dopta Congresul al X-lea, prevăd un 
ansamblu de măsuri pentru dezvoltarea în 
continuare a bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii, pentru extinderea mecanizării 
și chimizării complexe, pentru realizarea 
unor mari sisteme de irigații menite să 
asigure creșterea constantă a producției a- 
gricole, să permită satisfacerea cerințelor 
interne, să mărească contribuția agricul
turii la exportul țării. în continuare, vor
bitorul a abordat pe larg sarcinile ce re
vin agriculturii din județ în viitorii ani

După ce a fost relevată însemnătatea 
politicii științifice a partidului de dezvol
tare armonioasă a economiei naționale, de 
repartizare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării. Ilustrată 
pregnant și de economia județului Teleor
man, în cadrul cuvîntării s-a reliefat pe 
larg preocuparea permanentă a conduce
rii partidului și statului pentru creșterea 
continuă a avuției naționale, a nivelului 
de trai al poporului — telul suprem al 
politicii partidului. înfăptuirea sarcinilor 
prevăzute în proiectul de Directive va asi
gura creșterea venitului național în anii 
1971—1975 într-un ritm mediu anual de 
7,7—8,5 la sută, ceea ce va permite ca in 
anul 1975 salariul real să fie cu 16—20 la 
sută mai mare, iar veniturile țărănimii să 
sporească cu 15—20 la sută față de 1970.

Arătînd tn continuare că lucrările con
ferinței județene au pus în lumină dome
niile în care trebuie acționat cu mai multă 
energie, măsurile necesare a fi întreprinse, 
vorbitorul a subliniat necesitatea întăririi 
disciplinei de partid, adîncirii în continuare 
a democrației socialiste, stimulării pe scară 
largă a inițiativei oamenilor muncii în toa
te domeniile de activitate.

Prezentînd un amplu tablou al relațiilor 
României cu celelalte state, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a arătat că partidul 
și poporul nostru pun în centrul politicii 
lor externe alianța frățească și colabora
rea multilaterală cu toate țările socia
liste, de care ne unește comunitatea de 
ideologie, de țeluri și interese.

Pornind de la premisa că în lumea con
temporană coexistența pașnică este o ne
cesitate imperioasă, că în dezvoltarea co
laborării internaționale sînt interesate toa
te popoarele și statele, că fiecare țară, mare 
sau mică, își poate aduce contribuția la 
promovarea acestei cauze, România duce 
o politică de dezvoltare a relațiilor cu toate 
statele, bazată pe respectarea suveranității 
și independenței naționale. în concordanță 
cu aceste principii, țara noastră acționează 
cu consecvență în direcția dezvoltării co
laborării economice, a cooperării în produc
ție, știință și tehnică cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate țările socialiste, va ex
tinde în continuare relațiile sale econo
mice cu alte state, Indiferent de orîndui
rea lor socială, în spiritul ideilor călău
zitoare aje politicii externe a României — 
respectarea independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în treburile interne, 
egalitatea în drepturi și avantajul reciproc.

în încheiere, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a mulțumit participanților la confe
rință pentru înalta apreciere exprimată 
față de conducerea partidului, față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, care-șl închină 
cu dăruire, neobosit, întreaga capacitate 
și putere de muncă bunăstării șî fericirii 
poporului nostru, cauzei socialismului șl 
păcii în lume.
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Botoșani

Exprimarea unanimă a adeziunii depline 
a comuniștilor, a tuturor muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor din județ față de 
documentele programatice de excepțională 
importantă teoretică și practică ce vor fi 
supuse dezbaterii Congresului al X-lea al 
partidului a constituit nota dominantă a 
Conferinței extraordinare a organizației 
județene de partid Botoșani.

La lucrările conferinței a participat tova
rășul GHEORGHE STOICA, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. In zilele 
premergătoare conferinței, oaspetele a făcut 
o vizită de lucru în mal multe localități 
din județ cu care prilej a discutat cu mun
citori, țărani cooperatori, tehnicieni și ingi
neri, cadre de conducere, activiști de partid 
și de stat despre problemele actuale ale 
dezvoltării economice, sociale și culturale 
a județului, despre felul cum stnt Înfăptuite 
în întreprinderi șl unități agricole sarci
nile de plan și angajamentele în cinstea 
celui de-al X-lea Congres al partidului.

Luînd cuvîntul la primul punct al ordinel 
de zi, tovarășul GHEORGHE GHINEA, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al comitetului județean de partid, 
a înfățișat realizările cu care oamenii mun
cii din această parte a țării întîmpină Con
gresul al X-lea și cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării patriei. Documentele pre
gătitoare ale Congresului al X-lea al 
P. C. R. sînt pătrunse de spiritul viu, 
suflul creator, propriu întregii activi
tăți a partidului nostru, de dinamismul care 
Izvorăște din studierea atentă și cunoașterea 
profundă a realităților, din înalta responsa
bilitate pe care o manifestă partidul pentru 
destinele României.

în intervențiile lor în cadrul dezbaterilor, 
tovarășii AUGUSTIN CORDOȘ, directorul 
Uzinelor textile „Moldova’-Botoșani, 
CONSTANTIN MOLDOVEANU. directorul 
Întreprinderii județene de construcții- 
montaj, MARIA TITIANU, muncitoare, se
cretara comitetului de partid al Fabricii 
de confecții Dorohol, VASILE CABA, secre
tar al Comitetului orășenesc de partid 
Dorohoi, DUMITRU BREABĂN, secretar al 
comitetului județean de partid, și-au ex
primat adeziunea deplină față de prevede
rile proiectului de Directive și au înfățișat 
conferinței propuneri și sugestii privind 
creșterea eficientei economice a activității 
întreprinderilor industriale din județ.

Tovarășii VASILE APETROAIE, pre
ședintele Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție, MARIA DU- 
NEA, cooperatoare, secretara comitetului 
de partid din C.A.P. Bucecea, au dat glas 
hotărîrli unanime a lucrătorilor de pe ogoa
rele județului Botoșani de a munci neobosit 
pentru realizarea programului luminos de 
înflorire a agriculturii, elaborat de partid 
pentru viitorii ani.

Alți delegați, printre care OCTAVIAN 
CRATCHI, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean. IUREA CONSTAN
TIN, prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid Botoșani, ELENA CIOBANU, pro
fesoară la liceul „A. T. Laurian" — Boto
șani. VASILE BÎNZAR, medic, directorul 
Direcției sanitare județene, DIMITRIE 
HRECIUC, directorul cabinetului județean 
de partid, VICTOR PATA, președintele tri
bunalului județean. ELENA OLTEANU, ju
ristă, președinta comitetului județean al 
femeilor, DUMITRU GHEORGHIASA, se
cretar al comitetului județean U.T.C, s-au

Cuvîntureu tovarășului
Gheorghe Stoka

După ce a transmis delegaților și invita- 
ților la conferință, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din județul Botoșani un 
călduros salut tovărășesc din partea condu
cerii de partid, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a spus :

Bilanțul victoriilor obținute sub condu
cerea partidului în acest sfert de veac, 
perspectivele luminoase ce se deschid astăzi 
în fața societății noastre — a arătat vorbito
rul — conferă Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român semnificații 
istorice deosebite. Intr-adevăr, tovarăși, la 
acest Congres vom evoca cei 25 de ani din 
viața noastră, ani de eforturi, dar totodată 
ani înălțători, de luptă și de muncă 
avîntată, pentru triumful deplin al socia
lismului pe pămîntul patriei noastre. 
Sub conducerea partidului, în acești 
ani am făurit o economie socialistă puter
nică, prosperă, am asigurat creșterea impe
tuoasă a forțelor de producție, înfăptuind 
politica de industrializare socialistă, de 
dezvoltare șl modernizare a agriculturii, de 
ridicare a nivelului vieții materiale și spi
rituale a întregului popor.

La aceste mari rezultate și-au adus con
tribuția și oamenii muncii din orașele si 
satele județului Botoșani. Deși ritmul de 
creștere a fost ceva mai scăzut decît în 
alte județe, producția industrială a jude
țului Botoșani — în trecut județ cu specific 
exclusiv agrar — a ajuns să se cifreze 
în anul 1968 la peste 1,5 miliarde lei, fiind 
cu 39 la sută mai mare decît în anul 1965. 
Schimbări înnoitoare au avut loc și în agri
cultura județului, care dispune în prezent 
de un parc de peste 3 000 de tractoare, 
2 000 de semănători mecanice, 1100 combine 
pentru păioase etc, ca și in întreaga viață 
social-culțurală a acestuia.

Realizările obținute în toate domeniile 
construcției socialiste reprezintă o temelie 
sigură pentru progresul multilateral al 
patriei noastre în viitor. Trasînd liniile di
rectoare ale dezvoltării României socialiste 
în următorii 10 ani, Tezele Comitetului Cen
tral și proiectul de Directive — documente 
programatice de înaltă valoare principială 
și practică — sînt o expresie strălucită a 
consecvenței și continuității politicii parti
dului nostru, a caracterului ei profund rea
list, științific. Ele reprezintă un exemplu 
de analiză marxistă, creatoare a probleme
lor și sarcinilor construcției socialismului 
în țara noastră, o contribuție importantă 
la îmbunătățirea patrimoniului gîndiril 
marxist-leniniste contemporane.

Referindu-se la faptul că dezvoltarea eco
nomiei naționale în viitorul cincinal impune 
înfăptuirea unui vast program de investiții, 
vorbitorul a arătat că este necesar să se 
aloce și în viitor o parte însemnată a veni
tului național pentru fondul de acumulare. 
Este în afară de orice îndoială — a subliniat 
el — că numai printr-o rată înaltă a acu
mulării putem rezolva marile probleme ale 
făuririi societății socialiste dezvoltate, pu
tem crea o puternică bază tehnico-mate- 
rială de producție și lichida rămînerea în 
urmă față de țările cu economie avansată, 
putem să asigurăm un înalt nivel de bună
stare și civilizație pentru întreaga populație.

în lumina spiritului de înaltă exigentă si 
combativitate față de neajunsuri, propriu 
partidului nostru, tovarășul Gheorghe Stoica 
a recomandat conferinței, comuniștilor din 
județul Botoșani să analizeze cu atenție 
lipsurile care se mal manifestă în activi
tatea productivă a unor întreprinderi in
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angajat în fața conferinței, în numele or
ganizațiilor de partid și de stat, al institu
țiilor pe care le reprezintă, să nu-și precu
pețească eforturile în activitatea de trans
punere în viață a sarcinilor însuflețitoare 
ce se degajă din programul de înflorire a 
patriei, jalonat de documentele pregătitoa
re ale Congresului al X-lea al partidului.

Intîmpinat cu vii aplauze, a luat cuvîntul, 
în încheierea dezbaterilor, tovarășul 
GHEORGHE STOICA.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
conferința s-a alăturat hotăririi comuniș
tilor din municipiul București, investindu-i 
pe delegații aleși la Congres cu mandatul 
de a susține realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în funcția de secre
tar general al C.C. al P.C.R.

Muncitoarea MARIA VASILACHE, de la 
Uzinele textile „Moldova“-Botoșani, ingi
nerul NICOLAE PASĂRE, de la Fabrica 
de confecții din Botoșani, VASILE FOC- 
ȘA, președintele C.A.P. Miorcani, au 
exprimat, în cuvinte emoționante, adîn- 
ca prețuire, stima și dragostea de care 
se bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
rîndurile comuniștilor, ale întregului nostru 
popor. Munca neobosită, contribuția sa 
de prim ordin la elaborarea politicii partidu
lui și statului, la inițierea și promovarea 
unor ample și complexe măsuri de moder
nizare a vieții economice, social-politice și 
cultural-științifice, de adîncire a demo
cratismului socialist, atestă pregnant — au 
subliniat ei' — dimensiunile personalității 
sale în istoria contemporană a patriei, în 
viața politică internațională, pledează con
vingător pentru ca secretarul general al 
partidului să fie reînvestit în înalta funcție 
pe care o ilustrează în modul cel mai fericit.

Conform normelor de reprezentare, con
ferința a ales apoi 31 delegați la apropiatul 
Congres al partidului. Participanțli la con
ferință au desemnat, de asemenea, șase 
candidați pentru organele superioare de 
conducere ale partidului : DUMITRU 
BREABĂN, secretar al Comitetului jude
țean de partid Botoșani, SIMION BUGHICI, 
membru al C.C. al P.C.R., AUGUSTIN V. 
CORDOȘ, director al Uzinelor textile ..Mol- 
dova“-Botoșani, GHEORGHE GHINEA, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de partid 
Botoșani, VASILE POTOP, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-maior GRIGORE RĂDUI- 
CĂ, prim-vicepreședinte al Consiliului 
Securității Statului.

In unanimitate, conferința a adoptat o 
hotărîre prin care a aprobat conținutul Te
zelor și al proiectului de Directive pentru 
Congresul al X-lea al partidului.

Conferința a adoptat, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, textul unei scrisori 
adresate C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre 
altele, se spune :

„Conștienți de îndatoririle ce ne revin 
în înfăptuirea politicii partidului, Comuniș
tii. alături de toți cetățenii din această 
parte a țării, unde lupta națională si so
cială dusă împotriva asupritorilor a înscris 
pagini glorioase în istoria de veacuri a po
porului român, vor fi Ia înălțimea marilor 
răspunderi ce le revin spre a da viață hotă- 
rîrilor pe care le va adopta Congresul aj 
X-lea".

Gheorqhe ZAMFIR

dustriale, unități agricole, organizații co
merciale din județ, impulsionînd fructifi
carea de către organizațiile de partid și 
conducerile acestor unități a propunerilor 
judicioase formulate de comuniști, de cei
lalți oameni ai muncii, cu prilejul amplei 
dezbateri a documentelor pregătitoare ale 
Congresului al X-lea al partidului.

în continuarea cuvîntului său, tovarășul 
Gheorghe Stoica a reliefat pe larg preocu
parea partidului nostru pentru perfecțio
narea continuă a orînduirii noastre socia
liste, creșterea atribuțiilor statului socia
list, adîncirea democratismului propriu o- 
rînduirii noastre, așezarea întregului edi
ficiu social pe temelia trainică a legii.

Partidul nostru — a subliniat vorbitorul 
— își realizează misiunea de conducător 
al societății românești nu prin metode ad
ministrative, ci prin linia sa ideologică și 
politică, prin activitatea organizatorică in
tensă a organelor și organizațiilor de partid 
și legătura lor strînsă cu masele, prin po
ziția înaintată și exemplul personal al co
muniștilor. în acest sens, vorbitorul a re
comandat organizațiilor de partid din ju
dețul Botoșani să manifeste o preocupare 
susținută pentru a studia și cunoaște amă
nunțit situația din domeniile de activitate 
în care activează, pentru a asigura, în cu
noștință de cauză, o conducere, competentă 
și pentru a putea hotărî, de sine stătător, 
în spiritul politicii generale a partidului, 
asupra soluțiilor concrete pe care le adoptă.

Reliefînd faptul că politica internațio
nală a partidului nostru este pătrunsă de 
înalta grijă și responsabilitate, atît față de 
interesele națiunii noastre socialiste, cît și 
față de interesele generale ale socialismului 
și păcij în lume, tovarășul Gheorghe Stoica 
s-a referit pe larg la principiile promovate 
de partidul și statul nostru pe planul relați
ilor cu alte partide și state, la activitatea 
consecventă desfășurată de conducerea par
tidului pentru întărirea colaborării multi
laterale dintre țările socialiste, a unității 
sistemului mondial socialist, a mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, a tu
turor detașamentelor frontului mondial 
antiimperialist.

Poziția constructivă, profund lnterna- 
ționalistă, adoptată de delegația Pai ridu
lui Comunist Român la recenta consfătuire 
internațională a partidelor comuniste șl 
muncitorești, analiza științifică, multilate
rală a aspectelor fundamentale ale, vieții 
internaționale, cuprinsă în cuvîntarea 
rostită de la triouna consfătuirii de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului nostru, au demonstrat, o dată 
mai mult, înaltul spirit de răspundere cu 
care conducerea partidului abordează pro- 
blemele esențiale ale luptei împotriva im- 
perialismului și pentru întărirea unității 
de acțiune a tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor iubi
toare de pace șl progres.

Participarea largă la dezbaterea docu
mentelor pregătitoare ale Congresului al 
X-lea al partidului în toate județele, nu
mărul mare al propunerilor făcute cu acest 
prilej pentru îmbunătățirea activității in 
toate domeniile, spiritul partinic, de înaltă 
răspundere, de care au fost caracterizate 
și luările de cuvînt din cadrul conferinței 
organizației județene de partid Botoșani, 
ne dau certitudinea — a subliniat în în
cheierea cuvîntărli sale tovarășul Gheorghe 
Stoica — că hotărîrile Congresului al X-iea 
vor constitui cu adevărat emanația voinței 
și gîndiril colective a tuturor comuniștilor, 
a clasei muncitoare, țărănimii și intelectua
lității, a întregului popor român.

Maramureș Bistrița-Năsăud
Conferința extraordinară a organizației 

județene de partid Maramureș, care a avut 
loc în ziua de 12 iulie a.c., s-a caracterizat 
prin profunzimea și răspunderea partinică 
cu care au fost dezbătute Tezele C.C. al 
P.C.R. și proiectul de Directive ale Congre
sului al X-lea al P.C.R., constituind un nou 
prilej de afirmare deplină a adeziunii co
muniștilor, a oamenilor muncii din județ la 
politica internă și externă marxist-leni- 
nistă a partidului și statului nostru.

La lucrările conferinței a participat tova
rășul IOSIF BANC, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
care a vizitat, în zilele precedente, între
prinderi industriale și unități agricole.

în expunerea prezentată în cadrul confe
rinței, tovarășul GHEORGHE BLAJ, prim- 
secretar al comitetului județean de partid, 
a arătat că membrii de partid, toți oame
nii muncii din județul Maramureș au pri
mit cu vie satisfacție și îndreptățită mîndrie 
Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Direc
tive. documente programatice de o excep
țională importantă pentru viitorul socialist 
al României. în cadrul dezbaterilor din a- 
dunările și conferințele organizațiilor de 
partid au luat cuvîntul 4 300 de comuniști, 
care au făcut un mare număr de propuneri. 
Subliniind rezultatele remarcabile obținute 
în îndeplinirea sarcinilor celui de-al IX-lea 
Congres al partidului în ce privește sporirea 
producției industriale și agricole, în dezvol
tarea socială a județului, vorbitorul a scos 
în evidentă ce trebuie întreprins în conti
nuare pentru realizarea sarcinilor de plan 
pe acest an.

în cuvîntul lor, ing. VALER GABRIAN, 
directorul general al combinatului minier 
Baia Mare, IOAN VIDELUC, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid Baia 
Mare, NICOLAE ROMAN, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Sighetul 
Marmației, MARTIN BODNAR, prim-to- 
pitor la Uzina chimico-metalurgică 
„1 Mai", GHEORGHE CANIUCA, di
rectorul întreprinderii „Iza“ din Vi- 
șeul de Sus, au analizat, în lumina 
proiectului de Directive, rezultatele obți
nute în sporirea producției industriale și au 
subliniat măsurile care trebuie aplicate in 
vederea obținerii de noi succese în acest 
sector în plină dezvoltare în economia jude
țului. Problema folosirii cu maximum de 
eficiență a investițiilor a fost abordată pe 
larg de tovarășii IOSIF GIRITI, secretar al 
comitetului județean de partid, FLORIAN 
BĂGĂLUȚ, directorul Combinatului chi- 
mico-metalurgic Baia Mare, GHEORGHE 
ARDELEAN, directorul Trustului de cons
trucții Maramureș.

Tovarășii VASILE DORCA, președintele 
cooperativei agricole Mireșu-Mare, VASI
LE SOLOMIAȘ, secretarul comitetului co
munal de partid Șomcuta Mare, ROZALIA 
COSMUȚA, membră a cooperativei agricole 
din comuna Cernești, au evidențiat rezer
vele de sporire a producției agricole și în
deosebi a celei zootehnice.

Alți vorbitori, printre care tovarășii GRI
GORE HONTĂU, secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Vișeul de Sus. GHEOK- 
GHE SAS, prim-secretar al comitetului ju
dețean al U.T.C., au subliniat necesitatea 
creșterii rolului organizațiilor de partid și a 
celor de masă în etapa actuală a construc
ției socialismului. Tovarășii LUCREȚIA 
CRISTEA, secretara Comitetului comunal de 
partid Satulung, ZOLTAN S’ZASZ, vice-

Cuvîntarea 
Uf

La începutul cuvîntării sale, vorbitorul 
a transmis din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu personal, delega
ților la conferință, tuturor oamenilor mun
cii români, maghiari și de alte naționali
tăți, de pe aceste străvechi și istorice me
leaguri ale României socialiste, un fier
binte și tovărășesc salut.

După ce a făcut un cuprinzător bilanț al 
profundelor transformări revoluționare care 
au avut loc în societatea noastră, al reali
zărilor remarcabile obținute de poporul 
nostru în sfertul de veac care a trecut de 
la eliberarea țării, tovarășul Iosif Banc a 
spus că muncitorii, țăranii, intelectualii, 
toți oamenii muncii din județul Maramu
reș au toate motivele să fie mîndri de con
tribuția lor la realizările întregului popor, 
la înflorirea României socialiste.

Vorbitorul a arătat că pregătindu-ne pen
tru Congresul al X-lea, Comitetul Central 
al partidului nostru a supus dezbaterii pu
blice două documente programatice de o 
maximă valoare : Tezele și proiectul de 
Directive. Aceasta se înscrie în practica 
încetățenită in ultimii ani în activitatea 
partidului, de a consulta masele largi, în
tregul popor asupra problemelor fundamen
tale ale vieții politice, economice și so
ciale. Elaborate pe baza concluziilor ce se 
desprind din evoluția vieții sociale și e- 
conomice a României în ultimii 25 de ani, 
reprezentînd sinteza unui vast și extrem de 
bogat experiment social, documentele pen
tru Congresul al X-lea ilustrează aplicarea 
creatoare a principiilor marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete ale țării noas
tre. Ele oglindesc, în același timp, marea 
receptivitate a Partidului Comunist Român 
față de tot ce este nou și înaintat.

Subliniind principalele obiective ale mer
sului înainte al societății noastre în anii 
viitorului cincinal, vorbitorul a arătat că 
pentru a duce mai departe procesul de 
edificare a socialismului, de înflorire mul
tilaterală a patriei, partidul pune și !n 
viitor în centrul activității sale dezvoltarea 
economiei naționale, a forțelor de produc
ție, temelie a ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, condiție hotărî- 
toare a asigurării independenței și suvera
nității de stat, a propășirii țării noastre. 
Vorbitorul a înfățișat apoi un cuprin
zător tablou al rezultatelor obținute 
în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului.

în continuare, tovarășul Iosif Banc a 
subliniat că oamenii muncii din județul 
Maramureș au pus toată priceperea și hăr
nicia lor în slujba îndeplinirii sarcinilor 
trasate de partid, astfel că obiectivele actua
lului cincinal se vor realiza și depăși. Au 
fost reliefate în mod deosebit rezultatele 
obținute în realizarea planului de către mi
nerii maramureșeni, de către muncitorii din 
industria chimico-metalurgică, forestieră, 
alimentară, cei din construcții etc.

Apoi, vorbitorul s-a oprit asupra unor 
neajunsuri care mai există în activitatea 
economică, insistînd că este necesar să se 
depună eforturi în vederea reducerii chel
tuielilor materiale de producție, scurtă
rii duratei lucrărilor de investi
ții etc. O importanță mai mare trebuie a- 
cordată dezvoltării agriculturii și, îndeo
sebi, creșterii efectivelor de animale și spo
ririi producției zootehnice. De aceea este 
necesar ca organele și organizațiile de par
tid să analizeze în fiecare unitate, în mod 
concret, stadiul realizării indicatorilor de 
plan, să stabilească măsuri și să traseze sar
cini conducerilor administrative pentru re- 

președinte al consiliului popular Maramu
reș, președintele Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate maghia
ră, PETRE NEICUȚESCU, ofițer, au arătat 
că succesele obținute în dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală a României se 
datoresc politicii științifice, realiste a parti
dului nostru, activității neobosite și 
pline de abnegație a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care slujește cu devotament in
teresele poporului nostru, cauza păcii și 
socialismului.

Despre dezvoltarea social-culțurală a ju
dețului au vorbit pe larg tovarășii VIDA 
GEZA, artist al poporului — sculptor, IOAN 
MOLDOVAN, rectorul Institutului pedago
gic Baia Mare, medicul VLADIMIR A- 
GACHE.

în cadrul lucrărilor conferinței, primit cu 
vii aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
IOSIF BANC.

Conferința a ales prin vot secret pe cel 
41 delegați pentru Congresul al X-lea al 
partidului. To’todată, conferința a desemnat, 
din rîndul delegaților, drept candidați pen
tru alegerea în organele superioare de 
conducere ale partidului, pe tovarășii : 
DUMITRU COLIU, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de partid, 
GHEORGHE BLAJ, prim-secretar al Comi
tetului județean Maramureș al P.C.R., VA
LER GABRIAN, director general al Combi
natului minier Baia Mare, NICOLAE GA- 
VRILESCU, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., IOAN GLUVACOV, membru a! 
C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, CONSTANTIN MITEA, redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînteia", GHEORGHE 
POP, prim vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Maramureș, VIDA GEZA, 
sculptor, artist al poporului, AUREL, VI- 
JOLI, membru al C.C. al P.C.R., președin
tele comisiei economico-financiare a M.A.N.

într-o atmosferă de puternică însuflețire, 
delegații la conferință au adoptat în una
nimitate hotărîrea de a susține realegerea to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția 
de secretar general al C.C. al P.C.R. în cuvîn
tul său, tovarășul GHEORGHE BLAJ, prim- 
secretar al comitetului județean de partid, 
a exprimat sentimentele de stimă și pre
țuire profundă ale comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii din județ, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu credincios 
al poporului român, conducător eminent, 
devotat trup și suflet idealurilor și năzuin
țelor sale, măreței cauze a socialismului și 
apărării păcii.

Conferința a adoptat în unanimitate tex
tul unei scrisori adresate C.C. ai P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, In care 
se spune între altele :

„Asigurăm conducerea superioară de 
partid, pe dumneavoastră personal, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom mobi
liza toate forțele pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor ce ne revin din planul 
de stat, a angajamentelor pe care ni le-am 
stabilit în cinstea celui de-a! X-lea Congres 
al P.C.R. și a celei de-a XXV-a aniversări 
a eliberării de sub jugul fascist, cu con
vingerea fermă că astfel ne aducem con
tribuția la pregătirea condițiilor necesare 
înfăptuirii obiectivelor pe care le va stabili 
apropiatul Congres al partidului pentru 
mersul ascendent al României socialiste spre 
cele mai înalte culmi ale progresului și ci
vilizației".

Ion HERȚEG 

tovarășului 
Boas
cuperarea rămînerilor în urmă și îmbu
nătățirea activității.

Vorbitorul a abordat apoi pe larg liniile 
de dezvoltare în viitor, potrivit proiectului 
de Directive, a industriei, agriculturii, a re
levat vastul program de investiții care se 
va înfăptui in viitorul cincinal, ca și obiec
tivele în domeniul învățămîntului, al ridi
cării nivelului de trai. Vorbitorul a arătat 
că pentru asigurarea dinamismului economi
ei noastre este necesar ca in toate sectoarele 
de activitate să sporească eficiența econo
mică, să se obțină rezultate financiare su
perioare in comparație cu actualul cincinal.

Garanția realizării acestor sarcini — a 
spus vorbitorul — o constituie conducerea 
de către partid a întregii noastre societăți. 
Partidul Comunist Român, continuator al 
celor mai bune tradiții de luptă pentru eli
berarea socială și națională a poporului 
nostru, s-a dovedit a fi la înălțimea misi
unii sale istorică, de conducător al poporu
lui pe drumul făuririi socialismului și în
floririi patriei. Relevînd prestigiul și în
crederea de care se bucură Partidul Co
munist Român în rîndurile clasei munci
toare, ale tuturor oamenilor muncii, vorbi
torul a subliniat că partidul înțelege să-șl 
realizeze rolul conducător nu în mod decla
rativ, prin metode administrative, ci prin 
linia sa ideologică și politică marxist-leni- 
nistă, prin activitatea politică și organiza
torică intensă în toate domeniile, prin mun
ca desfășurată pentru ridicarea conștiinței 
socialiste a membrilor săi, prin legătura 
strînsă cu întregul, popor, prin poziția îna
intată și exemplul personal al comuniștilor 
în eforturile consacrate înfăptuirii progra
mului partidului.

în legătură cu politica externă a parti
dului și statului nostru, tovarășul Iosif Banc 
a spus : Așa cum se subliniază și în Tezele 
Comitetului Central, în lumina hotărîrilor 
Congresului al IX-lea, conducerea partidului 
și statului nostru a desfășurat o largă ac
tivitate pe plan extern, pătrunsă de spirit 
internaționalist, pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării cu toate țările socialiste, 
pentru restabilirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale și ci
mentarea solidarității dintre toate popoa
rele și forțele antiimperialiste. Indiscutabil, 
partidul și statul nostru vor milita și in 
continuare pentru întărirea unității și coezi
unii țărilor socialiste, vor promova o politi
că externă în centrul căreia se situează în 
mod' statornic, prietenia frățească, alianța 
și colaborarea multilaterală cu toate țările 
socialiste, vor acționa necontenit pentru ex
tinderea și întărirea raporturilor politice, 
economice, tehnico-științifice și culturale cu 
toate țările socialiste, pe baza aplicării 
principiilor marxism-leninismului și inter
naționalismului, suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi, avantaju
lui reciproc. Această poziție a partidului 
nostru, reflectată in documentele pentru 
Congres, în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la Consfătuirea partide
lor comuniste și muncitorești de la Mosco
va corespunde voinței întregului partid, în
tregului popor, ea a întrunit adeziunea una
nimă a întregii noastre națiuni. Vorbitorul 
a relevat, totodată, că țara noastră dezvol
tă relații economice, politice, tehnico-știin
țifice și culturale cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială.

în încheiere, tovarășul Iosif Banc a u- 
rat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii 
din județ succese mari în înfăptuirea sar
cinilor care vor fi trasate de Congresul al 
X-lea al partidului.

Duminică, la Casa de cultură din orașul 
Bistrița, în prezența celor 428 de delegați 
reprezentînd peste 19 000 membri de partid, 
a avut loc Conferința extraordinară a orga
nizației județene de partid Bistrița-Năsăud.

La lucrările conferinței a participat tova
rășul PETRE BLAJOVICI, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat pentru E- 
conomia și Administrația Locală. în zilele 
premergătoare conferinței, el a efectuat vi
zite de lucru în cîteva dintre unitățile eco
nomice din județ.

Deschizînd conferința, tovarășul ADAL
BERT CRIȘAN, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, a arătat, între altele, 
că oamenii muncii din județ, în frunte cu 
comuniștii, își manifestă adeziunea totală 
față de Tezele și proiectul de Directive ela
borate de Comitetul Central și sint hotărîțl 
să cinstească Congresul al X-lea al parti
dului și cea de-a XXV-a aniversare a eli
berării patriei cu noi izbinzi în opera de 
construcție socialistă în România.

In cuvîntul lor, tovarășii VASILE TRIFĂ- 
NESCU, directorul întreprinderii forestiere 
Bistrița, IZIDOR COSTANAȘI, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de partid Bis
trița, ți ANDREI BARTA, președintele 
C.A.P. din comuna Uriu, au evidențiat ca
racterul creator, realismul, spiritul profund 
științific care caracterizează fiecare preve
dere din Teze și din proiectul de Directive. 
Ei au exprimat, totodată, hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii din județ — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — 
de a contribui, tntr-o strînsă unitate fră
țească, la continuarea operei de edificare a 
socialismului.

Tovarășii IOAN RETEGAN, prim-vicepre- 
țedinte al consiliului popular județean, 
VIRGIL LORINȚIU, președintele consiliului 
județean al sindicatelor, locot. col. 
N. GHIRCOIAȘ și NASTASIA HULPE, 
muncitoare la întreprinderea „Teracota" din 
Bistrița, și-au exprimat sentimentele de 
mulțumire pentru consecvența cu care par
tidul nostru, prin întreaga sa activitate, mi
litează pentru făurirea unei industrii pu
ternice, organizată și condusă după cele mai 
moderne principii tehnico-științifice.

Evidențiind posibilitățile din ce în ce mal 
largi de dezvoltare a agriculturii în țara 
noastră, mai mulți vorbitori, între care 
GRIGORE SUCIU, președintele Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole de produc
ție, IOAN MODORAN, directorul Stațiunii 
experimentale pomicole Bistrița, MAXIM 
JARDA, secretarul Comitetului de partid 
din comuna Lechința, IOAN SCHMIDT, pre
ședintele Consiliului popular al comunei Ce
tatea, DIOMID PLEȘCA, directorul între
prinderii agricole de stat Bistrița, MARIA 
HERLEA, inginer la C.A.P. Braniștea, s-au 
angajat să lupte activ, zi de zi, pentru ob
ținerea de producții sporite la hectar, pen
tru valorificarea superioară a condițiilor lo
cale pedoclimatice, în așa fel îneît princi
palele prevederi ale Congresului ai X-lea în 
acest domeniu să poată fi îndeplinite și depă
șite încă din primii ani ai viitorului cincinal.

Reliefînd marea însemnătate teoretică șl 
practică a măsurilor preconizate în docu
mentele preliminare ale Congresului al 
X-lea pentru lărgirea cadrului instituțio
nal de participare a maselor la conducerea 
treburilor de stat, tovarășii VASILE HAJA, 
directorul Liceului nr. 1 din Bistrița, 
POMPEI ȘTEFĂNESCU, președintele Comi
tetului județean de cultură și artă, AUGUS

Cuvîntarea tovarășului
Petre Blajovici

După ce a adresat delegaților și invl- 
taților la conferință un salut călduros din 
partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, urări de să
nătate și de noi succese, tovarășul Petre 
Blajovici a spus : De aproape o lună, în
tregul nostru partid, întregul nostru po
por dezbat cu mare însuflețire Te
zele șl proiectul Directivelor pentru 
Congresul al X-lea. Și Conferința organi
zației de partid a județului Bistrița-Nă
săud a dezbătut cu competență și respon
sabilitate aceste documente după ce, In 
prealabil, ele au întrunit adeziunea de
plină a tuturor organizațiilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii din 
județ. Este un moment de o ex
cepțională însemnătate, întrucît pregăti
rile pentru Congres prilejuiesc reliefarea 
bilanțului marilor înfăptuiri realizate de 
întregul nostru popor după Congresul al
IX- lea și totodată jalonează calea unei 
dezvoltări și mai înalte, menite să aducă 
România la nivelul țărilor celor mai dez
voltate din punct de vedere economic. 
Dezbaterea acestor documente ilustrează 
fără echivoc unitatea întregului nostru po
por în jurul conducerii de partid șl da 
stat, adeziunea deplină a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani și da 
alte naționalități — la politica Partidului 
Comunist Român.

Un amplu capitol al cuvîntării 
a fost consacrat trecerii în re
vistă a realizărilor dobîndite în e- 
conomla națională. Vorbitorul a arătat 
că sporirea producției globale industriale 
cu 45 la sută între anii 1966—1968, ritmul 
anual de creștere de 12,3 la sută, superior 
celui stabilit de Congresul al IX-lea, posi
bilitățile create ca încă din 1969 să fie 
atins nivelul stabilit pentru 1970 la o 
seamă de indici economici ș.a. sînt premise 
materiale sigure că obiectivele economice 
fundamentale ale documentelor pentru cel 
de-al X-lea Congres se vor înfăptui neabă
tut. Continuarea în ritm susținut a industri
alizării socialiste, armonizată cu dezvolta
rea agriculturii, a tuturor sectoarelor de 
producție — așa cum prevăd documentele 
pregătitoare ale Congresului — reflectă 
justețea politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru, înțelepciunea, fermitatea șl 
consecvența cu care Comitetul Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conduce destinele poporului român.

In perspectiva realizărilor obținute, a 
mărețelor sarcini pe care Congresul al
X- lea le va pune în fața întregii noastre 
națiuni socialiste, tovarășul Petre Blajo
vici a apreciat strădaniile, competenta șl 
inițiativa locuitorilor care au transformat 
meleagurile năsăudene dintr-o zonă înapoia
tă intr-un județ în plină dezvoltare. După 
ce a relevat necesitatea dezvoltării tot 
mai diversificate a economiei județului, 
în acord cu posibilitățile solului și subso
lului acestuia, vorbitorul s-a oprit și asupra 
unor neajunsuri, arătînd că lichidarea ră
mînerilor în urmă în îndeplinirea planului 
de investiții, în dezvoltarea pomiculturii, 
zootehniei, viticulturii, legumicultorii, fon
dului forestier și în efectuarea lucrărilor 
edilitare — pentru care județul beneficia
ză de importante resurse și fonduri din 
partea statului — trebuie să por
nească de la analiza situației concrete 
a fiecărei unități economice, de la impera
tivul unei maxime rentabilizări a fiecărei 
investițU. Asemenea cerințe sînt de mare 
actualitate — s-a relevat în cuvîntare —• 

TIN MATEUȚ, prim-secretar al Comitetului 
județean U.T.C., ELENA NAGY, președinta 
Comitetului județean al femeilor, au arătat 
că organizațiile de partid, instituțiile de 
învățămînt și cultură, organizațiile de masă 
sînt chemate să acționeze tot mai consec
vent pentru creșterea responsabilității so
ciale a fiecărui cetățean, a conștiinței so
cialiste a tuturor membrilor societății noas
tre.

în încheierea dezbaterilor, întîmplnat cu 
vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
PETRE BLAJOVICI.

într-o atmosferă entuziastă, expresie a 
dragostei față de partid, față de conduce
rea sa, delegații s-au alăturat hotăririi con
ferinței extraordinare a organizației muni
cipale de partid București, împuternicind 
în unanimitate pe delegații Ia Congres să 
susțină realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU in funcția de secretar general 
al Comitetului Central. în cuvinte vibrante, 
tovarășii GRIGORE GĂZDAC, profesor la 
Liceul „George Coșbuc" din Năsăud, OS
CAR HORVATH, secretar al Comitetului 
de partid al comunei Nimlgea, RUDOLF 
ROSZLER, președintele Consiliului jude
țean al oamenilor muncii de naționalitate 
germană, au apreciat activitatea neoste
nită, rolul și contribuția esențială a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în cultivarea unui 
stil de muncă dinamic, profund novator, 
In promovarea unei politici interne $1 ex
terne pe deplin concordante cu interesele 
întregii națiuni socialiste, cu cerințele inter
naționalismului proletar, relevînd că prezen
ța sa In cea mai înaltă funcție de partid con
stituie garanția continuării acestei politici, 

în conformitate cu normele statutare de 
reprezentare Ia Congres, conferința a ales 
20 de delegați. Ea a desemnat, prin vot des
chis, pentru a candida la alegerea organelor 
superioare de conducere ale partidului,' pa 
tovarășii ADALBERT CRIȘAN, membru su
pleant al C.C. al P.C.R. prim-secretar al 
comitetului județean de partid, ROMAN 
MOLDOVAN, membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, vicepre
ședinte al Consiliului Economic, IOAN RE
TEGAN, prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, ION ROMĂNU, activist 
la C.C. al P.C.R.

Conferința a adoptat în unanimitate o 
hotărîre prin care aprobă Integral conți
nutul Tezelor și al proiectului de Directive.

într-o atmosferă entuziastă, conferința a 
aprobat apoi textul unei scrisori adresate 
C.C. al P.C.R, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune printre altele:

„Pe deplin convinși că tot ce este mal 
creator și valoros, mal avansat șl cutezător 
în societate, pe partid se sprijină, din forța 
Iui își trage forța șl energia, oamenii 
muncii din județul nostru, în frunte cu 
comuniștii, dinamizați de mărețele idealuri 
înscrise in documentele pentru Congresul 
al X-lea. munceso cu eforturi sporite pentru 
a întîmpină Congresul șl împlinirea unul 
sfert de veao de Ia eliberarea patriei cu 
succese importante în toate domeniile de 
activitate".

Prin întreaga sa desfășurare, Conferința 
organizației județene de partid Bistrița-Nă
săud a reafirmat hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de pe aceste me- " 
leaguri de a-șl consacra toate eforturile în- . 
făptuirii programului de dezvoltare multi- 1 
laterală a României socialiste.

Mihai IORDANESCU

deoarece conducerea partidului nostru a 
hotărît ca încă de pe acum să fie comu
nicate cifrele planului pe 1970, spre a fi 
dezbătute în toate unitățile și la toate 
nivelurile. în așa fel îneît în perioada care 
a mal rămas pînă Ia sfîrșitul anului să 
se ia toate măsurile necesare pentru ca 
în fiecare unitate economică să se desco
pere noi rezerve, posibilități suplimentare 
de creștere a producției prin mai buna 
folosire a capacităților șl perfecționarea 
tehnologiilor, de majorare a livrărilor la 
export, de sporire accentuată a produc
tivității muncii șl a eficienței economice.

în continuare, vorbitorul a spus : Din 
Tezele Comitetului Central se desprind 
noi șl valoroase idei privind continua 
perfecționare a orinduirli sociale șl de stat, 
în acest spirit, partidul nostru va con
tinua să acorde o atenție deosebită adîn- 
cirii democrației socialiste, perfecționării 
formelor șl metodelor de atragere a ma
selor la conducerea treburilor de stat șl 
obștești, stimulării schimbului constructiv 
de opinii. Pe această linie se înscriu șl 
prevederile referitoare la creșterea atri
buțiilor consiliilor populare în dezvoltarea 
economică și social-culțurală a județelor, 
municipiilor, orașelor și comunelor, în so
luționarea cerințelor populației. Aplicarea 
acestor măsuri va avea un efect pozitiv 
în valorificarea tot mai largă a imenselor 
rezerve de energii creatoare și a initiati
ve! maselor, cît șl în Înlăturarea qnor 
fenomene de formalism șl birocratism, 
prezente încă în unele sectoare ale apara
tului de stat.

Reliefînd legătura dialectică indisolubilă 
dintre activitatea internă și cea interna
țională a partidului și statului nostru, Te
zele Comitetului Central reflectă hotărîrea 
noastră de a promova în viitor ca șl azi 
o politică externă în centrul căreia se 
situează prietenia frățească, alianța șl 
colaborarea multilaterală cu toate țările 
socialiste, lupta consecventă pentru întă
rirea unității mișcării comuniste șl mun
citorești internaționale. Totodată, noi pro
movăm o politică de dezvoltare a relațiilor 
de colaborare cu toate statele. Viața con
firmă prin numeroase exemple că pen
tru înfăptuirea obiectivelor de securi
tate și pace, în Europa și în lumea în
treagă, se impune continuarea procesului de 
destindere, dezvoltarea largă a relațiilor 
economice, politice, diplomatice, tehnico- 
științifice, culturale între toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socială, so
luționarea problemelor internaționale liti
gioase pe calea pașnică a tratativelor, A- 
ceastă poziție fundamentată științific în 
spiritul marxism-leninismului a fost șl este 
sprijinită unanim de întregul nostru popor, 
de toți cetățenii României socialiste.

în încheiere, tovarășul Petre Blajovici 
a mulțumit celor prezenți pentru înaltele 
aprecieri făcute la adresa conducerii de 
partid, a secretarului general al Comite
tului Central, arătînd că va transmite 
conducerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, angajamentul și ho
tărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ, de a lupta neobosit pen
tru traducerea în viață a mărețelor obiec
tive ce vor fi stabilite da cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R,
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Tulcea Harghita

Atmosfera de entuziastă activitate crea
toare cu care oamenii muncii de pe me
leagurile dobrogene întîmpină cel de-al 
X-lea Congres al partidului, atașamentul 
profund și deplina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și statului 
nostru au fost puternic reliefate în lucră
rile Conferinței extraordinare a organiza
ției județene de partid Tulcea.
ta conferință a participat tovarășul DU

MITRU COLIU, membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, care, in zi
lele premergătoare conferinței a vizitat în
treprinderi industriale și unități agricole, 
discutînd cu muncitori, specialiști, activiști 
de partid și de stat despre stadiul îndeplini
rii sarcinilor de plan, dezvoltarea edilitară 
și social-culturaîă a localităților județului.

In expunerea prezentată, tovarășul TEO
DOR COMAN, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, a subliniat carac
terul realist, științific fundamentat al do
cumentelor pentru Congresul al X-lea, care 
exprimă politica marxist-leninistă, clarvă
zătoare a partidului nostru, urmărind să a- 
sigure înaintarea României pe noi trepte 
ale progresului. încadrîndu-se în efor
tul general de edificare a construcției 
socialiste — a spus vorbitorul — comu
niștii, toți oamenii muncii din municipiul 
și județul Tulcea au primit cu viu interes 
și unanimă aprobare prevederile înscrise 
In Teze și proiectul de Directive, tn ca
drul dezbaterilor, ei au făcut peste 800 de 
propuneri referitoare la promovarea laigă 
a progresului tehnic, sporirea producției șl 
a productivității muncii, ridicarea nivelu
lui calitativ al produselor, creșterea' efi
cienței economice.

Tovarășii IORDACHE FLOREA, secretar 
al comitetului județean de partid, ION 
ANDRONACHE, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Tulcea, ți EU
GEN TARHON, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular județean, au ară
tat că înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare armonioasă a tuturor județelor 
țării a creat largi posibilități pentru ma
nifestarea plenară a energiilor și capacită
ților creatoare ale oamenilor muncii.'Vorbi
torii s-au referit, între altele, la necesita
tea concentrării eforturilor pentru realiza
rea integrală a sarcinilor ce revin între
prinderilor locale, asigurarea cerințelor 
crescînde de cadre calificate, crearea con
dițiilor pentru intensificarea activității por
tuare, dezvoltarea edilitară și înfrumuse
țarea fiecărei localități cu sprijinul larg 
al cetățenilor din această zonă de larg in
teres turistic.

„Rezultatul elanului tn muncă sttrnit de 
apropierea Congresului, de dezbaterea 
Tezelor și proiectului de Directive 
se concretizează In Întreprinderea noas
tră tn depășirea cu 14 la sută a pro
ducției marfă*, a spus tov. SMARANDA 
MARIA, maistru la întreprinderea „Dună
rea". Pentru sporirea producției de conser
ve ea a propus trecerea de Ia munca sezo
nieră la cea continuă, lărgirea sortimente
lor de preparate și folosirea deplină a capa
cității utilajelor.

Subliniind caracterul realist șl însemnăta
tea măsurilor cuprinse tn proiectul de Di
rective privind dezvoltarea agriculturii, 
tovarășii CONSTANTIN CÎRJAN, președin
tele Uniunii cooperatiste județene, GHEOR- 
GHE GULI, președintele cooperativei agri
cole Cataloi, ți TUDOR TUTUIANU, secre
tarul comitetului de partid la întreprinde
rea agricolă de stat Rahmanu, au arătat că 
județul Tulcea disDune de mari resurse de 
mărire a producției agricole. Vorbitorii au 
exprimat hotărfrea lucrătorilor ogoarelor 
de a nu-și precupeți eforturile pentru folo

Cuvîntarea tovarășului 
Dumitru Coliu

Cuvîntarea tovarășului
Emil Drăgănescu

Luînd parte la lucrările Conferinței 
extraordinare a organizației județene de 
partid Tulcea, am prilejul deosebit de 
plăcut de a vă transmite dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor și celorlalți oameni 
ai muncii din județ, un călduros salut din 
partea Comitetului Central al partidului, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal.

Relevlnd atmosfera de puternic entu- 
slasm, elan creator șl remarcabilele suc
cese cu care întregul nostru popor întîm
pină cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și a 
XXV-a aniversare a eliberării patriei, vor
bitorul a arătat Intre altele că participarea 
largă la dezbaterile organizate, numărul 
mare al propunerilor și sugestiilor care 
adîncesc ideile fundamentale cuprinse în 
documentele pregătitoare ale Congresului, 
spiritul de înaltă răspundere partinică re
flectat și în cadrul lucrărilor conferinței 
județene de partid Tulcea, exprimă fap
tul că politica partidului este cu adevărat 
emanația voinței și gîndirll colective a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. 
Apropiatul Congres al partidului prile
juiește o amplă privire retrospectivă a- 
supra bogatei perioade de un sfert de veac 
care a trecut de la eliberarea Romănlel, 
perioadă în care socialismul șl-a demon
strat pe deplin superioritatea, devenind 
modul de viață al poporului român.

După o cuprinzătoare trecere în revistă 
• succeselor obținute în opera de con
strucție socialistă, în cuvîntare s-a relie
fat că ultimul sfert de secol reprezintă 
perioada celei mal dinamice ascensiuni 
pe care a cunoscut-o România In de
cursul întregii sale existențe, perioada 
împlinirii Idealurilor de libertate națio
nală șl socială, de continuă creștere a bună
stării materiale șl spirituale a tuturor oa
menilor muncii, de înflorire a națiunii 
noastre socialiste. Tabloul economic al 
României înfățișează dimensiunile unei 
dezvoltări echilibrate, dinamice, care ilus
trează realismul politicii partidului, jus
tețea orientării pe care a imprimat-o ope
rei de desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră.

Vorbitorul a arătat că realizările obți
nute pe plan național încorporează și bo
gata contribuție adusă de organele și or
ganizațiile de partid, de toți oamenii mun
cii din orașele și satele județului Tulcea. 
Apreciind rezultatele obținute în. dezvol
tarea industriei și agriculturii județului, 
tovarășul Dumitru Coliu a subliniat nece
sitatea înlăturării unor neajunsuri, a 
concentrării eforturilor spre realizarea 
sarcinilor enunțate îh Teze și proiectul de 
Directive privind sporirea eficienței tntre- 
gii activități economice, prin folosirea pe 
scară mai largă a cuceririlor științei și teh
nicii, ridicarea productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor materiale de produc
ție, organizarea superioară a producției și 
a muncii, mâi buna utilizare a capacităților 
de producție, îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materlale, normarea științifică a 
muncii,. ridicarea calificării, întărirea dis
ciplinei muncii.

Județul Tulcea dispune de însemnatele 
resurse ale Deltei Dunării, a căror valorifi
care la un nivel. superior prezintă o mare 
însemnătate economică. Organele de partid 
|i de stat locale pot face mai mult pentru 

sirea rațională a pămîntului, a bazei teh- 
nico-materiale moderne cu care a fost în
zestrată agricultura, pentru extinderea iri
gațiilor, a metodelor științifice de cultivare 
a pămîntului și de creștere a animalelor.

Tovarășii CONSTANTIN DUMITRU, șeful 
Exploatării miniere Altin-Tepe, GHEOR- 
GHE BERBEACA, președintele Consiliului 
sindical județean, RODICA LEONTE, direc
toarea Stațiunii de cercetări piscicole — 
Tulcea, MIHAI ALBOTA, inspector general 
al Inspectoratului școlar județean, CON- 
DRAT ATANASE, directorul întreprin- 

.derii piscicole Jurilofca, au subliniat, între 
altele, că Tezele și proiectul de Directive 
jalonează cu claritate drumul României spre 
desăvîr.șirea construcției socialiste, reflectă 
aspirațiile întregului popor.

Primit cu vii aplauze, în încheierea dez
baterilor a luat cuvîntul tovarășul DUMI
TRU COLIU.

Conform normelor de reprezentare stabi
lite, au fost aleși 27 delegați care vor re
prezenta organizația de partid Tulcea la 
Congresul al X-lea al P.C.R. în continuare, 
au fost aleși candidați pentru organele su
perioare de conducere ale partidului, tova
rășii • TEODOR COMAN, prim-secretar al 
Comitetului județean al P.C.R, Tulcea ; 
EUGEN TARHON, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Tulcea, și IOR- 
GULESCU FLORIN, directorul Institutului 
de studii și proiectări hidroenergetice din 
București.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții la conferință s-au raliat hotă- 
rîrii luate de Conferința extraordinară a 
organizației municipale de partid București 
de a susține ca funcția de secretar 
general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român să fie încredințată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. Dînd o înal
tă apreciere activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător al partidului 
și statului nostru, evidențiind înaltele sale 
calități, deosebita sa contribuție la întărirea 
coeziunii și unității partidului,, a rolului său 
conducător în societatea românească, în 
promovarea consecventă a principiilor de
mocratice în viața de partid și de stat, a- 
portului său la progresul continuu al orîn
duirii noastre socialiste, eforturile sale 
neobosite pentru întărirea unității ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, mai mulți de- 
a, printre care tovărășii ALEXANDRU 

, prim-secretar al comitetului jude
țean U.T.C., DIMITRIE DIONISIE, membru 
de partid din ilegalitate, și alții, exprimînd 
sentimentele tuturor comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din județ au sus
ținut cu căldură propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru funcția de se
cretar general al C.C. al P.C.R.

Conferința a aprobat textul unei scrisori 
adresate Comitetului Central al partidului, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune printre altele : „Conferința extra
ordinară a organizației județene de partid 
Tulcea, în numele celor peste 27 000 de co
muniști, își exprimă hotărîrea fermă de a 
lupta strins uniți în jurul partidului, al Co
mitetului său Central, în frunte cu dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru traducerea în 
viață a grandiosului program de desăvîrșire 
a construcției socialiste".

Conferința organizației Județene de par
tid Tulcea a constituit o pregnantă mani
festare a atașamentului oamenilor muncii 
de pe aceste frumoase meleaguri ale pa
triei noastre la politica Internă șl externă 
a partidului, a hotărîrif lor de a înfăptui 
programul însuflețitor de ridicare a Româ
niei pe noi culmi de progres și civilizație.

Constantin BORDEIANU

a pune tn valoare imensul potențial turistic 
al acestui pitoresc colț al țării noastre.

In economia județului, a arătat vorbito
rul, agricultura are o mare pondere, dar 
rezultatele obținute nu sînt pe deplin 
mulțumitoare, nu se ridică la nivelul posi
bilităților materiale create. Așa cum a re
ieșit din lucrările conferinței, este nevoie 
să se acționeze cu energie și competență 
pentru mobilizarea marilor rezerve de care 
dispune agricultura județului pentru creș
terea recoltelor, dezvoltarea mai accen
tuată a zootehniei în vederea consolidării 
economice a unităților agricole și sporirii 
contribuției acestora la asigurarea cerin
țelor crescînde de produse agroalimentare.

După ce a reliefat deosebita importanță 
a sarcinilor enunțate In Teze, cu privire la 
continua adlncire a democrației socialiste, 
vorbitorul a spus : Așezarea funcționării 
întregului edificiu social pe temelia le
gii. întărirea legalității socialiste, este o 
condiție fundamentală a întăririi statului, 
a cimentării legăturilor sale cu masele.

Ca principală forță a democrației so
cialiste; partidul acționează cu perseve
rență pentru adîncirea democrației in
terne de partid, stimularea Inițiativelor 
și opiniilor valoroase, astfel ca hotărtrile 
ce se iau să fie rodul gîndirll colective 
a membrilor de partid. Faptul că dele
gații la conferințele județene au propus și 
aprobat candidații pentru organele superi
oare de conducere ale partidului și pentru 
funcția de secretar general al Comitetului 
Central constituie un element nou, esențial, 
care îmbogățește conținutul democrației 
Interne de partid.

în continuarea cuvîntărll sale, tovarășul 
Dumitru Coliu s-a referit pe larg la po
litica externă a partidului și statului nos
tru, politică pătrunsă de înalta grijă și 
responsabilitate, atît față de interesele 
națiunii române, cît și față de interesele 
generale ale socialismului și păcii. în 
centrul politicii externe a partidului șl 
statului nostru se află — așa cum s-a 
subliniat și în cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu Ia Consfătuirea 
recentă a partidelor comuniste și muncito
rești — Întărirea relațiilor politice, eco
nomice, științifice și culturale, alianța 
și colaborarea multilaterală cu toate ță
rile socialiste frățești, de care ne 
leagă Identitatea orînduirii sociale și 
de stat, comunitatea intereselor șl țe
lurilor fundamentale, ideologia comună 
marxist-leninistă. Partidul nostru mi
litează pentru întărirea unității țări
lor sdcialiște pe baza principiilor marxist- 
leniniste ale internaționalismului prole
tar, Independenței și suveranității națio
nale, întrajutorări! tovărășești, egalității 
în drepturi și neamestecului în treburile 
interne. Acțiunile consecvente, profund 
constructive întreprinse de partidul nos
tru pentru dezvoltarea legăturilor cu toate 
statele, pentru înfăptuirea idealurilor de 
securitate și pace tn Europa și tn lume 
demonstrează înaltul spirit de răspundere 
ou care conducerea partidului nostru abor
dează diversitatea de probleme ce se ri
dică azi în fața omenirii,

Conferința extraordinară a organizației 
județene de partid Alba a dezbătut într-o 
atmosferă de entuziasm și deplină apro
bare documentele pregătitoare ale celui 
de-al X.-lea Congres al partidului.

La lucrările conferinței a participat tova
rășul EMIL DRAGANESCU, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care în zilele premergătoare confe
rinței a făcut o vizită de lucru în județ.

Dezbaterile au fost deschise de către to
varășul GEORGE HOMOȘTEAN. prim-se
cretar al Comitetului județean Alba al 
P.C.R., care a prezentat o amplă expunere 
privind modul în care comuniștii, în cadrul 
adunărilor organizațiilor de partid din uni
tățile economice din industrie și agricul
tură, școli, instituții de cultură și artă, și-au 
spus cuvîntul despre prevederile Tezelor și 
proiectului de Directive, aprobîndu-le îh 
unanirhitate, ca și. ceilalți cetățeni ai jude
țului în cadrul adunărilor populare. Vorbi
torul a arătat că oamenii muncii din județul 
Alba — români, maghiari, germani — văd 
în aceste documente de înaltă ținută ști
ințifică jalonarea drumului spre desăvîrși- 
rea construcției socialismului, spre viitorul 
comunist al României.

Luările de cuvînt care au urmat au relie
fat atașamentul profund al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din cuprinsul ju
dețului Alba, față de politica clarvăzătoare, 
științifică a partidului, efervescența crea
toare prilejuită de discutarea documentelor 
pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., aprobarea unanimă de care ele 
se bucură. Numeroși delegați, printre care; 
NICOLAE ROȘU, prim-secretar al Comite
tului municipal Alba lulia al P.C R., 
GHEORGHE MĂRGINEAN, directorul 
I.A.S Jidvei, EMIL BÎLC, președintele con
siliului județean al sindicatelor, VASILE 
FUFEZAN, directorul întreprinderii meta
lurgice Aiud, și IOAN LASLAU, prim-se- 
tar al comitetului județean al U.T.C., au 
exprimat sprijinul deplin de care se bucură 
în rîndurile oamenilor muncii din județ 
însuflețitorul program de dezvoltare socia
listă a patriei, hotărîrea lor fermă de a nu 
precupeți nici un efort în vederea înfăp
tuirii sale.

Modalitățile de a asigura creșterea rolu
lui conducător al partidului în toate do
meniile vieții economice și sociale au format 
principala temă a luărilor de cuvînt ale to
varășilor ANDREI IANCU, membru de par
tid din ilegalitate, și GHEORGHE CRIȘAN, 
președintele Uniunii județene a cooperati
velor agricole de producție. LAURIAN RAI- 
CA, directorul liceului „Iacob Mureșianu" 
din Blaj, a relevat căldura, atașamentul șl 
coeziunea cu care întregul popor înconjoară 
Comitetul Central al partidului In frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Lucrările conferințe! au constituit cadril 
unui amplu bilanț al realizărilor obți
nute de oamenii muncii din județul Alba, 
prilejuind, totodată, analiza rezer
velor importante de care dispun Indus
tria și agricultura județului. A reținut 
atenția în acest sens cuvîntul a numeroși 
delegați, printre care NICOLAE MARCEA, 
director general al Uzinei mecanice Cugir, 
IOAN POPA, președintele C.A.P. din co
muna Bălcaciu, șiTOAN GIURA, directorul 
întreprinderii miniere Baia de Arieș. Spi
ritul larg, democratic care animă întreaga 
activitate a partidului a fost evidențiat de 
către ing. ȘOFRON MUNTEANU, prim- 
vicepreședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean, MARIA BA- 
CILA, secretara comitetului de partid al fa
bricii de tricotaje și ciorapi „Sebeșul"- 
Sebeș. ALEXANDRU MEZEI, directorul li
ceului agricol din Ciumbrud, vicepreședinte 
al Consiliului județean al oamenilor muncii

După ce a transmis delegaților la con
ferința organizației județene de partid un 
cald salut tovărășesc din partea Comitetu
lui Central al partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, vorbitorul a 
făcut p cuprinzătoare prezentare a inten
sei vieți politice, a muncii pline de avînt 
creator cu care întregul nostru popor în
tîmpină Congresul al X-lea al partidului și 
cea de-a XXV-a aniversare a eliberării pa
triei. a profundului interes și satisfacției 
vil cu care oamenii munci! au primit și 
dezbătut Tezele Comitetului Central al 
P.C.R., Proiectul de Directive privind 
planul cincinal ’.971—1075 șl liniile direc
toare ale dezvoltării economiei naționale 
pe perioada 1976—1980.

în întreaga desfășurare a acestor dezba
teri, a spus tovarășul Emil Drăgănescu, 
vedem o nouă și puternică manifestare a 
adîncului democratism al orînduirii noastre 
socialiste. în care masele largi participă 
activ la examinarea tuturor problemelor 
vieții de stat, a politicii interne și interna
ționale. expresie a legăturilor de nezdrun
cinat dintre popor, partid și guvern. Vor
bitorul a reliefat apoi prin cifre și fapte 
grăitoare realizările obținute in ultimii pa
tru ani în toate domeniile construcției 
socialiste, subliniind energia, talentul și 
capacitatea creatoare pe care întregul po
por le-a pus în slujba îndeplinirii exem
plare a sarcinilor trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului.

în cuvîntare au fost relevate apoi unele 
aspecte principiale ce rezultă din Tezele 
și Proiectul de Directive ale Congresului 
al X-lea, subliniindu-se că ambele docu
mente exprimă o constantă a politicii eco
nomice a partidului, continuarea neabătută 
a industrializării socialiste — pivotul pro
gresului general al societății noastre, che
zășie a unei adevărate independente șl 
suveranități naționale. înfăptuirea politicii 
de industrializare socialistă asigură atît 
modernizarea continuă a tuturor ramurilor 
economiei naționale — industrie, agricul
tură. transporturi etc. — cît și perfecțio
narea vieții sociale, ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor muncii. 
Elocventă In acest sens este preocuparea 
permanentă a conducerii partidului pentru 
a asigura, în cadrul venitului national, o 
proporție ludicioasă între fondul de con
sum și fondul de acumulare știut fiind că, 
în condițiile revoluției tehnico-științiflce 
contemporane, un progres economic și so
cial real nu poate fi conceput decît prin 
realizarea unui ritm susținut al acumulării 
și al investițiilor.

în acest context, tovarășul Emil Drăgă
nescu a scos în evidentă succesele însem
nate repurtate pe planul propășirii eco
nomice. sociale și culturale în județul Alba 
sub îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid. Producția globală indus
trială a județului a sporit în primii trei 
ani ai actualului cincinal cu 32 la sută. 
Creșteri substanțiale s-au înregistrat la 
principalele produse cum ar fi soda cal
cinată, cărămizi și blocuri ceramice, plăci 
fibrolemnoase, încălțăminte, la unele din
tre ele județul Alba deținînd o pondere 
însemnată din producția întregii economii 
naționale. O parte covîrșitoare a sporului 
producției globale s-a datorat creșterii 
productivității muncii, care a cunoscut în 
industria județului un ritm mediu anual de 
7 la sută.

de naționalitate maghiară. împreună cu 
mulți alți vorbitori, TRAIAN MARELE, se
cretar al comitetului de partid al Uzinei de 
produse sodice — Ocna Mureș, și prof. 
HANS-HELMUTH SCHNEIDER, președin
tele Consiliului județean al oamenilor mun
cii de naționalitate germană, au exprimat 
sprijinul total al comuniștilor pentru po
litica externă marxist-leninistă promovată 
cu consecvență de partidul nostru.

Primit cu puternice aplauze, a luat a- 
poi cuvîntul tovarășul EMIL DRAGANES
CU, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

în partea a doua a conferinței au fost 
desemnați, în calitate de delegați la cel 
de-al X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, 44 tovarăși și s-a dat man
dat delegaților aleși să susțină candidatura 
pentru organele superioare de conducere 
ale partidului, a următorilor tovarăși : NI
COLAE BOZDOG, ministrul comerțului 
interior ; PETRE DUMINICA, membru su
pleant al Comitetului Central, ad’unct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R. ; IOAN GIU
RA, directorul întreprinderii miniere Baia 
de Arieș ; GEORGE HOMOȘTEAN, prim- 
secretar al Comitetului județean Alba al 
P.C.R. | ION IONIȚA, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor armate ; GHEOR
GHE MĂRGINEAN, directorul I.A.S. Jid
vei ; EMIL POPA, vicepreședinte al Co
misiei Centrale de Revizie.

Susținînâ cu entuziasm propunerea fă
cută în timpul dezbaterilor de către IOAN 
MAN, secretar al Comitetului comunal de 
partid Teiuș, și NICOLAE FENEȘER, pre
ședintele Consiliului popular comunal 
Ighiu, delegații la conferință au adoptat în 
unanimitate hotărîrea de a-și însuși iniția
tiva conferinței organizației municipale de 
partid București de a propune congresu
lui realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU în funcția de secretar general 
al C.C. al P.C.R.

Cuvinte de caldă prețuire au adus In 
sprijinul acestei hotărîri tovarășii EMIL 
DRAGANESCU, TRAIAN MARELE, TITU 
BOGDAN, inspector general al inspec
toratului școlar județean, BAlUȚ SIRBU, 
secretar al comitetului -udețean de partid, 
și ALEXANDRU SZABO, președintele con
siliului județean al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară. Vorbitorii au sub
liniat meritele deosebite ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea politicii 
interne și externe a partidului nostru, în 
fundamentarea programului de desăvîrșire 
a construcției socialiste, calitățile sale re
marcabile care îi recomandă elocvent pre
zența In continuare în importanta funcție 
pe care o deține, au relevat marele presti
giu și aprecierea unanimă de care se bucu
ră tn rîndul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, dragostea cu care îl încon
joară întregul popor român.

în încheierea lucrărilor, s-a adoptat o 
hctărîre a conferinței și a fost adresată o 
scrisoare COMITETULUI CENTRAL, TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU per
sonal, în care se spune, printre altele :

„însuflețiți de nobilele sentimente ale 
dragostei și devotamentului față de partid, 
strîns uniți în jurul Comitetului Central, 
vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci neobosiți, cu elan 
sporit, pentru a aduce o contribuție tot mai 
substanțială în înfăptuirea vastului program 
de perspectivă ce va fi adoptat de Con- 
giesul al X-lea, conșticnți că prin aceasta 
sporim aportul nostru la înflorirea și pro
pășirea scumpei noastre patrii",

Gheorghe SASĂRMAN 
Ștefan DINICA

Realizări importante au fost obținute și 
tn agricultură, atît la producția de cereale 
cît și în privința șeptelului. Averea obș
tească a celor 99 de cooperative agricole a 
crescut în perioada 1966—1968 cu peste 30 
la sută, a sporit parcul de mașini agricole, 
în 1968 revenind o suprafață de circa 80 
hectare teren arabil pe un tractor față 
de circa 195 hectare In 1965.

La progresele realizate în dezvoltarea 
economiei județului a contribuit ha mare 
măsură și volumul important de investiții 
care a crescut de la an la an, insumînd 
între 1966—1968 aproape 1,6 miliarde lei. 
însemnate fonduri s-au alocat pentru cons
trucția de locuințe, lărgirea bazei materiale 
a învățămîntulul. culturii, artei șl ocrotirii 
sănătății.

Tovarășul Emil Drăgănescu a apreciat po
zitiv rezultatele obținute de colectivele 
organizațiilor economice din județ în în
deplinirea prevederilor planului de stat pe 
primul semestru al anului și a recomandat 
ca în continuare să se intensifice eforturile 
pentru realizarea integrală a sarcinilor sta
bilite și valorificarea tuturor resurselor și 
rezervelor existente.

Referindu-se la avîntul pe care-1 va cu
noaște economia județului în următorul 
cincinal, vorbitorul a menționat începerea 
amenajării hidroenergetice a rîulul Sebeș 
în cadrul căreia se vor construi patru hidro
centrale cu o putere instalată de aproape 
400 MW.

în continuare, tovarășul Emil Drăgă
nescu s-a referit pe larg la politica externă 
a partidului și statului nostru care se bucu
ră de adeziunea și sprijinul unanim al în
tregului popor, de un binemeritat prestigiu 
Internațional. „Obiectivele, caracteristicile 
acestei politic! — a subliniat vorbitorul — 
sînt In deplină concordantă cu interesele 
fundamentale ale poporului român, cu in
teresele generale ale cauzei socialismului și 
păcii, ele reflectă profunda principialitate a 
Partidului Comunist Român în elaborarea 
pozițiilor țării noastre față de problemele 
colaborării frățești între țările sistemului 
mondial socialist. între partidele comuniste 
și muncitorești, fată de problemele asigu
rării păcii și securității in lume"

Tovarășul Emil Drăgănescu a evidențiat 
apoi legătura dialectică inseparabilă dintre 
activitatea internă și cea internațională a 
Partidului Comunist Român, consecventa 
activității sale neobosite pentru întărirea 
forțelor mondiale ale socialismului, parti
ciparea activă a României la soluționarea 
marilor probleme care confruntă azi ome
nirea. Partidul și statul nostru vor promova 
neabătut si în viitor o politică îndreptată 
spre îmbunătățirea continuă a climatului 
internațional, spre dezvoltarea prieteniei 
și colaborării între popoare.

în încheiere, tovarășul Emil Drăgănescu 
a relevat că dezbaterile largi, creatoare, 
pline de conținut prilejuite de conferința 
extraordinară a organizației județene de 
partid au demonstrat încă o dată atașa
mentul, dragostea nețărmurită cu care 
locuitorii de pe aceste meleaguri — români, 
maghiari, germani — înfăptuiesc politica 
înțeleaptă a partidului, contribuind prin 
munca lor entuziastă, alături de întregul 
popor, la cauza scumpă a înfloririi Româ
niei socialiste.

Reprezentanții aleși ai celor peste 26 000 
de comuniști din județul Harghita, români și 
maghiari, prezenți la conferința extraordi
nară a organizației județene de partid, au 
dezbătut, într-o atmosferă de puternic en
tuziasm și aprobare, documentele pregăti
toare ale Congresului al X-lea al P.C.R.

La conferință a participat tovarășul 
MIHAI GERE, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care în zilele anterioare a vizitat șantierul 
Fabricii de tricotaje, șantierul, de locuințe 
Tudor Vladimirescu și cel al patinoarului 
artificial din Miercurea Ciuc, Fabrica de 
ață și întreprinderea „Tehnoutilaj" din O- 
dorheiul Secuiesc, ca și I.A.S. din aceeași 
localitate.

în expunerea prezentată, tov. FAZEKAS 
LUDOVIC, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a relevat că, alături 
de întregul popor, oamenii muncii din ju
dețul Harghita, muncitori, țărani și inte
lectuali — români și maghiari — au pri
mit cu deosebită însuflețire Tezele și pro
iectul de Directive pentru Congresul al 
X-lea și își consacră eforturile întîmpină- 
rii acestui eveniment, ca și a aniversării 
unui sfert de veac de la eliberarea țării, 
cu rezultate cît mai fructuoase în activi
tatea economică. în primul semestru al a- 
nului, planul la producția globală indus
trială a fost depășit cu 21 milioane Iei, la 
producția marfă vîndută și încasată cu 22 
milioane lei, iar la export cu peste 10 mi
lioane lei — fiind îndeplinite aproape in
tegral angajamentele anuale.

Luînd cuvîntul In cadrul dezbaterilor, 
MARIN CRISTI, directorul întreprinderii 
miniere Bălan, SZAVULY LUDOVIC, prim- 
secretar al Comitetului municipal de partid 
Odorheiul Secuiesc, muncitorul DUMITRU 
CHITU, de la Complexul C.F.R. Ciceu, șl 
NEMETHI LASZLO, secretarul comitetului 
de partid de la Uzina de fier Vlăhița, au 
re’iefat succesele obținute în ridicarea eco
nomică a județului Harghita, ca urmare a 
politicii partidului de industrializare socia
listă a țării, precum și posibilitățile mari 
deschise de proiectul de Directive pentru 
creșterea potențialului economic și înflori
rea patriei noastre. în aceeași ordine de 
idei. tov. KOMIVES IOAN, secretar al co
mitetului județean de partid, și VICTOR 
CIOBA, secretar al comitetului de partid 
de Ia întreprinderea forestieră Toplița, au 
făcut propuneri pentru valorificarea su
perioară a patrimoniului forestier — una 
dintre princinalele resurse naturale ale ju
dețului Harghita — ca și a rezervelor de 
minereuri și substanțe minerale utile e- 
xistente In această parte a țării.

Prin specificul el, agricultura județului 
este favorabilă îndeosebi dezvoltării zoo
tehniei. ANTAL MARTON JOSIF, preșe
dintele C.A.P. Dănești, SHULLERI VIL
HELM, directorul I.M.A. Miercurea Ciuc, 
și KOVACS MIHALY, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular județean, au abordat 
în cuvîntul lor măsurile ce se Impun pen
tru creșterea efectivelor de animale, asi
gurarea necesarului de furaje și extinde
rea mecanizării lucrărilor agricole din a- 
ceastă zonă.

Numeroși participant la dezbateri, prin
tre care BAJKO ROZALIA, directoarea Fi
laturii de in — Gheorghieni, MARIA PIN- 
TILIE, veche militantă a mișcării comu
niste din țara noastră, ANTAL EMER1C, 
președintele Consiliului județean al oame
nilor muncii de naționalitate maghiară, și 
învățătorul INCZE GEZA, locțiitor al se
cretarului comitetului de partid din comuna 
Șimoneșt.i, au dat o înaltă apreciere măsuri
lor luate de partid pentru adîncirea con
tinuă a democrației socialiste, pentru dez-

Cuvîntarea
MU

După ce a transmis Conferinței extra
ordinare a organizației județene de partid, 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii ro
mâni și maghiari din județul Harghita, un 
călduros salut din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, vorbitorul a subli
niat că entuziasmul si înalta răspundere cu 
care conferința a dezbătut Tezele și pro
iectul de Directive dovedesc interesul deo
sebit al comuniștilor, al oamenilor muncii 
de toate naționalitățile din județ, pentru 
cunoașterea și aprofundarea acestor docu
mente, preocuparea lor de a găsi soluții 
care să asigure realizarea tuturor obiecti
velor stabilite pentru dezvoltarea econo
mică și socială a României.

Tovarășul Mihai Gere a relevat că conti
nuarea susținută a industrializării țării va 
constitui și în viitor un obiectiv central 
al politicii economice a partidului. în a- 
ceastă privință partidul nostru pornește de 
la premisa că numai o rată înaltă a acumu
lărilor dezvoltarea si modernizarea indus
triei pot asigura înfăptuirea unei economii 
naționale armonioase și dinamice, care să 
garanteze satisfacerea nevoilor materiale șl 
spirituale ale populației, participarea tot 
mai activă a tării noastre la schimbul de 
valori pe plan mondial.

Constatăm cu satisfacție că efectele bine
făcătoare ale industrializării se resimt tot 
mai mult și in județul Harghita, care disr 
pune de bogate resurse naturale, județ 
unde se află oameni harnici, hotărîtl să le 
pună deplin în valoare. îndeplinirea șl de
pășirea planului pe primul semestru la pro
ducția globală și la ceilalți indicatori, a 
angajamentelor luate în cinstea Congresului 
partidului constituie o mărturie a muncii 
pline de avînt a colectivelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, români șl maghiari, 
din această parte a tării.

Vorbitorul s-a oprit tn continuare asu
pra unora din sarcinile economice care re
vin în perioada următoare organizației ju
dețene de partid, oamenilor muncii din 
județ. Tin să informez conferința — a spus 
el — că în anul ce vine, ca o expresie a 
politicii partidului de industrializare so
cialistă, de repartizare judicioasă a forțe
lor de producție pe teritoriul tării, tn ju
dețul Harghita se vor efectua importante 
lucrări de investiții. Astfel, se prevede în
ceperea construcțiilor la stația de aglome
rare a concentratelor de la Uzina de fier 
Vlăhita, cu o capacitate de 40 000 tone pe 
an, ca și la centrala termică și la alimenta
rea cu apă a uzinei. De asemenea, este pla
nificat să înceapă în 1970 execuția unei fa
brici de mobilă cu o capacitate de 20 Ori) 
garnituri convenționale pe an, a unei fila
turi de lînă pieptănată la Miercurea-Ciuc, 
cu o capacitate finală de 3 100 tone pe an 
și. a unei unități de încălțăminte la Gheor
ghieni cu o caoacitate de 1,5 milioane pe
rechi pe an. Se mai prevede dezvoltarea 
secției de brinzeturi la Cristuru Secuiesc 
și începerea construcției unui liceu indus
trial minier la Bălan.

Tovarășul Mihai Gere a subllnlt că reali
zarea acestor obiective, ca și a sarcinilor 
de plan pe acest an ți pe anul 1970, impune 
luarea unor măsuri de Îmbunătățire a acti
vității organizațiilor de partid, a organe
lor de stat șl economice. O preocupata 
de seamă va trebui să o constituie creșterea 
eficientei economice, valorificarea la maxl- 

voltarea unității social-politice a întregului 
popor, a tuturor celor ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate. Vorbitorii și-au ex
primat adeziunea și aprobarea deplină față 
de politica internă și externă a partidului 
și statului nostru.

Tovarășii RADULY ALEXE, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Miercurea 
Ciuc, SZEKERES ALECSANDRU, secretar 
al comitetului județean de partid, FABIAN 
ANDREI, prim-secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., PETHO ELENA, președinta 
comitetului județean al femeilor, AMBRUS 
ZOLTAN, directorul Direcției sanitare ju
dețene, și KOVACS GEZA, președintele 
Consiliului municipal al sindicatelor din 
Odorheiul Secuiesc, s-au ocupat în cuvîntul 
lor, în lumina prevederilor documentelor 
pregătitoare ale Congresului, de sarcinile 
actuale privind perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid, organelor de stat, or
ganizațiilor de masă și obștești. Vorbitorii 
și-au exprimat în cuvinte calde, pornite 
din inimă, profundul lor respect, înalta pre
țuire pentru activitatea neobosită desfășu
rată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, In 
fruntea partidului și statului, activitate în
chinată cauzei progresului și înfloririi ță
rii, întăririi frăției de nezdruncinat dintre 
poporul român și naționalitățile conlocui
toare, întăririi unității și coeziunii țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, triumfului cauzei so
cialismului și păcii.

în încheierea dezbaterilor, primit cu vii 
aolauze, a luat cuvîntul tovarășul MIHAI 
GERE.

în continuare, conferința organizației Ju
dețene de partid a ales, prin vot secret, pe 
cei 27 delegați pentru Congresul al X-lea al 
partidului. Totodată, au fost desemnați pen
tru a candida Ia alegerea pentru organele 
superioare de conducere ale partidului to
varășii • JANOS FAZEKAS, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri ; IOAN 
COTOȚ, membru al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R. ț PETRE 
CONSTANTIN, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. ț FAZEKAS LUDOVIC, prim- 
secretar al Comitetului județean de partid i 
KOVACS B. MIHALY, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular județean ; MARIN 
CRISTI, directorul întreprinderii miniere 
Bălan • PETRU ȚARAN, secretar al comi
tetului județean de partid.

în ovațiile prelungite ale delegaților, con
ferința s-a alăturat hotărlrii Conferinței or
ganizației de partid a municipiului Bucu-Z 
rești de a propune Congresului realegerea' 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al C.C. al partidului.

Conferința a aprobat textul unei scrisori 
adresate COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se spune între altele :

„Animată de înalte sentimente patriotice, 
conferința noastră de partid încredințează 
delegaților săi mandatul de a exprima de 
Ia înalta tribună a Congresului al X-lea a- 
deziunea și aprobarea noastră deplină față 
de politica internă și externă a partidului, 
față de documentele puso în dezbatere și a 
le susține în întregime".

Lucrările Conferinței organizației Jude
țene de partid Harghita au demonstrat tncă 
o dată hotărîrea unanimă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii români și ma
ghiari din județ, de a contribui la înfăp
tuirea hotărlrilor care vor fi adoptate de 
Congresul al X-lea, la ridicarea pe noi 
trepte de progres și civilizație a României 
socialiste.

Nicolae PANTILIB 

tovarășului 
Sere

mum a resurselor materiale și umane exis
tente în județ. în toate întreprinderile, la 
fiecare loc de muncă să luăm măsuri pen
tru organizarea mai bună a producției șl a 
muncii, folosirea completă a capacităților 
de producție, îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materlale, ridicarea calificării pro
fesionale, întărirea disciplinei în muncă el 
a stabilității cadrelor.

Referindu-se la sarcinile mari care stau 
în fața oamenilor muncii din agricultura 
județului, vorbitorul a relevat că trebuie 
să se depună o muncă sistematică, bina 
organizată, în vederea valorificării posi
bilităților favorabile existente în județ în 
toate sectoarele agriculturii și mal ales în 
domeniul creșterii animalelor.

Una din caracteristicile esențiale ale do
cumentelor programatice pe care le dezba
tem — a spus vorbitorul — o constituie pro
fundul lor umanism socialist. Toate obiec
tivele, toate sarcinile preconizate pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, a celor
lalte ramuri ale economiei, precum și cele 
referitoare Ia progresul științei și culturii 
sînt concepute în scopul satisfacerii tot mai 
depline a nevoilor materiale $1 spirituale 
ale întregului nostru popor.

Trebuie să subliniem in mod deosebit 
semnificația ideii potrivit căreia întărirea 
unității social-politice a întregului popor 
va acționa și în viitor ca o uriașă forță 
motrice în accelerarea progresului orînduirii 
noastre socialiste. Dezvoltarea forțelor de 
producție pe întreg teritoriul tării, garan
tarea libertăților și drepturilor egale pen
tru totl cetățenii, fără deosebire de na
ționalitate, formează temelia întăririi con
tinue a prieteniei și unității dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare.

în continuare, tovarășul Mihai Gere s-a 
referit la unele aspecte ale politicii externe 
a partidului și statului nostru, subliniind că 
va fi continuată cu consecventă politica 
înțeleaptă care a adus României un presti
giu și autoritate recunoscute pe plan inter
național. în centrul activității externe a 
partidului și statului va sta și în viitor prie
tenia frățească șl colaborarea multilaterală 
cu toate țările socialiste, de care ne unesc 
Identitatea orînduirii sociale, ideologia șl 
țelurile comune. Dezvoltarea acestor relații 
trebuie să se întemeieze pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismu
lui socialist, suveranității și Independenței 
naționale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, întrajutorării to
vărășești. Partidul nostru va milita con
secvent șl în viitor pentru consolidarea sis
temului mondial socialist, pentru creșterea 
influentei pe care o exercită pe plan inter
național. în spiritul principiilor coexisten
ței pașnice. România dezvoltă relații poli
tice, economice, culturale, tehnlco-științi- 
fice cu toate țările, indiferent de orîndulrea 
lor social-politică, pe baza principiilor una
nim recunoscute în relațiile dintre state.

Vorbitorul șl-a exprimat convingerea că 
organizația Județeană de partid, oamenii 
muncii români șl maghiari din județul Har
ghita vor depune toate eforturile, întreaga 
lor capacitate creatoare In vederea Înfăptu
irii politicii partidului, Înfloririi economic* 
* Județului, a României socialist*.
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Constanța Vîlcea Sălaj

Deasupra oricărei deosebiri de profesie, 
vîrstă și naționalitate, punctul de conver
gență al tuturor delegaților care au luat 
cuvîntul la Conferința extraordinară a or
ganizației județene de partid Constanța, al 
gîndurilor și sentimentelor tuturor delega
ților reprezentînd pe cei 53 000 de membri ai 
organizației județene de partid, l-a consti
tuit exprimarea adeziunii totale la progra
mul partidului de înflorire multilaterală a 
țării, conturat în documentele pregătitoare 
ale Congresului al X-Iea al P.C.R., la po
litica internă și externă marxist-leninistă a 
partidului.

La lucrările Conferinței a participat to
varășul DUMITRU POPESCU, membru su
pleant al Comitetului Executiv, secretar al 
C C. al P.C.R., care în ajunul conferinței a 
făcut o vizită de lucru. în unități econo
mice și sociale din municipiul Constanța.

O prezentare amplă a felului In care s-a 
desfășurat în județ dezbaterea publică a 
documentelor pregătitoare ale Congresului 
al X-lea a făcut, în cadrul primului punct 
al ordinei de zi, tovarășul PETRE IONES- 
CU, prim-secretar al comitetului județean 
de partid. După ce s-a referit la unanima 
aprobare de către comuniști și ceilalți lo
cuitori ai județului a documentelor pregă
titoare ale Congresului al X-lea, prezen- 
tînd apoi conferinței tabloul sugestiv al rea
lizărilor obținute în ultimii ani, vorbitorul 
a arătat că în anii 1971—1975 investițiile a- 
locate județului vor depăși 21 miliarde lei. 
Se vor termina lucrările din sistemul de 
irigații Carasu cu circa 180 000 hectare. 
Centre balneo-turistice de renume interna
țional, stațiunile de pe litoralul mării își 
vor spori capacitatea de cazare cu circa 
50 000 locuri.

In cuvîntul lor, ing. PETRE IVANOV, di
rectorul Direcției Navigației Maritime, ing. 
OCTAVIAN LAMBRU, directorul Trustu
lui zonal I.A.S. Constanța, ing. CONSTAN
TIN SARARU, directorul trustului de con
strucții și îmbunătățiri funciare, au abor
dat numeroase aspecte de natură să con
fere o eficiență ridicată activității econo
mice, prin folosirea chibzuită a investi
țiilor, a fondului funciar, a bazei portua
re ș.a.

Tovarășii IFTIMIE ILISEI, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid Medgi
dia, și NICOLAE DANE, secretar al Comite
tului municipal de partid Constanța, au 
subliniat că, în lumina necesității obiective, 
relevate și in Teze, a creșterii continue a 
rolului conducător al partidului, se im
pure desfășurarea unei acțiuni perseverente 
pentru perfecționarea metodelor de mun
că ale fiecăreia dintre organizațiile partidu
lui.

Alți delegați, printre care ing. TRAIAN 
MORARU, directorul I.M.A. Castelu, E- 
MURLA SABRI, președintele C.A.P. din 
Cobadin, ing. ION IUGA, președintele 
U.J.C.A.P., ANTON TINCU, președintele 
C.A.P. din Palazu Mare, au subliniat nece
sitatea folosirii mai eficiente a bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii pentru dezvol
tarea tuturor ramurilor de producție, în
deosebi a legumiculturii și creșterii anima
lelor, angajîndu-se să dezvolte formele in- 
tercooperatiste de colaborare în producție. 
Sotrivit recomandărilor tovarășului, Nicolae 

eaușescu la recenta întilnire cu’ preșe
dinți ai cooperativelor1 agricole din județ.

Tovarășii CONSTANTIN CARATA, pre
ședintele Consiliului județean al sindica
telor, IOAN POPESCU, prim-secretar al 
Comitetului județean al U.T.C., general ma
ior DUMITRU GAFENCU, prof. VETA IO- 
NESCU, SEVER BALTAC, inspector ge
neral al Inspectoratului școlar județean, ex- 
primîndu-și deplina adeziune față de po-

Cuvîntureu
Dumitru

După ce a transmis Conferinței organiza
ției județene de partid Constanța salutul 
cald, tovărășesc al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu personal, și 
s-a referit pe larg la profundele semnifi
cații practice și principiale ale supunerii în 
dezbatere publică a documentelor pregăti
toare pentru Congresul al X-lea al partidu
lui — expresie a profundului democratism 
introdus în viața partidului și a întregii 
noastre societăți în anii care au urmat 
Congresului al IX-Iea al P.C.R, — tovarășul 
Dumitru Popescu a spus : „Ceea ce este ne
cesar să subliniem în mod deosebit este că 
toate prevederile acestor documente, toate 
previziunile partidului nostru nu sînt sim
ple prezumții, ci expresia conducerii con
știente a societății, rodul studierii atente a 
cerințelor și posibilităților reale ale socie
tății noastre. Modul strălucit în care se 
realizează programul Congresului al IX-lea, 
în care se îndeplinesc prevederile actualului 
cincinal, ne dă deplină certitudine că și 
proiectul de program pe care-1 dezbatem 
acum va fi întruchipat în viață prin munca 
eroică a întregului partid, a întregului 
popor".

Făcînd un larg tur de orizont asupra re
marcabilelor succese obținute în anii actua
lului cincinal, ca și asupra ansamblului 
măsurilor adoptate de partid pentru aplica
rea unui concept superior de conducere^ a 
economiei naționale, vorbitorul a arătat că : 
„S-au făcut progrese în direcția lichidării 
subiectivismului, care în trecut a afectat 
eficiența activității economice. S-a pro
movat un spirit obiectiv de cunoaștere a 
realităților — așa cum smt ele, cu laturile 
lor bune, dar și cu părțile lor negative — un 
spirit critic și autocritic în analizarea dez
voltării economiei, științei, culturii". De 
asemenea, a arătat vorbitorul, „unul din 
fenomenele pozitive cele mai importante, 
cu repercusiuni favorabile asupra dezvol
tării generale a societății, îl constituie 
creșterea rolului conducător al partidului, 
perfecționarea modului de exercitare a 
acestui rol în toate sectoarele vieții econo
mice și sociale.

Niciodată nu a existat un sentiment atît 
de puternic în popor de devotament, de 
încredere și recunoștință față de Partidul 
Comunist Român, față de Comitetul Central, 
față de secretarul general al partidului 
nostru. Ecoul profund pe care l-a stîrnit 
în întregul partid și popor hotărîrea Con
ferinței organizației municipale de partid 
București de a propune Congresului reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general este o ex
presie elocventă a acestei stări de spirit. 
Ea oglindește profunda dragoste și stimă, 
prețuirea imensă pe care comuniștii, parti
dul, întreaga noastră națiune le acordă 
tovarășului Ceaușescu — revoluționar că
lit, conducător marxist-leninist creator, 
perspicace, dinamic, legat în modul cel 
mai intim de masele largi, militant pasio
nat pentru nou, patriot și internaționalist 
înflăcărat, comunist de factură superioară 
— care, după cum se știe, are un aport 
personal remarcabil în întreaga muncă de 
elaborare a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, în efor- 

litica internă și externă a partidului, au 
relevat rolul crescînd ce revine organiza
țiilor de sindicat, tineret și femei în viața 
economică și socială, în înfăptuirea poli
ticii partidului.

_Tn încheierea dezbaterilor, întîmpinat cu 
vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul DU
MITRU POPESCU.

Conferința extraordinară a organizației 
județene de partid Constanța a ales apoi 
57 de delegați pentru Congresul al X-lea 
al partidului, desemnînd totodată candidați 
pentru organele superioare de partid în 
persoana tovarășilor : VASILE VlLCU 
membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele U.N.C.A.P. ; PETRE 
IONESCU, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean al P.C.R.; 
PETRE IVANOV, directorul Direcției na
vigației maritime Constanța j VASILE NT. 
COLCIOIU, secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist; ANTON TINCU, pre
ședintele C.A.P. din Palazu Mare; ION 
TUDOR, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean Constanța.

Intr-o atmosferă înflăcărată, Conferin
ța județeană de partid a întărit prin 
puternice urale votul unanim prin care 
a hotărît să acorde delegaților săi mandatul 
de a susține la Congres realegerea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția 
de secretar general al C.C. al P.C.R.

Tovarășii NICOLAE GRADINARU, direc
torul Uzinei de superfosfat și acid sulfuric 
Năvodari, MARIN TUDORAN, directorul 
I.A.S. din Medgidia, PETRU TOMOROGA, 
directorul stațiunii experimentale Valul lui 
Traian, JEAN IONESCU, directorul Agen
ției artistice a litoralului, au arătat în cu
vinte emoționante, pornite din inimă, că 
se fac ecoul sentimentelor de adîncă con
siderație și stimă nutrite de tovarășii lor de 
muncă față de activitatea neobosită, 
plină de abnegație și fermitate co
munistă desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în conducerea partidului și 
statului. Vorbitorii și-au exprimat con
vingerea că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în această înaltă funcție
chezășuiește înfăptuirea consecventă a
politicii marxist-leniniste a partidului, spre
binele și fericirea poporului român.

In încheierea lucrărilor, conferința 
a adresat o scrisoare COMITETULUI 
CENTRAL al P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre al
tele, se arată : „Mărețele obiective înscrise 
în documentele pentru Congresul al X-lea 
deschid județului nostru, ca și întregii 
țări, perspective largi pentru înflorirea 
economiei și culturii. Aprobînd în una
nimitate Tezele și proiectul de Direc
tive, conferința i-a împuternicit pe cei 
57 delegați să transmită forumului suprem al 
comuniștilor din România adeziunea noas
tră deplină față de politica internă și ex
ternă a partidului. Făcîndu-se ecoul opiniei 
unanime a comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din județul Constanta, confe
rința, intr-un entuziasm general, a aderat 
la hotărîrea adoptată de Conferința orga
nizației de partid București privind candi
datura dumneavoastră — iubite tovarășe 
Ceaușescu — pentfu funcția de secretar ge
neral al Comitetului Central al':parțiduiuU 
In personalitatea dumneavoastră vedem în
truchipate înaltele calități de eminent con
ducător politic, devotat cu trup și suflet in
tereselor fundamentale ale poporului ro
mân, înalta principialitate și fermitate co
munistă".

Constantin MORARU 
Radu APOSTOL 

tavar aș ului 
Popeșcu

turile partidului pentru ridicarea societă
ții românești pe noi culmi de civilizație".

Referindu-se la activitatea perseverentă 
desfășurată de partid pentru realizarea u- 
nui proces de egalizare a dezvoltării econo
mice a județelor, de ridicare mai accentu
ată a județelor în trecut rămase în urmă 
în privința dezvoltării economice, tovară
șul Dumitru Popescu a arătat că rezultatele 
pozitive ale acestui proces se concretizează 
în cifrele care indică procentul investițiilor 
alocate județului Constanța, în raport cu 
investițiile afectate altor județe și cu me
dia investițiilor pe țară. „Acest procent se 
ridică la aproape 5 la sută din totalul in
vestițiilor pe țară, în timp ce populația ju
dețului reprezintă 2,5 la sută din populația 
României".

„Pentru a fi obiectivi însă și pentru a ști 
exact ceea ce avem de făcut — a spus în 
continuare vorbitorul — trebuie să vorbim 
și despre neajunsuri, despre factorii care 
frînează într-o anumită măsură valorifica
rea, în modul cel mai eficient, a eforturilor 
care se fac“.

In acest context vorbitorul s-a referit la 
unele deficiențe, mai cu seamă în ceea ce 
privește neîndeplinirea de către unele 
întreprinderi .din .caclrul județului .a unor 
indicatori ipiportanți ai planului ; diminua
rea efectivelor de bovine și porcine, ceea 
ce se repercutează asupra condițiilor de 
aprovizionare, asupra satisfacerii cerințelor 
populației. Arătînd că în cursul vizitei de 
lucru în unele din întreprinderile constăn- 
țene a constatat că ele sînt dotate cu uti
laje și instalații la nivelul tehnicii moderne, 
tovarășul Dumitru Popescu a insistat asupra 
măsurilor ce trebuie luate pentru folosirea 
acestora cu un înalt randament, pentru in
staurarea în unitățile economice a unui spi
rit de disciplină fermă, de strictă respectare 
a ordinei interioare a. întreprinderilor.

Intr-un amplu capitol al cuvîntării. tova
rășul Dumitru Popescu s-a referit la nece
sitatea sporirii preocupărilor organelor și 
organizațiilor de partid pentru perfecțio
narea multilaterală, complexă, a omului, 
pentru dezvoltarea pregătirii sale profesio
nale, culturale, politice și ideologice.

Subliniind că organizațiilor de partid le 
revine îndatorirea de a încuraja gîndirea 
înaintată, curajoasă, pe căi care propun 
soluții noi, eficiente și luptă cu dîrzenie 
pentru lichidarea barierelor ce mai împie
dică progresul, pentru înlăturarea frînelor 
existente încă în viața noastră economică 
și socială, ca și a fenomenelor de birocra
tism, vorbitorul a arătat că „în această di
recție organele de partid trebuie să devină 
mai dinamice, mai active, să manifeste mai 
multă fervoare, inițiativă și spirit de răs
pundere, astfel ca să nu se irosească nimie 
din ceea ce este util și prețios în gîndirea 
și practica noastră socială".

După ce a făcut o cuprinzătoare prezen
tare a activității partidului și statului nostru 
pe plan extern, tovarășul Dumitru Popescu 
și-a exprimat, în încheierea cuvîntării 
sale, convingerea că organizația județeană 
de partid Constanța, toți cetățenii județului 
se vor integra organic, cu forțe sporite, în 
entuziasmul general al întregului popor, 
pentru îndeplinirea sarcinilor istorice cu
prinse în programul partidului pe care 
îl va adopta Congresul al X-lea,

Duminică a avut loc la Rm. Vîlcea. Con
ferința extraordinară a organizației jude
țene de partid consacrată dezbaterii docu
mentelor Congresului al X-lea al P.C.R, 
La lucrările conferinței a participat tovară
șul MIHAI DALEA, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, în cîteva zile premergătoare 
conferinței, a făcut o vizită de lucru în mai 
multe întreprinderi industriale și unități a- 
gricole ale județului

Subliniind deosebita valoare principială și 
practică a Tezelor și a proiectului de Di
rective, tovarășul PETRE DĂNICĂ, prim 
secretar al comitetului județean de partid, 
a relevat în expunerea prezentată că aceste 
documente programatice întrunesc adezi
unea totală a comuniștilor, a locuitorilor 
județului, care au făcut numeroase propu
neri valoroase pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce se desprind din ele. Trecînd în revistă 
realizările oamenilor muncii din județ, vor
bitorul a arătat că ele ilustrează totodată 
pregnant roadele politicii partidului nostru 
de dezvoltare armonioasă a tuturor județe
lor țării, Vîlcea înregistrînd în ultimii trei 
ani un ritm de dezvoltare industrială de 
13,5 la sută, superior celui pe țară.

Intr-o impresionantă unanimitate, particl- 
panții la discuții și-au manifestat aprobarea 
deplină față de politica partidului și statu
lui nostru, față de ' Teze și proiectul de 
Directive pentru Congresul al X-lea, afir- 
mîndu-și, în numele comuniștilor din județ, 
hotărîrea da a munci neobosit pentru în
făptuirea prevederilor lor. Reliefînd carac
terul profund științific al Tezelor și Direc
tivelor, realismul programului de dezvol
tare a întregii țări, directorul general al 
Combinatului chimic Vîlcea, VICTOR POL- 
TORAȚKI, a vorbit despre perspectivele 
industriei chimice în acest județ, unde 
există o puternică bază de materii prime. 
In 1975 actualul combinat va număra 15 fa
brici în producție. Informînd conferința des
pre mersul lucrărilor pe șantierul hidrocen
tralei de pe Lotru, GHEORGHE COCOȘ, 
directorul general al hidrocentralei, â ex
primat angajamentul constructorilor de a 
folosi cu maximă eficiență fiecare leu in
vestit, de a-și spori eforturile pentru a da 
viață grandiosului program de industriali
zare a țării.

Președintele uniunii județene a C.A.P., 
FLOREA POMANĂ, președintele C.A.P. 
Ștefănești, GH. PANAIT, directorul I.A.S. 
Drăgășani, ION ASLAN, au arătat că lu
crătorii din agricultura județului Vîlcea 
și-au îndeplinit sarcinile de plan la livra
rea produselor șl că atenția principală este 
îndreptată spre creșterea producției agricole 
și dezvoltarea zootehniei, pentru care există 
condiții deosebit de prielnice. Arătînd că 
întreaga politică a partidului, programul 
de dezvoltare multilaterală a țării ce va fi 
aprobat de Congresul al X-lea slujește inte
reselor fundamentale ale poporului, nu
meroși alți vorbitori, printre care MATEI 
CONSTANTIN, secretar al comitetului ju
dețean de partid, GHEORGHE MĂMU- 
LARU, directorul S.M.B. Gălimănești, NI
COLAE ALBU, vicepreședinte al consiliu
lui popular județean, IOANA SOLOMON, 
secretara consiliului ■ județean al femeilor, 
VALERIA NEGULESCU, .directoarea Școlii 
generale rin 5 din Rm. Vîlcea. s-au angajat- 
să-și consacre, toate eforturile-pentru'trans
punerea în fapt a prevederilor documentelor 
care dau garanția înaintării ascendente a 
României socialiste, ridicării nivelului de 
viață al oamenilor muncii.

In încheierea dezbaterilor, primit cu pu
ternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
MIHAI DALEA, secretar al C.C. al P.C.R.

Apoi, participants la conferință au ales 
prin vot secret pe cei 31 de delegați la

Cuvîntureu tovarășului 
Mihai Duleu

Cuvîntureu tovurășului
Vusile Putilineț

După ce a adresat un călduros salut din 
partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, participanților 
la conferință, comuniștilor, tuturor oameni
lor muncii din județul Vîlcea,. tovarășul 
Mihai Dalea a spus :

întreaga țară întîmpină într-o atmosferă 
de avînt creator, cu succese remarcabile 
în toate domeniile de activitate. Congresul 
al X-lea, eveniment de o excepțională în
semnătate în viața partidului nostru. îm
prejurarea fericită prilejuită de faptul că 
congresul va avea loc în preajma împlinirii 
unui sfert de veac de la eliberarea Româ
niei ne permite să facem un bilanț al vic
toriilor strălucite obținute de poporul ro
mân în această etapă istorică din viața pa
triei. Aceste victorii demonstrează cu pu
terea faptelor superioritatea orînduirii so
cialiste, justețea liniei politice a Partidului 
Comunist Român, capacitatea sa de a aplica 
creator adevărurile generale ale învățăturii 
marxist-leniniste la condițiile concrete din 
țara noastră.

Operă de înaltă valoare științifică ce con
turează în linii ferme viitorul luminos al 
patriei noastre, Tezele și proiectul de Direc
tive demonstrează maturitatea forței condu
cătoare a societății ■ noastre, partidul comu
nist, a conducerii sale în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înaltul său spirit de răs
pundere față de popor. Dialogul însuflețitor 
pe care l-a generat dezbaterea documente
lor congresului pe tot cuprinsul patriei s-a 
fructificat prin propuneri valoroase ; adop
tarea de către congres a programului de în
florire a.României socialiste va exprima vo
ința întregului nostru popor, ceea ce va con
stitui o garanție a înfăptuirii lui.

Trecînd în revistă marile succese obținute 
de poporul român, sub conducerea partidu
lui, în sfertul de veac , care’a trecut de la 
eliberarea țării, tovarășul Mihai Dalea a 
vorbit pe larg despre dezvoltarea pe care a 
cunoscut-o Vîlcea. în special după al IX- 
lea Congres al P.C.R., referindu-se apoi la 
sarcinile ce revin organelor și organizații
lor de partid din întreprinderile județului 
privind îndeplinirea obligațiilor de plan, 
intrarea în funcțiune la termen a tuturor 
obiectivelor aflate în construcție, dezvolta
rea și modernizarea agriculturii. Vorbitorul 
a relevat faptul că județul Vîlcea dispune 
de mari rezerve care trebuie valorificate 
mai temeinic. înfăptuirea amplului program 
de dezvoltare a țării, preconizat de partid, 
impune perfecționarea continuă a muncii în 
toate domeniile de activitate. Este necesară 
înlăturarea neajunsurilor în ce privește 
îndeplinirea sarcinilor de plan la unele în
treprinderi, sporirea eficienței economice, 
creșterea productivității muncii sociale, 
dezvoltarea progresului tehnic, perfecționa
rea organizării producției și a muncii. Ți- 
nînd seama de faptul că în județul Vîlcea 
se va realiza și în viitor un mare volum 
de investiții, se impune ca o preocupare 
centrală a organizațiilor de partid darea în 
funcțiune la termen și atingerea cît mai 
grabnică a parametrilor proiectați.

Reliefînd valoarea teoretică și practică 
excepțională a Tezelor și proiectului de 
Directive pentru dezvoltarea unei economii 
moderne, bazată pe cele mai noi cuceriri 
ale progresului tehnico-științific, vorbitorul 

Congres. De asemenea, conferința a de
semnat prin vot deschis pentru a candida 
la alegerea pentru organele superioare de 
conducere ale partidului pe tovarășii : NI
COLAE BĂDESCU, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele C.S.C.A.S.; GHEORGHE 
COCOȘ, director general al grupului de 
șantiere Lotru; PETRE DANICA, prim-se
cretar al Comitetului județean P.C.R. Vîl
cea; ȘTEFAN CHIȘ, adjunct al ministrului 
industriei chimice ; CONSTANTIN MATEI, 
secretar al Comitetului județean P.C.R. Vîl
cea : MIHAIL ROȘIANU, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele A.R.L.U.S. ; ȘTEFAN 
VOICU, membru al C.C. al P.C.R., redactor 
șef al revistei „Lupta de clasă".

Exprimîndu-și entuziasmul prin îndelungi 
ovații și aplauze, delegații la conferință 
s-au alăturat hotărîrii Conferinței extraor
dinare a organizației municipale de 
partid București ca tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să fie reales în func
ția de secretar general al C.C. al 
P.C.R. „Conferința noastră — a spus 
tovarășul PETRE DĂNICĂ — dă man
dat delegaților aleși la Congresul al X-lea 
al partidului să susțină realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R. Prin neobosita sa ac
tivitate, secretarul general al partidului nos
tru, înconjurat de dragostea fierbinte a în
tregului popor, a adus o contribuție ex
cepțională la elaborarea politicii partidului; 
prin înalta responsabilitate și exigență pe 
care a imprimat-o în întreaga activitate de 
conducere a partidului și statului, repre
zintă o înaltă pildă de abnegație și devo
tament în slujirea poporului, pentru desă
vârșirea construcției socialismului, pentru 
înflorirea patriei".

„Prezența în continuare în fruntea par
tidului și a statului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — a spus MARIN DUMITRESCU, 
președintele Consiliului popular al comunei 
Roșiile — ne dă încrederea continuării po
liticii înțelepte de pînă acum, constituie o 
chezășie a obținerii unor succese și mai 
mari în viitor".

în cuvinte emoționante, PAVEL' OȚET, șef 
de brigadă la hidrocentrala de pe Lotru, 
ALEXANDRU ȘTEFĂNESCU, secretarul 
Comitetului de partid al Combinatului chi
mic — Rm. Vîlcea, au sprijinit propunerea 
de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în cea mai înaltă funcție a partidului, subli
niind că secretarul nostru general s-a im
pus prin îndelungata sa activitate revoluțio
nară ca un eminent militant al clasei mun
citoare.

Intr-o atmosferă entuziastă, conferința a 
aprobat textul unei scrisori adresate C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune între altele :

„Cu înaltă mîndrie patriotică susținem 
candidatura iubitului nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în funcția de 
secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, militant neo
bosit pentru propășirea patriei și fericirea 
poporului. Trăim intr-o țară angajată di
namic în procesul constructiv de desă- 
vîrșire a socialismului și asigurăm Comite
tul Central, personal pe dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți eforturile pentru a trans
pune în>-viață : amplul: progWmj-idea dezvol
tare-a patriei-pe care-1, va adopta cel de-al 
Xnlea.Ț,C.ongres-i'ab';partiduin'Wri9b „ți

Conferința s-a făcut ecoul adeziunii ple
nare a comuniștilor, a tuturor locuitorilor 
de pe aceste meleaguri, față de politica 
clarvăzătoare, științific fundamentată a par
tidului nostru, a încrederii nețărmurite în 
conducerea sa înțeleaptă în ’frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Neculai ROȘCA 
Dumitru ȚINU

a subliniat că înfăptuirea marilor obiective 
ale desăvîrșirii construcției socialiste im
pune necesitatea creșterii rolului partidului 
în conducerea societății, atragerea largă a 
maselor la conducerea treburilor obștești, 
perfecționarea formelor de conducere, și or
ganizare a statului, dezvoltarea democra
ției socialiste.

O importantă parte a expunerii tovară
șului Mihai Dalea a fost consacrată politi
cii externe a partidului și statului nostru. 
Arătînd că în fixarea liniilor directoare ale 
acestei politici partidul pornește de la in
teresele fundamentale ale poporului român, 
ale cauzei generale a socialismului și păcii 
în lume, vorbitorul a subliniat că în cen
trul activității noastre internaționale se află 
prietenia cu țările sistemului mondial socia
list, de care ne1 leagă identitatea orînduirii 
sociale și de stat, comunitatea de interese, 
ideologia comună marxist-leninistă. Parti
dul Comunist Român militează și va milita 
pentru dezvoltarea continuă a colaborării cu 
toate țările socialiste, pe baza principiilor 
internaționalismului proletar, egalității în 
drepturi, respectului suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecului în tre
burile interne, întrajutorării tovărășești. A- 
plicarea neabătută a tuturor acestor prin
cipii ale marxism-leninismului este o con
diție fundamentală pentru depășirea diver
gențelor actuale, pentru întărirea unității 
țărilor socialiste.

Partidul nostru, ca detașament activ al 
mișcării comuniste, acordă o deosebită în
semnătate dezvoltării colaborării internațio
nale cu partidele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele antiimperialiste, considermd 
că astfel ne îndeplinim o îndatorire națio
nală și internațională fundamentală. Este 
bine cunoscută activitatea și contribuția 
delegației, partidului nostru în desfășurarea 
lucrărilor recentei consfătuiri internaționale 
de la Moscova. Ceea ce vreau să subliniez 
este activitatea excepțională a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care și-a cîștigat un pu
ternic prestigiu în rîndurile mișcării co
muniste și muncitorești. .Poziția exprimată 
de delegația noastră la consfătuire a fost 
călduros aprobată de întregul nostru popor, 
care și-a exprimat adeziunea deplină față 
de linia marxist-leninistă, profund interna- 
ționalistă a partidului nostru.

Vorbitorul a relevat că țara noastră, ac- 
ționînd în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice între state cu orînduirî social-poii- 
tice diferite, a desfășurat și desfășoară o 
politică de lărgire a legăturilor sale cu 
toate statele lumii, militează pentru crea
rea unui climat de înțelegere, securitate și 
pace.

Sînt puternic impresionat — a spus în în
cheiere tovarășul Mihai Dalea — de adezi
unea fierbinte a comuniștilor, a tuturor ce
tățenilor județului' dv. față de documentele 
Congresului al X-lea, față de politica ști
ințifică și clarvăzătoare a partidului nostru. 
Exprimîndu-ml convingerea deplină că oa
menii muncii din Vîlcea își vor aduce din 
plin contribuția la realizarea importantelor 
hotărîri ce vor fi adoptate de Congres, vă 
asigur că conducerea partidului, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, va depune 
și în viitor toate eforturile pentru înflorirea 
continuă a României socialiste.

Lucrările Conferinței extraordinare a 
organizației județene de partid Sălaj, des
fășurate duminică în orașul Zalău, s-au 
caracterizat printr-o atmosferă de lucru, 
prin exprimarea atașamentului profund 
față de politica internă și internațională a 
Partidului Comunist Român.

La conferință a participat tovarășul VA
SILE PATILINEȚ, secretar al C.C. .îl 
P.C.R., care, în ziua anterioară, a vizitat 
cîteva instituții și unități economice ale 
județului, discutînd cu muncitori, specia
liști și cadre de conducere asupra mersu
lui îndeplinirii planului de producție.

în expunerea prezentată la conferință, 
tovarășul LAUREAN TULAI, prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid, a>a- 
rătat că organizațiile de partid, comuniștii, 
toți cetățenii județului Sălaj, români și 
maghiari, dau o înaltă apreciere Tezelor 
și proiectului' de Directive. Aceste docu
mente programatice, cu o înaltă valoare 
principială și practică, pătrunse de spiri
tul viu, de suflul creator, de cunoașterea 
profundă a realităților românești contem
porane, au generat ample dezbateri care 
s-au soldat cu un mare număr de propu
neri valoroase privind modalitățile de în
deplinire a programului de înflorire a pa
triei socialiste, trasat1’ prin documentele 
pentru Congres. Oamenii muncii din ju
dețul Sălaj și-au îndeplinit de pe acum 
angajamentele luate în cinstea Congresu
lui, realizînd, în prima jumătate a acestui 
an, o producție globală suplimentară în 
valoare de 17,8 milioane lei. Vorbitorul a 
trecut în revistă realizările pe plan 1 so
cial și cultural, stăruind asupra perspecti
velor largi care se deschid județului Sălaj 
în viitorii ani.

în cuvîntul lor, tovarășii GHERASIM 
MORAR, secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Zalău, ALEXĂ ILIEȘ, directo
rul Exploatării miniere din Sărmășag, și 
RUVIN MASTAN, președintele C.A.P. Ro- 
mflnași, după ce și-au exprimat totala a- 
deziune față de documentele pentru Con
gres, au subliniat necesitatea mobilizării tu
turor colectivelor de muncă la valorifica
rea rezervelor interne din întreprinderi și 
a resurselor locale. VALER MICAN, pre
ședintele Uniunii județene a C.A.P., și VA
SILE DEAC, inginer la C.A.P. Surduc, re- 
levînd viul interes cu care țărănimea coo
peratistă, toți lucrătorii de pe ogoarele 
Sălajului au luat cunoștință de Teze și 
proiectul de Directive, s-au angajat să con
tribuie activ la Înflorirea agriculturii ju
dețului, astfel ca producția ei globală să s» 
încadreze în creșterea prevăzută în docu
mentele puse în dezbatere.

Tovarășul ILARIE GIRJOABĂ, prim-vi- 
cepreședinte al consiliului popular jude
țean, a spus : „Atît eu, cît și întregul co
lectiv în care lucrez sîntem conștienți că 
adeziunea la politica partidului trebuie în
țeleasă, în primul rînd, printr-un efort con
știent pentru înfăptuirea ei. Ne vom ocupa 
.mai. temeinic de ritmul lucrărilor de inves
tiții, de eficiența lor economică, pentru 
ca toate obiectivele de investiție din județ 
să fie realizate economicos și în termen".

Alți participant — ANTON FAI, direo- 
toryl.Uireisțiși, jw.țlețene ^muncii,prese-,»? 
dintele Consiliului județean al oamenilor 

li muMi.^e.snftțiQnaJitate'zmaghiară, ANTON 
TERȘANșCHI, președintele Consiliului ju-” 
dețean ai sindicatelor, s-au referit pe larg 
la necesitatea dezbaterii și studierii, în 
continuare, a documentelor ce vor fi su
puse Congresului, pentru ca acestea să pă
trundă adînc In inima și conștiința tutu
ror. Deosebit de interesante au fost pro
punerile tovarășului ȘTEFAN PĂCURAR,

Tcansmițînd conferinței, tuturor cetățeni
lor Sălajului, un cald salut din partea con
ducerii partidului, a tovarășului Nicolaa 
Ceaușescu personal, vorbitorul și-a expri
mat totodată satisfacția pentru faptul că a 
primit plăcuta misiune de a asista la a- 
ce'astă conferință județeană de partid.

Reliefînd că documentele pentru Congre
sul al X-lea supuse spre dezbatere tuturor 
comuniștilor, întregului popor, au o deose
bită importanță principială și practică prin 
faptul că orientează viitoarea dezvoltare a 
țării noastre pe toat.e planurile, sint carac
terizate printr-un pronunțat spirit realist, 
clarviziune și orientare de largă perspectivă, 
ceea ce a făcut să fie aprobate pe deplin 
de întreaga noastră națiune socialistă, vor
bitorul, a Spus : Delegații-pe care o să-i ale
geți,. ca și cei aleși Ia celelalte conferințe 
județene, primesc mandat, împuterniciri 
din partea întregului partid să aprobe a- 
ceste docurriente la Congres, această orien
tare spre un ritm susținut de dezvoltare a 
țării noastre în viitor.

După ce a arătat că Tezele și proiectul 
de Directive oglindesc vitalitatea, marile 
resurse și dinamismul economiei noastre na
ționale, ritmul în care pășește înainte pen
tru a înfăptui năzuințele de progres ale po
porului (dovadă că astăzi întreaga producție 
industrială a anului 1938 se realizează în 
numai 7—23 zile și se obțin producții de grlu 
și porumb de 2,5 ori mai mari decît în 1938), 
vorbitorul a subliniat că va fi nevoie de 
mari eforturi ale statului, ale organelor și 
organizațiilor de partid, ale întregului po
por, pentru a se obține o producție care 
să satisfacă pe deplin cerințele oamenilor 
muncii. Este o mîndrie pentru fiecare mem
bru de partid, pentru fiecare cetățean, fap
tul că mergem pe o cale sigură de dezvol
tare a țării, înlr-un ritm înalt. Rezultatele 
obținute în perioada care a trecut de la 
eliberarea țării constituie, totodată, un act 
de acuzare împotriva partidelor burgheze 
care, în zeci și zeci de ani, au menținut țara 
noastră în înapoiere economică. Totodată, 
aceste rezultate sînt încă o dovadă a profun
dului patriotism al comuniștilor, a justeței 
politicii partidului nostru, o dovadă că orîn- 
duirea socialistă în România a învins deplin 
ți definitiv. Nu există nici o forță care să 
poată abate poporul român din drumul fi
resc pe care l-a ales,

Cu toate marile realizări obținute — a 
continuat vorbitorul — partidul nostru este 
conștient că mai avem multe de făcut pen
tru a satisface într-o măsură tot mai mare 
nevoile oamenilor muncii — iar aceasta se 
poate realiza numai prin creșterea continuă 
a productivității muncii atît în industrie cît 
și în agricultură. In această direcție sînt 
îndreptate cu consecvență preocupările con
ducerii partidului nostru, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, — așa cum s-a 
reflectat la Congresul al IX-lea și 
Conferința Națională a partidului, care 
au inițiat un . cuprinzător ansamblu 
de măsuri vizînd perfecționarea con
ducerii economiei, a întregii vieți so
ciale șl de stat Necesitatea obiectivă a a- 
cestui proces de perfecționare este determi
nată de schimbările structurale interveni
te în țara noastră, de dorința fierbinte a 
poporului de a realiza progrese tot mai 
mari în dezvoltarea țării, valorificînd din 
plin toate resursele materiale și umane.

Referindu-se la rezultatele obținut» ea 

inginer-șef la I.A.S. Șimleul. Silvanief, pri- . 
vlnd valorificarea optimă a terenurilor a- 
gricole în pantă, caracteristice Sălajului, 
și. diversificarea fabricației de utilaje ne
cesare în acest scop..

Pe adresa conferinței s-au primit tele
grame din partea unor colective de între
prinderi și instituții prin care se exprimă 
hotărîrea fermă de. a transpune în viață 
obiectivele trasate prin documentele de 
partid. I

Conferința a. ales apoi, prin vot secret, 
pe cei 25 de delegați pentru Congresul a.l 
X-lea al partidului. Totodată, au fost de- ' 
semnați pentru a candida la alegerea în 
organele de conducere ale partidului, to
varășii : ISTVAN BARA, președintele C.A.P. 
Zăuan ; IOAN FLORESCU, activist Ia C.C. 
al P.C.R. ; ILARIE GlKJOABA, prim-vi- 
eepreședinte al consiliului popular jude
țean ; LAUREAN TULAI, prim-secretar al 
comitetului județean de partid ; VASILE 
VAIDA, membru al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Casei de pensii a U.N.C.A.P.

Participanții Ia Conferința extraordinari 
a organizației de partid Sălaj au salutat 
cu bucurie și entuziasm, cu aplauze și. în
delungi ovații, hotărîrea Conferinței orga
nizației de partid a municipiului București 
de a propune Congresului realegerea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția • 
de secretar general al Comitetului Cen
tral al P.C.R., însușindu-și în unanimitate . 
această propunere.

„Ne exprimăm acordul deplin față d« 
această hotărîre — au spus dr. LUCIA I- 
LIAN, din Inspectoratul sanitar județean, 
și TRAIAN PETRAN, directorul Fa
bricii de unt din Șimleul Silvaniei. 
Știindu-1 în fruntea conducerii de 
partid pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
neobosit și încercat militant pentru 
binele patriei, care se consultă per
manent cu masele — ca și în aceste zile, 
de vizite de lucru în cîteva județe — a- 
vem garanția fermă că facem, și de data 
aceasta, alegerea cea mai potrivită. Poli
tica partidului vă sluji și pe viitor cu de
votament interesele vitale ale poporului ro
mân, ale cauzei socialismului". ' ■

Primit cu aplauze puternice, a luat cu
vîntul tovarășul VASILE PATILINEȚ, se
cretar al C.C. al P.C.R. '

Cel 464 de delegați al comuniștilor din 
Sălaj au aprobat apoi' textul unei scrisori 
adresate C.C. AL PARTIDULUI, PER
SONAL TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se arată :

„In numele și din însărcinarea organiza
ției județene de partid Sălaj, conferința ■ 
dat mandat delegaților aleși ca Ia Congre
sul al X-lea al partidului să exprime ade
ziunea deplină la Teze și proiectul de Di
rective, hotărirea și voința fermă de a 
munci cu abnegație pentru traducerea lor j 
în viață. Conferința asigură Comitetul Cen- ■ 
trai, pe dv. personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din județul 
Sălaj. în l’runte cu comuniștii, își vor. spori 
eforturile pentru a contribui la. îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de pian, în industrie, 
construcții și agricultură, la înfăptuirea po-

ralfi,a,, periei, iioâșir.ț!,, ~i';..It6niânia
listă'l.-r: ".1 ■ ; : ■' ?’ '*■ *

Lucrările conferinței au prilejuit o ma
nifestare grăitoare a hotărîrii comuniști
lor, a tuturor cetățenilor din județul Să
laj de a munci cu abnegație pentru reali
zarea vastului program de înfloriră a pa
triei socialiste.

Ștefan ZIDĂRIȚĂ

urmare a măsurilor de organizare științi
fică a producției, (dovadă a resurselor 
inepuizabile existente în acest domeniu), la 
însemnătatea instituționalizării adunărilor 
generale ale salariaților din întreprinderi 
și a creării comitetelor de direcție, vorbito
rul a subliniat că în urma acestor măsuri de 
perfecționare a organizării ți conducerii 
vieții economice asistăm la accelerarea rit
mului de îndeplinire a planului economiei 
noastre naționale.

Și în agricultură măsurile de perfec
ționare — crearea uniunilor cooperatiste, 
noua organizare a Întreprinderilor agrico
le de stat etc. —. au . determinat 
depășirea prevederilor, planului cinci
nal. Aceste măsuri, paralel cu întă
rirea bazei tehnico-materiale a agri
culturii, au făcut ca în 1968 — an în care 
am avut, după cum știți, o secetă similară 
pe alocuri aceleia din 1946 — să se asi
gure produsele agroalimentare necesare a- 
ptovizionării populației, nevoilor industriei»

Pentru județul dv. — a subliniat vorbi
torul — sînt evidente progresele realizate. 
Județul Sălaj se află în atenția perma
nentă a conducerii partidului, a. tovarășu
lui Nicolae. Ceaușescu personal, care * 
subliniat .că trebuie să i se acord» 
ți în viitor un sprijin deosebit în vederea 
dezvoltării sale. Statul va acorda județu
lui. Sălaj, din volumul de Investiții, tot ceea- 
ce va fi cu putință, astfel că ritmul, său 
de dezvoltare să fie tot mal ridicat. Dar 
concomitent cu aceasta este necesar ca 
fiecare să se gîndească cum să folosească 
mai bine resursele' locale. Avlrid In vedere 
că proiectul de Directive prevede pbiectiv» 
mari,. importante, cred că ele trebuie În
tregite în domeniul agriculturii prin in
tensificarea acțiunilor intercooperatiste. 
Este nevoie Insă de mal multă inițiativă șl 
spirit gospodăresc. In continuare, subliniind 
necesitatea ca organele de partid să acorde 
o mai mare atenție pregătirii politice și 
ideologice a membrilor de partid, educării 
lor comuniste, în primul rînd prin studierea 
temeinică a hotărîrilor Comitetului Central, 
vorbitorul a spus : Toate hotărî,rile parti
dului nostru, indiferent' de domeniul de 
activitate, reflectă aplicarea creatoare « 
adevărurilor generale ale marxism-leninls- 
mului la condițiile țârii noastre. Prin în
sușirea temeinică a acestor hotărîri comu
niștii, toți oamenii muncii găseso răspuns 
la toate problemele de construcție a so
cialismului în țara noastră.

O importantă parte a cuvîntării a fost 
consacrată activității partidului nostru pe 
plan extern, pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării frățești cu toate țările socia
liste, pentru întărirea coeziunii mișcării co
muniste internaționale. Ultimele eveni
mente pe care le cunoașteți — a remarcat 
vorbitorul — sînt grăitoare pentru efortu
rile pe care conducerea partidului nostru, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-au depus și le depun ca divergențele din
tre partidele frățești să fie cît mai repede 
eliminate. Datorită politicii extern» con
structive, partidul nostru, țara noastră se 
bucură de un binemeritat prestigiu în 

■lumea întreagă.
In încheiere, tovarășul Vasil» Patillneț 

ți-a exprimat convingerea că organizația d» 
partid, toți oamenii muncii din județul Să
laj vor face totul pentru a contribui cît mal 
activ la înfăptuirea vastului program «1 
partidului.

I
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ÎNTÎLNIRE
LA C. C. AL P. C. R

AGRAVAREA 
CONFLICTULUI 

DINTRE
HONDURAS

Șl SALVADOR
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Guvernul Republicii Honduras a 
informat luni Consiliul Organizației 
Statelor Americane că trupe sal- 
vadoriene cu un efectiv de peste 
9 000 de oameni au pătruns peste 
60 km în interiorul țării și că opt 
localități din Honduras au fost su
puse unor bombardamente de avia
ție.

Reprezentantul Salvadorului la 
O.S.A. a respins acuzațiile aduse, 
afirmînd însă că țara sa „se consi
deră în stare de mobilizare", ca 
urmare a politicii represive duse 
de guvernul Hondurasului împo
triva cetățenilor salvadorieni sta
biliți în Honduras.

La San Salvador, un comunicat 
al forțelor armate a anunțat că 
trupe ale Hondurasului echipate în 
haine civile au trecut frontiera, 
ciocniri armate avînd loc în apro
pierea orașului Catat. Ziarul Salva
dorian „Prensa Grafica" a anunțat 
însă că trupele salvadoriene au o- 
cupat orașul Santa Clara din Hon
duras și înaintează spre Teguci
galpa. Potrivit agențiilor de presă, 
toate comunicațiile dintre Teguci
galpa și restul lumii au fost în
trerupte.

BAGDAD: Sosirea delegației C.C. al P.C.R
și a delegației guvernamentale române Azi, „Apollo-11"

Tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihal Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R. și Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., s-au în- 
tîlnit marți cu tovarășii Manuel De
licado și Jose Moix, membri ai Co
mitetului 
Central

Executiv al Comitetului 
al Partidului Comunist din

BAGDAD 15 (Agerpres). — La 
Bagdad au sosit delegația C.C. al 
P.C.R., formată din tovarășii Mihail 
Levente, membru al C.C. al P.C.R., 
și Andrei Ștefan, prim-adjunct de

moscova Adunare
în memoria lui

Nicolae Bălcescu

șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
delegația guvernamentală română, 
condusă de Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor pentru industria chimi
că și rafinării, care, la invitațiile 
Partidului Baas și, respectiv, a gu
vernului irakian, participă la festi
vitățile prilejuite de sărbătorirea 
Zilei naționale a Irakului.

La aeroportul din Bagdad, delega
țiile au fost întîmpinate de Shibli 
Al Aysami, secretar general adjunct 
al Partidului Baas, Rashid Al Rifai, 
ministrul petrolului din Irak, și Hus
sein Al Awadi, secretar general 
adjunct al Federației Sindicatelor 
Arabe.

ia startulspre Luna
*

au avut loc funeraliile lui 
Arroyo Perez, unul din fon- 
Partidului Comunist din 

care a încetat din viață la 
suferință.

MOSCOVA 15. Corespondentul 
Agerpres, L. Duță transmite . Asoci
ația de prietenie sovieto-română, în 
colaborare cu Institutul de cercetări 
slavistice și balcanistice al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., a organizat 
marți la Casa prieteniei popoarelor 
din Moscova o ședință festivă consa
crată memoriei marelui revoluționar 
și gînditor român, Nicolae Bălcescu. 
V. Vinogradov, doctor în științe is
torice, a prezentat un referat în care 
a evocat condițiile sociale și națio
nale din România anului 1848, viața 
și activitatea lui Nicolae Bălcescu. 
A luat apoi cuvîntul Gheorghe Stoi
ca, secretar al Ambasadei Române la 
Moscova, care a înfățișat aspecte ale 
luptei îndelungate a poporului 
român pentru libertate și progres. 
Expunerile au fost urmărite cu in
teres.

Printre cei prezenți tn sală se a- 
flau Anna Țukanova, prim-vicepre- 
ședinte al Asociației de Prietenie 
sovieto-română. Istorici, ziariști.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Comitetul Senatului S.U.A. pentru 
problemele bancare și valutare a 
aprobat un proiect de lege care pre
conizează o liberalizare a comerțului 
Statelor Unite cu țările Europei ră
săritene. Documentul, care va fi pre
zentat săptămîna viitoare senatului, 
stipulează eliminarea din actuala le
ge cu privire la controlul exporturi
lor a paragafului care interzice liv
rarea de mărfuri americane care ar 
putea contribui la creșterea potenția
lului economic al țărilor cumpără-

de mărfuri americane care ar

DECLARAȚIILE SECRETARULUI DE STAT 
PENTRU AFACERILE EXTERNE, MIRKO TEPAVAȚ

BELGRAD 15 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc ședința comună 
a Vecei popoarelor și Vecei social- 
politice ale Skupștinei Federale în 
cadrul căreia au fost dezbătute pro
blemele actuale ale relațiilor inter
naționale și activitatea Iugoslaviei 
pe plan extern. Luînd cuvîntul, cu 
acest prilej, secretarul de stat pen
tru afacerile externe, Mirko Tepa- 
vaț, a declarat că Iugoslavia este 
profund interesată în dezvoltarea 
unei colaborări multilaterale cu toate 
țările pe bazele respectului și intere
selor reciproce șl că întreaga ei po
litică privind relațiile cu țările eu
ropene și cu alte țări este subordo
nată creării condițiilor pentru atin
gerea acestui scop.

Referindu-se la situația internațio
nală actuală, el a arătat că lumea 
continuă să fie frămîntată de pro
bleme ca războiul din Vietnam, criza 
din Orientul Apropiat, situația din 
Africa de sud și că eforturile pen
tru rezolvarea acestor focare serioa
se de instabilitate se desfășoară prea 
încet. Apreciind pozitiv orientarea 
marilor puteri ca prin contacte di
recte și convorbiri să caute soluții 
pentru unele probleme internaționa
le. Tepavaț a arătat în același timp 
că aceste eforturi pot duce la rezul
tate pozitive numai dacă se tine 
seama de interesele marii majorități 
a țărilor.

Vorbind despre rezultatele întîlnirii 
consultative a țărilor neangajate, el 
a arătat că acestea confirmă pe de
plin aprecierea că este necesară o 
mai mare activizare a țărilor nean
gajate și a altor țări iubitoare de 
pace pe plan internațional. Numărul 
țărilor participante la această întîl- 
nire este o dovadă a actualității prin
cipiilor politicii de neangajare.

Referindu-se la situația din Euro
pa. vorbitorul a relevat că inițiati
vele ca apelul țărilor membre ale 
Tratatului de la Varșovia, cunoscuta 
inițiativă a Finlandei, apelul Româ
niei de abținere de la demonstrații

de forță șl de la alte acțiuni care 
pot să învenineze atmosfera în Eu
ropa, cunoscutele propuneri ale unor 
țări vest-europene privind reducerea 
forțelor militare din Europa, pro
punerea țărilor scandinave privind 
participarea tuturor țărilor interesate 
la o conferință în legătură cu secu
ritatea Europei, precum și altele de
monstrează preocuparea deosebită a 
opiniei publice europene pentru re
glementarea condițiilor și promova
rea colaborării pe continentul nostru.

în politica noastră externă, a de
clarat Tepavat, am acordat o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor și co- 
laborării bilaterale cu toate țările 
europene. întotdeauna ,..am pornit de 
la faptul că toate țările au dreptul 
la deplina suveranitate și indepen
dentă și că orice încercare de negare 
sau de limitare a acestor drepturi 
suverane ale oricărei țări, indiferent 
sub ce formă și prin ce s-ar justi
fica, subminează bazele pe care pot 
fi făurite relațiile internaționale ega
le în drepturi și stabile, indiferent de 
ce țări ar fi vorba.

Iugoslavia tinde spre relații eco
nomice cît mai stabile cu toate țările 
europene, a spus Tepavat. în cadrul 
tratativelor pentru încheierea unui 
acord comercial cu Comunitatea Eco
nomică Europeană există de mal 
mult timp o stagnare. în privința 
colaborării cu Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, Iugoslavia speră 
că va continua colaborarea de pînă 
acum în interesul ambelor părți si în 
conformitate cu acordul existent 
între R.S.F.I. și C.A.E.R

Iugoslavia este gata să realizeze o 
colaborare constructivă cu toate ță
rile europene și alte țări, indiferent 
de sistemele lor sociale și politice 
fie că fac parte din alianțe militare, 
politice sau economice sau acționea
ză în afara lor, în toate problemele 
întăririi păcii si instaurării încrede
rii și dezvoltării unor relații mai 
bune în Europa și în lumea întreagă.

toare. El susține, de asemenea, apli
carea unei politici comerciale unifor
me față de toate statele cu care S.U.A. 
mențin relații diplomatice și comer
ciale, cu execepția acelora desemna
te în mod specific de președintele 
Statelor Unite.

„Sînt foarte mulțumit de hotărîrea 
luată astăzi de comitet'1 — a declarat 
senatorul Walter Mondale, unul din 
susținătorii acestei măsuri. „Consi
der aceasta drept o victorie a unei 
politici comerciale externe raționale" 
— a completat el.

Potrivit agenției Associated Press, 
in cursul audiențelor din comitet, 
numeroși oameni de afaceri și-au 
exprimat nemulțumirea față de res
tricțiile impuse comerțului cu țările 
socialiste din Europa răsăriteană. Ei 
au subliniat că Statele Unite pierd 
anual milioane de dolari din cauza 
acestor restricții, iar în locul mărfu
rilor americane, cumpărătorii din 
Europa răsăriteană achiziționează 
produse asemănătoare din alte țări.

Astăzi la ora 9,30, 
ora locală (15,30 ora 
Bucureștiului) nava 
cosmică „Apollo-ll“, 
la bordul căreia se vor 
afla cosmonauții Nell 
Armstrong, Edwin Al
drin și Michael Col
lins, ia startul spre 
Lună de pe cosmodro- 
mul Cape 
din Florida, 
desfășoară 
bine" — a 
luni George 
șeful zborurilor cu e- 
chipaje ale N.A.S.A. 
„Apollo-11" este vehi
culul cel mai bine pus 
la punct pe care l-am 
văzut de cînd lucrez 
în cadrul programului 
spațial al Statelor U- 
nite." 
Werner 1 
directorul 
spațial de 
viile, și-a 
încrederea 
misiunii
„Există totuși — a 
precizat el — posibili
tatea să fim nevoiți să 
ne limităm la anumite 
faze ale misiunii. A- 
ceasta s-ar putea în- 
tîmpla, de exemplu, 
în cazul că modulul 
lunar ar întîmpina o 
dificultate oarecare în 
a se detașa de cabina 
de comandă în apro
pierea Lunii. „A- 
pollo-ll" și-ar scurta 
atunci, probabil, plim
barea în jurul Lunii șl 
ar renunța să aseleni- 
zeze, reîntoreîndu-se 
spre pămînt".

Cosmonauții și-au 
încheiat. antrenamen
tele încă de duminică. 
Numărătoarea inversă 
continuă fără întreru
pere. Personalul teh
nic de la sol umple 
rezervoarele rachetei 
„Saturn-5“, care vor 
absorbi 2,5 milioane 
kg de combustibil li
chid. Specialiștii și in
ginerii verifică siste
mele de legătură în-

Kennedy 
„Totul se 

foarte 
declarat 
Muller,

La rîndul său, 
von Braun, 

centrului 
la Hunts- 

exprimat 
în succesul 
„Apollo-ll“. 
totuși

tre stațiile de la ®ol 
și cabina spațială.

„Misiunea ce ml-a 
fost încredințată are 
80 la sută șanse de 
reușită — a declarat 
Neil Armstrong, co
mandantul navei „A- 
pollo-ll", la ultima jumătate 
conferință de presă a rul '.LI 
astronauților ameri
cani dinaintea lansă
rii lor. „Apollo-ll“ — 
a precizat el — va fi 
un șuccei chiar dacă

CORESPONDENȚA 
DE LA C. ALEXAN- 

DROAIE

vom reuși numai să a- 
tingem solul lunar 
fără să Ieșim din ca
bina modulului". Con
ferința de presă, cara 
a marcat încheierea 
pregătirilor echipaju
lui navei angajat în a- 
ceastă misiune, s-a 
desfășurat prin inter
mediul televiziunii în 
circuit închis. Astro- 
nautii americani se a- 
flau izolați la cartie
rul lor general, pentru 
a se evita riscul îm
bolnăvirii, în timp ce 
ziariștii le urmăreau 
declarațiile șl le pu
neau întrebări dintr-o 
clădire situată la 
circa patru kilometri 
distantă.

Intre timp, sute și 
sute de mii de turiști 
americani și străini, 
ultimele cifre vorbesc 
de peste un ‘‘milion, 
continuă să soseas
că în Florida pen
tru a asista la lan
sare. Localitățile din 
apropierea centrului 
spațial Cape Kennedy 
sînt supraaglomerate, 
locurile la hoteluri și 
moteluri fiind rezerva-

te cu 8—10 luni în ur
mă. Nici la Daytona și 
Orlando, localități si
tuate la 120 și respec
tiv 90 de km depărta
re de cosmodrom, nu 
se mai poate găsi vre
un loc la hotel. Peste 
' din numă-

1 vizitatorilor vor 
trebui să doarmă în 
mașini, pe plajele din 
apropiere. Circa 300 000 
de autoturisme au in
vadat localitățile din 
vecinătatea cosmod ro
mului.

Forțele de ordine din 
localitățile Cocoa 
Beach, Titusville, Mel
bourne, Brevard și al
tele, au fost întărite 
cu peste 1 350 polițiști, 
zeci de elicoptere și 
bărci cu motor. Sute 
de ambulanțe, medici 
și oficianți sanitari au 
fost dislocați în aceas
tă regiune. Camioanele 
frigorifice transportă 
zi și noapte alimente 
Ia restaurante, hoteluri 
și moteluri pentru a 
face față afluenței de 
turiști. Printre efei ce 
vor asista la lansare se 
află circa 400 de mem
bri ai corpului diplo
matic, 225 de congres
meni, 140 de primari ai 
principalelor orașe a- 
mericane, guvernatori, 
oameni de știință, artă 
ți cultură, industriași, 
4 000 de ziariști ameri
cani și corespondenți 
de presă din peste 50 
de țări ale lumii.

Marea odisee cos
mică ce începe azi a 
captat în aceste zile 
atenția întregii Ame- 
rici. Guvernatorul sta
tului american Ohio, 
James A. Rhodes, a 
proclamat în mod ofi
cial data de 21 iulie 
„Ziua Neil Arm
strong*. Ea va fi săr
bătorită în fiecare an 
în Ohio, în cinstea 
cosmonautului origi
nar din acest stat.

*

A

agențiile de presă transmit
Todor Jivkov, prim-se- 

cretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, l-a primit marți pe 
Dmitri Poleanski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., informează agenția B.T.A.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, 8 sosit mart’ 
la Londra într-o vizită oficială de patru 
zile. Oaspetele va fi primit de regina 
Elisabeta a Ii-a a Angliei și va avea 
convorbiri cu premierul britanic, Harold 
Wilson și cu liderul partidului conser
vator, Alec Douglas Home. Cercuri 
oficiale britanice au anunțat că unul 
din principalele subiecte ale convor
birilor îl va constitui propunerea țări
lor participante la Tratatul de la Var
șovia de convocare a unei conferințe 
asupra securității europene pe caro 
Finlanda s-a oferit să o găzduiască.

0 INIȚIATIVĂ CONSTRUCTIVĂ
ÎN PROBLEMA SECURITĂȚII EUROPENE

(Urmare din pag. I)

Concretizînd această poziție tn 
memorandumul pe care l-a trans
mis guvernelor tuturor statelor eu
ropene, inclusiv celor două state 
germane, precum și guvernelor 
S.U.A. și Canadei, guvernul Finlan
dei și-a expus totodată părerea că 
pentru a se asigura succesul unei 
asemenea conferințe, care trebuie să 
fie deschisă tuturor statelor intere
sate, este necesară o temeinică pre
gătire prealabilă, inclusiv inițierea 
unor consultări la nivel guvernamen
tal, precum și convocarea unei în- 
tîlniri premergătoare; în același 
timp guvernul finlandez s-a oferit 
să fie gazda atît a conferinței secu
rității europene cît și a întîlnirii 
pregătitoare.

în răspunsul guvernului român la 
acest memorandum se exprimă satis
facția față de poziția guvernului fin
landez privind convocarea unei con
ferințe europene. Guvernul român 
— se arată în răspuns — este de a- 
cord cu opinia că o asemenea con
ferință nu trebuie legată de condiții 
prealabile, că participantii trebuie să 
se bucure de dreptul și posibilitatea 
de a-și prezenta concepțiile și pro
punerile asupra chestiunilor în dez
batere. De asemenea, România nu 
are vreo obiecție privind intenția 
Finlandei de a găzdui conferința e- 
uropeană, dacă și ceilalți participant! 
sînt de aceeași părere.

Este știut că în Hotărîrea Consili
ului de Stat și Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Socialiste România 
cu privire la aprobarea Apelului sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, în alte documente, in cuvîn- 
tărlle tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s-a apreciat că în prezent exis
tă condiții favorabile pentru a se pu
tea realiza 
asigurării

acest sens, prezintă o deosebită În
semnătate să se pornească de la rea
litățile statornicite după cel de al 
doilea război mondial, de la inviola
bilitatea frontierelor, de la recunoaș
terea existenței celor două state ger
mane — Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală a Ger
maniei — și a necesității normali
zării relațiilor cu ambele aceste 
state. Adoptarea unor măsuri do 
dezarmare, lichidarea bazelor apar- 
tinînd altor state în limitele grani
țelor naționale, desființarea N.A.T.O. 
și, concomitent, a Tratatului de la 
Varșovia — așa cum se arată în De
clarația de la București și în Apelul 
de la Budapesta — ar contribui, de 
asemenea, în mare măsură, la conso
lidarea păcii, la întărirea securității 
în Europa. Pentru realizarea aces
tui țel o mare importanță o are dez
voltarea relațiilor dintre state, indi
ferent de regimul social-politic, in
tensificarea legăturilor dintre ele, 
multiplicarea contactelor, discuțiilor, 
tratativelor, a vizitelor între factorii 
de răspundere ai diverselor țări Pre
misa statornicirii unor asemenea re
lații de colaborare largă, reciproc a- 
vantajoasă, pe diverse planuri — eco
nomic, politic, tehnico-științific, cul
tural — cale sigură a apropierii între 
țări și popoare o constituie res
pectarea neabătută a principiilor e- 
galității in drepturi, suveranității și 
independenței naționale, a dreptului 
sacru al popoarelor de a-și hotărî 
destinele fără amestec din afară — 
principii fundamentale ale vieții in
ternaționale

Actionînd consecvent și energic în 
această direcție — și s-ar putea cita 
printre cele mai 
ve cele două
Bucureștiul le-a fost gazdă : Masa 
rotundă a tineretului și Colocviul or
ganizat de A D.I.R.I.. care s-au bu-

recente inițiati- 
reuniuni cărora

pași înainte în vederea 
securității în Europa In

curat de o largă participare și au a- 
vut un ecou pozitiv — prezentîndu-și 
propriile propuneri, țara noastră este 
totodată gata să examineze cu recep
tivitate orice propuneri ți sugestii 
privind organizarea unei conferințe 
europene, să discute despre modali
tățile de înlăturare a oricăror obsta
cole care pot apărea în calea mate
rializării acestei idei, să exploreze 
toate căile și posibilitățile de înfăp 
tuire a obiectivului securității euro
pene.

Așa cum se subliniază și In 
răspunsul guvernului nostru la me
morandumul finlandez „ esențial este 
să se adopte o atitudine constructivă 
in această direcție, ca statele euro
pene să vină unele în întîmpinarea 
altora, să manifeste o maximă recep
tivitate față de inițiativele, de punc
tele de vedere favorabile păcii și des
tinderii, indiferent din partea cui ar 
veni ele: totodată este necesar să 
fie inițiate noi acțiuni care să ralieze 
forțe tot mai ample la efortul pentru 
dezvoltarea multilaterală a cooperării 
între statele europene, fără deosebire 
de orînduire socială".

în acest spirit, memorandumul fin
landez se înscrie ca o inițiativă con 
structivă și deosebit de utilă. Apre
ciind ca atare această inițiativă, con- 
siderînd că fiecare țară, mare 
sau mică, poate și trebuie să-și 
aducă contribuția la cauza pă
cii și securității, România socialis
tă, în ce o privește, intenționează să 
acționeze și pe mai departe cu a- 
ceeași hotărîre Spre a contribui la 
eliminarea surselor de neîncredere 
și încordare. pentru însănătoșirea 
climatului politic european, pentru a 
asigura străvechiului nostru conti
nent perspectiva unei dezvoltări paș
nice și prospere. în interesul conso
lidării păcii în întreaga lume.

0 noua ședință a Comi
tetului pentru dezarmare • 
avut Ioc marți la Geneva. Cei doi co
președinți au adus la cunoștința mem
brilor Comitetului că delegația brita
nică a cerut convocarea unei reuniuni 
neoficiale în vederea discutării pro
iectului său de convenție cu privire la 
interzicerea producției și folosirii arme
lor bacteriologice.

Ansamblul folcloric „Ci- 
prian Porinnbescu" din Su
ceava, a^at turneu Nigeria, 
a prezentat alte opt spectacole în lo
calitățile Kaduna, Kano, Maiduguri, 
Benin și Lagos. Spectacolele s-au bucu
rat de un deosebit succes.

0 emisiune dedicată Ro
mâniei 8 f°st transmisă de postul 
de televiziune japonez „Jotex". In ca
drul acestei emisiuni Shosaku Aibă, 
ziarist Ia „Asahi Shimbun", (cel mai 
mare ziar japonez), și Tetsugi Homa, 
reprezentantul firmei comerciale „Mit
sui" — care au vizitat România, pre
cum și comentatorul politic al televi
ziunii, Yoshio Nirasawa, au vorbii 
despre progresele realizate de poporul 
român în cei 25 de ani care au trecut 
de la eliberare și despre relațiile ro- 
mâno-japoneze.

La Moscova s-a deschis 
sesiunea Comisiei intergu- 
vernamentale sovieto-aus- 
tliSCe Pentn« colaborare economici 
și tehnico-ștMnțifică, transmite agen-

ția TASS. Delegația sovietică este con
dusă de Nikolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior, iar cea austriacă de 
Otto Mitterer, ministrul comerțului.

O scădere bruscă a tempe
raturii înregistrată tn ultime
le zile in statele din sudul Bra
ziliei — Rio Grande do Sul, 
Parana și Santa Catarina, un
de temperatura a coborît în 
multe locuri sub zero, a cau
zat enorme prejudicii planta
țiilor de cafea. Conform eva
luărilor provizorii, regiunea 
Parana a suferit distrugeri în 
proporție de 70-80 la sută din 
volumul producției sale, ceea 
ce echivalează cu 375 milioane 
de dolari Specificul plantații
lor de cafea face ca pierderile 
să se extindă la două recolte.

Reuniunea miniștrilor a- 
griculturii ai țârilor Pieței 
COmUne *■* descliis la Bruxelles. 
Ea va prilejul o dezbatere asupra pre
țurilor privind produsele agricole.

Guvernul sudanez a de
cretat amnistierea unor 
prizonieri ^’n provinciile de «ud 
ale țării. Măsura este Interpretată ca 
o nouă dovadă a intenției actualului 
regim de a soluționa problema regiu
nilor din sudul țării. Guvernul a anun
țat, totodată, că intenționează să tri
mită în sud un număr de oameni po
litici care să explice obiectivele regi
mului față de populația nubiană din 
această parte a țării.

teatre
• Teatrul „C. Tănase* (la grădina 
..Boema*) : Femei, femei, femei — 20. 
9 Ansamblul „Perlnița" (In sala Teatru
lui „C. I. Nottara*) : Perlnița mea — 19.

cinema
• Dragoste lâ Las Vegas : PATRIA — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21. FA
VORIT - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
20.30 ; FEROVIAR - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21, MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18.45 ; 21, STADIONUL DINAMO
- 20,30.
0 Comisarul X șl banda „Trei elini 
verzi" : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 . 21,15 ; FESTIVAL — » ;
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; 
1145 ; 13,30; 16/, 18,15; 20,30, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA - 20,30.
0 Omul momentului ; LUCEAFĂRUL
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.0 Crima din pădure: VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.0 Deșertul roșu : CENTRAL — 9,38 ;
12.15 : 15 ; 18 ; 21, GRADINA DOINA — 
20,30.
0 Tarzan, omul junglei : LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45, 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; (de Ia orele

20,30) — Pipele ; GRADINA PROGRE
SUL PARC — 20,30.
• Marele șarpe : DOINA — orele 8—18 
program pentru copil ; 11,30 ; 13,45 ; 16; 
18,15 ; 20,30.
• La dole® vita : UNION — 15,30 ; 10.
• Fcldmareșala : GRIVIȚA — 9 ; 11,15;
13.30 ', 16.
0 Operațiunea „Belgrad" : GRIVIȚA — 
18,15 ; 20,30.
0 Răutăciosul adolescent: ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.
0 Comedlanțtl (ambele oerll) : BU-
ZEȘTI - 15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
0 Vremuri minunate la Spessart: DA
CIA — 8—16,15 în continuare ; 18,30 1 
20,45.
0 Aruncați banca tn aer : BUCEGI — 
0 ; 11,15 ; la grădină — 20,30, ARTA — 
9—16 în continuare ; 18 ; la grădină — 
20,30.
Adio, Gringo X UNIREA — 18 ; la gră

dină - 20,30.
• Apele primăverii : UNIREA — 18.
• Neîmbllnzlta Angelica: LIRA —
15.30 ; 18 : la grădină - 30,30 ; GIU- 
LEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA - 
0,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Ultima tură : DRUMUL SĂRII - 15 ;
17.30 ; 20.0 Pipele : FERENTARI — 15,30 ; 18.
0 Prințesa tristă : FERENTARI — 20,30. 
0 Ziaristul (ambele serii) : COTROCEN1 
— 15 ; 18,30.
• In umbra coltului i PACEA — 16 ; 

; 20.18 ; 20.
• Profesioniștii ; CRÎNGAȘI — 15,30 ; 
18 "‘‘
•11,15 : 13,30 ;
— 9 ; 11,15 ;
Ia grădină — 1
• Sîngeroasa

; 20,15. 
Străin in casă : FLOREASCA — 8 ; 

16 ; 18,15 ; 20.30, AURORA 
13,30 ; 15.45 ; 18,15 ; 20.45 : 

20,30.
i nuntă macedoneană t 

VOLGA - 8—18,45 în continuare i 18,15; 
30,30.

Marți 
Vicente 
datorii 
Spania, 
București, după o grea 
La funeralii au luat parte tovarășii 
Manuel Delicado și Jose Moix, 
membri ai Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Spania, precum și 
alți membri a! conducerii P.C. din 
Spania, militanți ai partidului. Au 
fost prezenți, de asemenea, acti
viști al Partidului Comunist Ro

Spania, Celestino Urlarte șl Sebas
tian Zapirain, membri al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Spania. Cu acest prilej, tovarășii 
spanioli au transmis mulțumiri pen
tru grija șl atenția manifestate de 
Comitetul Central al P.C.R. față do 
Vicente Arroyo.

Convorbirea a decurs într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

★
mân, reprezentanți al Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști, foști 
membri ai brigăzilor internaționale 
care au luptat în Spania.

Tovarășul Manuel Delicado, din 
partea Comitetului Executiv al C.C, 
al Partidului Comunist din Spania, 
a evocat figura celui dispărut, a- 
dueîndu-i ultimul salut al tovară
șilor săi de luptă. Din partea C.C. 
al P.C.R., tovarășul Valter Roman 
a adus un ultim omagiu celui 
dispărut

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Marți la amiază, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Emil Drăgă- 
nescu, a primit delegația Sfatului 
popular al orașului Varșovia, condu
să de Jerzy Majewski, președintele 
Comitetului Executiv, aflată într-o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a luat par
te Dumitru Popa, președintele Corni» 
tetului executiv ai Consiliului popu
lar al municipiului București, prima
rul general al Capitalei.

★
Marți după-amiază ambasadorul 

R.P. Polone la București, Jaromir 
Ocheduszko, a oferit un cocteil cu

prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației Sfatului popular al ora
șului Varșovia. Au luat parte Du
mitru Popa, primarul general al Ca- 

,_pitalei, Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiu
lui București, membri al Comitetu
lui executiv, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, a! Co
mitetului de Stat pentru Cultură șl 
artă.

★
In seara aceleiași zile delegația a 

părăsit Capitala îndreptîndu-se «pro 
patrie. (Agerpres)

Vizitele delegației Adunării
Popdare Supreme a R.P.D. Coreene

Delegația Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, condusă de 
Kang Riang Uk, vicepreședinte al 
Prezidiului ‘ - -
preme, și-a 
prin țară.

In cursul 
mentară coreeană a avut o întîlnire 
la Consiliul popular județean Galați 
cu Constantin Dăscălescu. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean și repre
zentanți ai conducerii consiliului. 
A fost apoi vizitată expoziția cu pro
duse ale uzinelor, întreprinderilor șl 
unităților industriei locale gălățene.

în continuare, parlamentarii core
eni au făcut o plimbare cu vaporul

Adunării Populare Su- 
continuat marți călătoria

dimineții delegația parla-

pe Dunăre. Cu acest prilej el au cu
noscut aspecte ale muncii desfășu
rate pe șantierul naval din Galați.

Delegația a vizitat, apoi cel mai tî- 
năr centru al siderurgiei românești, 
Combinatul siderurgic din localitate.

După-amiază a fost făcută o vizi
tă prin noile cartiere de locuințe al® 
orașului și la Muzeul de artă moder
nă și contemporană.

Delegația a fost însoțită de Gheor
ghe Roșu, Dumitru Balalia, preșe
dinți ai unor Comisii permanente al® 
M.A.N., Stanciu Stoian, secretar ge- .(< 
neral al Ligii române de prieteni® 
cu popoarele din Asia și Africa.

La vizită a luat parte Kim The Hi, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

17, 18 și 19 iuulie a.c. Iu țară : Vre
me în general frumoasă și în încăl
zire. Cerul va fi variabil mai mult 
senin noaptea și dimineața. Averse 
izolate la începutul intervalului. Vîn- 
tul slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
10—20 grade iar maximele între 20— 
30 grade local mai ridicate la sfîrșitul 
intervalului. Ceață slabă locală. In 
București: Vreme în general frumoa
să și în încălzire. Cerul va fi varia
bil mai mult senin. Vîntul slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere.

Ministrul 
Republicii 
Corneliu Mănescu, a transmis o tele
gramă de felicitare lui Juan B Mar
tiri, cu prilejul numirii sale în func
ția de ministru al relațiilor exter
ne al Republicii Argentina.

în răspunul său, ministrul rela
țiilor externe al Argentinei a mul
țumit ministrul afacerilor exter
ne român pentru felicitările trans
mise șl a exprimat urări pentru dez
voltarea relațiilor cordiale dlntr® 
ambele țări.

afacerilor «xterne al 
Socialiste România,

încetarea din viață a acad. 
Gh. Demetrescu

Ni se aduce la cunoștință din par
tea Academiei Republicii Socialiste 
România și a Ministerului Invățămîn- 
tului încetarea din viață, la 15 iulie 
a academicianului Gheorghe Deme
trescu, savant de reputație interna
țională în domeniu! astronomiei.

Născut în București la 22 ianuarie 
1885. a absolvit secția de matema
tică a Facultății de științe din Bucu
rești și apoi a fost trimis la specia
lizare la Observatorul astronomia 
din Paris. După întoarcerea în țară, 
a participat la instalarea marelui e- 
cuatorial fotografic al Observatoru
lui din București, a lunetei meri
diane, iar ca profesor la Universi
tatea din Cluj, a pus bazele Obser
vatorului astronomic din localitate.

înzestrat cu un deosebit spirit de 
alcătuiește programul de 

astronomice și efectuează 
de amploare în acest 

pentru studiul 
Gheorghe De- 
o parte însem- 
sa cercetărilor 

Inițiat înființa- 
seismice pe te-

Inițiativă, 
cercetări 
cercetări 
domeniu, 
științelor 
metrescu, 
nată din ______
de seismologie și a 
rea rețelei de stații ...... _ „
ritoriul țării noastre. Ca șef al ca. 
tedrei de astronomie la Facultatea 
de matematică — mecanică din 
București, a ținut cu pasiune și cu

Pasionat 
naturii, 

a dedicat 
activitatea

• Operațiunea San Gennaro ■ VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
• Am două mame și doi tați 1 VIITO
RUL — 20,30.
• Noaptea generalilor (ambele serii) ; 
GLORIA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, 
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 15,30 ; 18,15 ; la gră
dină — 20,15.
• Vera Cruz : MOȘILOR — 15,30; la 
grădină — 20,30.
• Umbrele strămoșilor uitați i MOȘI
LOR - 18.
a Prietenele t POPULAR — 15,30.
• Prințul negru 1 POPULAR — 
20,30.
R Armata „Codobaturilor* din nou 

iptă : MUNCA - 16 ; 18.
• Soare și umbră : MUNCA — 20.
• Casa mamei noastre : COSMOS 
15,30 ; 18 ; 20,15.
a Tarzan, omul-malmuță ; FLACARA 
- 15,30 ; 18.
o In orașul ,,S» : FLACARA — 20.
o Rolls Royce-ul galben i VITAN — 
15,30 ; 18.
O Post-Sezon t RAHOVA — 15,30.
o Alexandru cel fericit ; RAHOVA — 
18 ; la grădină — 20,30.
0 Asasinatul s-a comis luni : GRADINA 
VITAN - 20,30.
• Oul Iul Columb ; Ciclonul ; Metale 
neobișnuite ; Campionatele Europene 
de box ; Orizont științific nr. 6/1969 ; 
Reclamați® ; Menirea vieții : TIMPURI 
NOI — 9—21 tn continuare.

tv

In

IC,00 — Limba franceză (reluare). 
10,25 — Ce ați dori să vedeți T Spec
tacolul de teatru ..Rochia» de Romu-

un deosebit talent prelegeri de astro» 
nomie și de seismologie, contribuind 
la formarea a numeroși specialiști.

Pentru remarcabile realizări ștlln» 
țlfice, profesorul Gheorghe Deme- 
trescu a fost ales în anul 1953 mem
bru titular al Academiei. Ca o recu
noaștere a autorității sale științifice 
pe plan mondial, a fost ales membru 
al Uniunii Astronomice Internațio
nale și al Uniunii Internationale de 
Geodezie șl Geofizică.

Pentru meritele șale științifice 
deosebite a fost disting cu ordine șl 
medalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia și cu titlul de profesor e- 
merit.

Prin încetarea din viață a acade
micianului Gheorghe Demetrescu, 
astronomia românească pierde pe 
unul din pionierii săi, pe un devotat 
slujitor al științei și culturii din țara 
noastră.

★
Corpul defunctului «e află depus 

la Observatorul astronomic, strada 
Cutitul de Argint nr. 5. Accesul pu
blicului miercuri 16 iulie între orei» 
10—12 și 17—20 și joi între orele 
9—12. Adunarea de doliu va avea loc 
joi 17 iulie la ora 12,30 iar înhuma
rea, la cimitirul Bellu Ia ora 14.

Iu» Vulpescu. Interpretează : Melanl® 
Ursu șl Teodora Hazanltis de la Tea
trul Național din Cluj. 10,45 — închi
derea emisiunii de dimineață. 15,00 — 
Transmisiune tn direct de la lansarea 
navei cosmice „Apollo 11". 17,30 — Bu
letin de știri. 17,35 — Lumea copiilor 
„Cutia cu surprize*. 17,50 — Studioul 
școlarilor : Autografe pe cărți premiate. 
18,25 — Dialog cu telespectatorii. 18,45 — 
Tribuna economică. Realități șl pers
pective tn Industria chimică. 19,05 — 
Varietăți pe peliculă. 19,15 — Trept® 
apre finală. Soliști șl formații parti
cipante la cel de-al IX-lea Concurs al 
artiștilor amatori. Aspecto filmate la 
faza interjudețeană desfășurată la Me
diaș. participă echipele din județele 
Alba, Cluj, Mureș șl Sibiu. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. Buletin meteo
rologic. 20,00 — Tele-clnemateca : „Po
vestiri din Manhattan* un film de Ju
lien Duvlvler, avînd tn distribuție pe 
Charles Boyer, Ginger Rogen. Rita 
Hayworth, Henri Fonda, Thomas Mit
chel. Charles Laughton, Paul Lanches- 
ter. 22,10 — Reflector. 22,25 — Tele
jurnalul de noapte șl buletinul meteo
rologic. 22,40 - Publicitate. 22,45 — Te. 
leglob — emisiune de călătorii geogra
fice. Imagini din Minsk — film de 81- 
mlon Block. 23,00 — Convorbiri lite
rare. Realitate șl tlcțlun® artistică ta 
reportaj. Dezbatere despre locul pa 
care-1 ocupă reportajul tn literatura 
contemporană. Participă Stnzlana Pop, 
Mihai Stoian, George Radu Chlrovld, 
C. Pucă, “ —
cumente 
zlntă H. 
țiunl pe 
33,40 — închiderea emisiunii.

C. Abfiluță, A. Beldeanu. Do» 
literare : Tudor Vlanu. Pro» 
Zalls. Cărți *1 autori. Mea» 
marginea unor noi volume.
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