
6 PAGINI - 30 BANI
sHnonsanniwQEmaBBBraHsaBaeBHS!

1

Anul XXXVIII Nr. 8132 Luni 21 iulie 1969

SPORT
© România și Anglia — 

câștigătoarele zonei eu* 
ropene în „Cupa Davis" 

© Mari surprize în „tri
unghiularul" de atle
tism de la Los Angeles 

© Alte știri din țară și 
de peste hotare

(in pag. a V-a)

Un inel cît 
Ecuatorul!

O EXPRESIE A UNITĂȚII 

Șl COEZIUNII COMUNIȘTILOR, 
A ÎNTREGII NAȚIUNI,

IN JURUL PARTIDULUI, AL CONDUCERII SALE

Toate conferințele județene, întregul partid Clasa muncitoare raportează 
remarcabile succese

tovarășului Nicolae Ceausescu
și a angajamentelor

Duminică 20 iulie au continuat să 
se desfășoare conferințe extraordi
nare ale organizațiilor județene de 
partid, consacrate dezbaterii Teze
lor Comitetului Central și proiectu- 
lv< de Directive pentru Congresul 
ă?'X-lea.

La lucrările conferințelor extra
ordinare ale organizațiilor județene 
ale partidului au participat, luînd 
cuvîntul în încheierea dezbaterilor, 
tovarășii Gheorghe Apostol, la con
ferința organizației județene Ba
cău ; Chivn Stoica — Dolj ; Paul 
Niculescu-Mizil — Timiș ; Ilie Ver- 
deț — Mehedinți; Maxim Berghia- 
nu — Sibiu ; Florian Dănălache — 
Buzău ; Constantin Drăgan — Gorj; 
Petre Lupu — Neamț ; Gheorghe 
Stoica — Ilfov ; Vasile Vîlcu — Ia
lomița ; Ștefan Voiteo — Brăila ; 
Iosif Banc — Vrancea ; Petre Bla- 
jovicl — Vaslui; Mihai Gere — Bi
hor ; Mihai Dalea — Dîmbovița ; 
Vasile Patilineț — Satu Mare.

Ca șl la conferințele anterioare, 
trăsătura caracteristică a confe
rințelor organizațiilor județene de 
partid care au avut loc ieri a con
stituit-o aprobarea unanimă a 
documentelor pregătitoare ale 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
a întregii politici interne și 
externe marxist-leninlste a parti
dului, ilustrare a coeziunii de ne
zdruncinat a comuniștilor, a între
gului popor în jurul Comitetului 
Central al partidului, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Conferințele organizațiilor jude
țene de partid au adoptat hotărîrl 
privind perfecționarea muncii de 
partid, a întregii activități econo
mice șl sociale pe plan local, au a- 
les delegații la Congresul al X-lea 
al P.C.R. și — din rîndurile aces
tora — candidații pentru alegerea 
în organele superioare de condu
cere ale partidului.

în consens cu voința comuniști
lor, a tuturor cetățenilor țării — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — conferințele extra
ordinare ale organizațiilor jude
țene de partid au adoptat, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
hotărîrea unanimă de a împuternici 
pe delegații la congres să propună 
și să susțină realegerea în funcția 
de secretar general al C.C. al P.C.R., 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai bun și mai iubit fiu al clasei 
noastre muncitoare, al poporului, 
conducător încercat al partidului și 
statului nostru. Caldele aprecieri 
exprimate în cuvîntul a numeroși 
delegați, în hotărîrlle adoptate, la 
adresa activității neobosite, pătrun
se de înaltă exigență partinică și 
spirit novator, dinamic, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a contribu
ției sale hotărîtoare la fundamenta
rea științifică a programului de de- 
săvîrșire a construcției socialiste, a 
ansamblului de măsuri care au im
primat în ultimii ani un curs în
noitor în întreaga viață economică

și sociala, constituie o ilustrare e- 
locventă a încrederii comuniștilor, 
a întregului popor că realegerea sa 
în fruntea partidului reprezintă cea 
mai bună alegere, asigurînd fer
mitatea neabătută în aplicarea po
liticii interne și externe marxist- 
leniniste a partidului.

în încheierea lucrărilor, conferin
țele extraordinare ale organizații
lor județene de partid au adresat 
scrisori Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scrisori în care este 
exprimată hotărîrea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii de a-șl 

consacra toate forțele înfăptuirii în- 
suflețitorului program de înflorire 
a patriei socialiste, jalonat de do
cumentele pregătitoare ale Con
gresului al X-lea.

BRAȘOV: Față de 1965 
volumul producției de 
utilaje hidraulice a 
crescut anul acesta cu 

66,5 la suta
Uzinele Hidromecanica ’din

Brașov au realizat, după pro
iectele propriilor specialiști, o 
suflantă destinată evacuării ae
rului și gazelor inerte din sec
toarele industriei chimice și si
derurgice. Suflanta, denumită 
SRD-94, are o greutate de 
tone. Ea se prezintă ca o 
lație complexă, concepută 
velul celor mai moderne 
gate de acest fel, fiind 
nată de un motor de 100 
C.P. Constructorii de mașini de 
la uzinele Hidromecanica închină 
această realizare celui de-al X- 
lea Congres al partidului. De a- 
mintit că în intervalul care a 
trecut de la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului și pînă a- 
cum colectivul uzinelor a asimi
lat 20 de produse, printre care 
transmisiile hidraulice pentru lo
comotivele de 250 și respectiv 
1 250 C P., convertizoare pentru 
instalațiile de foraj de mare a- 
dîneime, cuplajele hidraulice 
pentru transportoarele de mină 
și altele.

Fată de anul 1965, volumul

10 
insta
la ni- 
agre- 
acțio- 
kW/75

producției de utilaje hidraulice 
este acum cu 66,5 la sută mai 
mare.

CONSTANȚA: Angaja- 
meniul la ciment a fost 

depășit de două ori
Apropierea celui de-al X-lea 

Congres al partidului și a zilei 
de 23 August a impulsionat ac
tivitatea pe care muncitorii fa
bricilor de ciment din Medgidia 
și din Cernavoda o desfășoară 
in întrecerea socialistă Ca atare, 
colectivele celor două întreprin
deri dobrogene și-au îndeplinit 
de pe acum angajamentele pe 
care și le-au luat în cinstea a- 
cestor două mari evenimente De 
Ia începutul anului, fabrica din 
Medgidia a livrat în plus mai 
mult de 5 400 tone de ciment, 
iar cea din Cernavoda 1 120 tone, 
reprezentînd o cantitate de a- 
proape două ori mai mare decît 
cea prevăzută în angajamentul 
inițial

PIATRA NEAMȚ: 23
milioane lei beneficii 

peste plan
Colectivele de muncă din în

treprinderile industriale ale mu-
(Continuare în pag. a V-a)

ÎN PAGINILE II, III, IV
Combinatul de industrializare a lemnului din Turnu Severin

CONFERINȚE EXTRAORDINARE
ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE

DE PARTID
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BACĂU
Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol
HUNEDOARA 
Cuvîntarea tovarășului Emil Bodnaraș
DOLJ 
Cuvîntarea
TIMIȘ
Cuvîntarea
BRAȘOV 
Cuvîntarea

tovarășului

tovarășului

tovarășului
MEHEDINȚI
Cuvîntarea tovarășului

Chivu Stoica

Paul Niculescu-Mizil

Virgil Trofin

Iii© Verdeț
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Tramvaiul are scris 
pe o placă itinerarul 
pe care-1 vom urma : 
Gară — Uzina metalur
gică. Am traversat, a- 
șadar, orașul și între
gul platou industria] 
ieșean mergînd aproa
pe tot timpul parale] 
cu albia Bahluiului, 
rîul care a alimentat 
altă dată cu subiecte 
pe umoriști, și care a- 
cum, datorită halelor 
moderne ce-i țin tovă
rășie, are o altă, re
marcabilă, notorietate, 
în curînd ajungem la 
poarta uzinei care pro
duce aproape 70 la sută 
din producția de țevi 
sudate a României.

Am fost acum opt 
ani unul din martorii 
construcției acestei u- 
zine. în acea primăva
ră ploioasă în care s-a 
dat startul lucrării, cu 
greu puteam ajunge la 
șantier. Mă strecuram 
prin întortocheate ulițe 
noroioase ale unui car
tier de periferie, azi 
dispărute, treceam pes
te un cîmp, îngiodit și. 
In fine, zăream cele 
două excavatoare și 
buldozerul cu care s-a 
început lucrul atunci. 
Se preconiza ca in doi 
ani prima țeavă să fie 
o realitate, iar atunci, 
In 1961, se executau 
abia săpăturile...

Răsfoind cronica □- 
zinei, o cronică vie, în
treținută de amintirile 
oamenilor, afli că ter
menele . au fost res
pectate In noiembrie
1963, se năștea prima 
țeavă de 4 țoii (există 
și o fotografie a mo
mentului). In februarie
1964, marea hală mono
bloc intra tn producție 
intensă.

— Cu uzina metalur
gică și cu laminoriștii 
a început industrializa
rea lașului Era prima 
întîlnire a localnicilor 
cu prelucrarea oțelului 
și cu rosturile unei a- 
devărate uzine, ne spu
ne ing. Alex. Dumitra- 
che, secretar a) comi
tetului județean al 
P.C.R. Pe atunci mese

ria de laminorist în
semna ceva cu totul 
nou în lista de profe
sii, ce e drept, redusă, 
a bătrînului oraș. Nu 
e de mirare că s-a vor
bit și s-a scris mult 
despre ei Nu e de mi
rare nici respectul ce 
li se poartă. De altfel 
e pe deplin meritat. Să 
exemplificăm. în 1964 
se producea un singur 
sortiment, astăzi se ob
țin 570 tipodimen-

Insemnări 
de la Uzina 
metalurgică 

din lași

siuni de țevî, 349 tipo- 
dimensiuni de profile 
și 103 de timplărie me
canică. Dacă însemnăm 
producția anului 1964 
cu 1, producția anului 
1969 va fi măsurată cu 
cifra 18 în două deca
de se obține, astăzi, 
ceea ce se făcea pe a- 
tunci într-un an. In 
cinci ani, 700 de oa
meni și-au însușit aici 
profesia de laminorist, 
pentru ca, tn ultimul 
timp, mulți să învețe a 
doua meserie. în actu
alul ritm de asimilare 
a progresului tehnic, 
trecerea la noi proce
dee tehnologice, deci la 
alte operațiuni, deci la 
alte cunoștințe de spe
cialitate, trebuie să se 
facă din mers. în con
textul creșterii produc
ției de țevi la 1,0—1,1 
milioane tone pînă în 
1975, cum se prevede 
în proiectul de Directi
ve ale Congresului X, 
este absolut normală 
grija manifestată aici 
pentru asigurarea con
dițiilor necesare reali
zării importantului

spor de producție, 
strîns legat de diversi
ficare, de îmbunătăți
rea calității

— Măsurile luate de 
noi, angajamentele 
noastre poartă în gene
ral trei caracter isticl 
care le rezumă esența 
în primul rind e vor
ba de ritm, adică spo
rul real de producție 
obținut lună de lună, 
iar aceasta înseamnă o 
permanentă creștere și 
îmbunătățire a para
metrilor — ne spune 
directorul uzinei, ing. 
Mihai Vătavu. In al 
doilea rind. amintim 
continuitatea acțiuni
lor noastre și a rezul
tatelor Atît planul de 
producție cît și facto
rii care îl asigură sînt 
constant, cu grijă res
pectați. Apoi, și nu în 
ultimul rînd. ne intere
sează noutatea inițiati
velor. Ritm continuu 
cu mijloace învechite, 
lesne .de înțeles, nu se 
poate obține !

Aflăm că uzina me
talurgică din Iași pro
duce cu 6 000 tone 
peste capacitatea actu
ală proiectată Aceasta 
înseamnă că au fost 
găsite procedee tehno
logice noi, metode de 
organizare care să in
tensifice producția, 
să-i imprime acea ac
celerație ce generează 
progresul.

— Intr-o singură 
lună primim cam 40— 
50 propuneri de îmbu
nătățire a proceselor 
de producție — adau
gă ing. Marcel Coman, 
secretarul comitetului 
de partid al uzinei. 
Cele mai valoroase, și 
nu spun o noutate, se 
dovedesc tnsă marile 
acțiuni colective, cum 
ar fi la noi îmbunătăți
rea fluxului tehnologic 
de laminare, Inițiativă 
colectivă de mare efi
ciență. care in fond a

Radu GHEORGHIU

(Continuare 
în pag. a V-a)

Pulsul trepidant 
al muncii creatoare 
ÎN PREAJMA ANIVERSĂRII R. P. POLONE

CORESPONDENȚA DIN VARȘOVIA DE LA I. DUMITRAȘCU

„Chiar și cea mai bună hartă poate 
să nu fie actuală" — exclama recent 
într-o discuție cu un grup de ziariști 
un bine cunoscut om de știință polo
nez, sintetizînd în cîte.va cuvinte ritmul 
înalt de dezvoltare și progres a în
tregii vieți al unei țări în condițiile 
orînduirii socialiste. Afirmația este în 
special valabilă atunci cînd este vorba 
despre obiective industriale. Oricît de 
rapid ar lucra cartografii, cu greu pot 
să țină pasul cu schimbările foarte 
frecvente survenite în viața Poloniei. 
Pe hartă se înscriu mereu alte centre 
industriale, mareînd dezvoltarea ascen
dentă a economiei țării care capătă 
noi valențe cu caracter de simbol al 
noului și progresului.

In orice parte a țării te vei afla 
simți pulsul trepidant al muncii crea
toare a omului. în Polonia există astăzi 
patru mari regiuni industriale : Silezia 
Superioară, Cracovia, Wroclaw și Lodz, 
precum și 20 de raioane cu profil in
dustrial accentuat, cea de-a două cifră 
fiind chiar depășită, după cum susțin 
specialiștii. Urmărind pe hartă însem
nele care marchează prezența unui 
centru sau a unui obiectiv industrial, 
ei plăcuta surpriză de a le întîlni răs- 
pîndite pe tot cuprinsul țării, chiar și în 
ținuturi care pînă în ultimii ani nu au 
cunoscut rezonanța conferită de dez

voltarea industrială. Este rezultatul di
rect al politicii Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și a guvernului Poloniei 
populare de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor, astfel îneît ele să 
participe în măsură tot mai mare la 
vastul proces de industrializare a țării.

Industria a trezit la activitate regiuni 
întregi, Ie-a scos din anonimat, inte- 
grîndu-le circuitului vieții noi, socia
liste. Despre voievodatele Olsztyn, 
Bydgoszcz sau Lublin cronicile marii 
industrii nu pomeneau nimic pînă în 
ultimii cîțiva ani. în prezent, la Ol
sztyn funcționează cea mai mare uzină 
poloneză de anvelope auto. In voievo
datul Bydgoszcz — la Wloclawek, 
prinde contur al doilea mare combinat 
de îngrășăminte azotoase din Polonia, 
în timp ce la Polawy — lîngă Lublin, 
într-un ținut cu terenuri aride și slab 
productive, se înalță semeața siluetă 
modernă a combinatului de azot, cea 
mai mare investiție a chimiei poloneze 
în anii puterii populare. Ceva mai 
în nord, pe țărmul Balticii, construc
torii Poloniei înalță într-un ritm rapid 
Combinatul de îngrășăminte fosfatico 
de la Police.

Tot mai multe orășele și mici ra
ioane sînt angrenate în circuitul in-

(Contlnuare în pag. a V-a)

Telegrame
Maiestății Sale BAUDOUIN

Regele Belgienilor

Cu ocazia sărbătorii naționale a Belgiei, în numele meu și al Consi
liului de Stat, adresez Maiestății Voastre felicitări călduroase și urări de 
fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul belgian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat j 
al Republicii Socialiste România ;

O STRĂLUCITĂ VICTORIE A OMULUI

fapt W
© DUPĂ 102 ORE 45 DE MINUTE șl 42 
DE SECUNDE DE LA LANSAREA NAVEI 
„APQLLO-11", „VULTURUL" A ASELE- 
NIZAT
® PRIMA TRANSMISIE DE LA BAZA 
SPAȚIALĂ „MAREA LINIȘTII"

o „BĂIEȚI, ATI FĂCUT 0 TREABĂ 
FANTASTICĂ !"
O ARMSTRONG DESCRIE PEISAJUL 
LUNAR
© ...Șl ACUM PRIMII PAȘI PE LUNĂ 
(In pagina a Vl-a citiți reportajul corn* 
plet al aselenizării)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc foarte sincer pentru urările pe care ați binevoit să le 

adresați poporului algerian și mie personal cu ocazia celei de-a 7-a ani
versări a independenței Algeriei.

îmi este deosebit de plăcut să adresez, la rîndul meu, în numele Con
siliului Revoluției, al guvernului și al poporului algerian, salutări prie
tenești și urările mele de fericire și prosperitate Excelenței Voastre, 
guvernului și poporului român prieten.

Cu această fericită ocazie, doresc să vă reînnoiesc și să vă exprim 
convingerea mea că prietenia care leagă popoarele noastre se va con
solida și să vă urez noi succese în construcția patriei dumneavoastră.

Cu înaltă considerațiune,

HOUARI BOUMEDIENE 
Președintele Consiliului Revoluției, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratico 

și Populare J



P4G/AM 2 SClNTEIA - luni 21 iulie 1969
as s

Si

\

t

?/

rea

v

?
j’

ÎJ3S3sa^zsasEEGsazsasESE

îerl, tn marea sală a Casei de cultură a 
sindicatelor din Bacău, s-au desfășurat lu
crările conferinței extraordinare a organiza
ției județene de partid.

La conferință a participat tovarășul 
GHEORGHE APOSTOL, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele Con 
siliului Central al U.G.S.R. care, în zilele 
premergătoare conferinței, a vizitat cîteva 
din cele mai importante unități economice 
din Bacău, municipiul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și orașul Buhuși, cooperativa a- 
gricolă de producție din comuna Nicolae 
Bălcescu, a participat la consfătuiri de 
lucru cu activul de partid și sindical

Luînd cuvîntul în deschiderea dezbate
rilor, tov. IOAN ICIIIM, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, a reliefat 
într-o cuprinzătoare expunere că dezbate
rile din organizațiile și conferințele de 
partid, adunările populare desfășurate sub 
egida Frontului Unității Socialiste, la care 
au participat mii și mii de cetă
țeni, au prilejuit, ca și în întrea
ga țară, o manifestare concludentă 
a adeziunii depline a organizațiilor de 
partid, a muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor din județ față de Tezele și pro
iectul de Directive elaborate de Comitetul 
Central pentru apropiatul congres al par
tidului. După ce a subliniat că toți co
muniștii, toți oamenii muncii din județul 
Bacău dau o înaltă apreciere spiritului 
înnoitor imprimat în ultimii ani în în
treaga viață socială de Comitetul Central 
al partidului, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus : Ne 
umple inima de bucurie propunerea Confe
rinței organizației de partid a municipiului 
București, aprobată cu însuflețire de toate 
conferințele județene care s-au desfășurat 
pînă în prezent, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția de se
cretar general al Comitetului Central al 
partidului. Aceasta exprimă și voința 
noastră, a membrilor de partid, a munci
torilor, țăranilor și intelectualilor din ju
dețul Bacău, care văd în tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conducătorul iubit al partidu
lui și al poporului, patriot înflăcărat, re
prezentant strălucit al idealurilor nobile 
ale poporului român, militant de frunte 
pentru întărirea unității mișcării comu
niste' și muncitorești internaționale, pen
tru pace și socialism

Dînd expresie mandatului încredințat 
de organizațiile de partid pe care le re
prezintă, delegații au acordat o înaltă a- 
preciere documentelor pregătitoare ale 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R., au 
subliniat excepționala lor însemnătate 
teoretică și practică pentru continuarea 
operei de desăvîrșire a edificiului socialist 
al patriei. Tovarășii ȘTEFAN CROITORU, 
prim-vicepreședinte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean, arhitectul 
LIVIU NICULIU, RUXANDRA ȚANU, ju
decătoare, MARIA RADAVOI, președinta 
comitetului județean al femeilor, locotenent- 
colonel AUREL CANTONIERU, au subli
niat că Tezele și proiectul de Directive ates
tă capacitatea partidului nostru de a aplica 
creator principiile învățăturii marxist-leni- 
niste la condițiile țării noastre. Prezentînd 
modul în care s-a desfășurat dezbaterea do
cumentelor pentru congres, tov. EMIL 1)0- 
NTCI, prim-secretar al Comitetului munici
pal Bacău al P.C.R., a reliefat că recentele 
adunări extraordinare ale organizațiilor de 
partid, cît și cele cetățenești, au prilejuit 
formularea a numeroase sugestii și propu
neri valoroase privind perfecționarea vieții 
economice și social-culturale, au scos tn e- 
vidență noi posibilități de valorificare a re
surselor pentru dezvoltarea economică a 
orașului.

Tovarășii VICTOR IENAȘOAIE, șeful sec
ției de propagandă a comitetului județean 
de partid, RADU CIRNECIU, redactor șef 
al revistei de cultură „Ateneu1', VASILE 
PACURARU, președintele consiliului jude
țean al U.G.SR., ca și alți vorbitori, și-au 
exprimat aprobarea deplină față de politica 
externă a partidului, pe deplin concordantă 
cu interesele patriei socialiste, cu cerințele 
întăririi unității țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești internaționale, 
cu cerințele apărării păcii și progresului 
social.

Numeroși delegați, printre care tov. 
RADU MANOLIU, secretar al comitetului 
județean de partid, PETRU BUNEA, direc
tor general al Grupului industrial Borzești, 
VASILIU TIȚ, director general al Fabricii 
de postav — Buhuși, IULIAN COIIN. direc
tor general al Trustului de extracție — 
Moinești, LIVIU GUȚIU, șeful șantierului 
I.C.H. Valea Uzului, au prezentat o suges
tivă imagine a marilor înfăptuiri din ulti
mul pătrar de veac, care au înnoit fața ță
rii și, implicit, a județului Bacău. Relie- 
fînd că pe harta industrială a județului au 
apărut noi fabrici și uzine de mare impor
tanță pentru economia națională, ei au 
subliniat că întreaga producție industrială a 
județului din anul 19G0 se realizează în 
prezent doar în 104 zile. Industria județului 
realizează astăzi 12 la sută din producția de 
energie electrică, 14,4 la sută din producția 
de țiței, 37,5 la sută din producția de sodă 
caustică, întreaga producție de cauciuc sin
tetic și aproape întreaga producție de pol’- 
clorură de vinii și polistiren a țării. Por
nind de la asemenea argumente conclu
dente, ei au reliefat însemnătatea cardinală 
pentru întreaga noastră viață economică și 
socială, a prevederilor cuprinse în proiectul 
de Directive cu privire la coordonatele 
continuării în ritm susținut a industrializă
rii socialiste a țării. Totodată, vorbitorii au 
examinat unele aspecte ale perfecționării 
activității economice în județ.

Referindu-se la problemele complexe ale 
dezvoltării agriculturii, tovarășii GHEOR
GHE COSTIN, președintele C.A.P. din co
muna Căbești, CATINCA GALĂȚEANU. 
secretara comitetului de partid din comuna 
Luizi Călugăra, SILVIU STRASSER, pre
ședintele U.J.C.A.P., au evidențiat succesele 
dobîndite pe acest tărîm si au formulat, în 
lumina prevederilor documentelor pentru 
Congresul al X-lea, propuneri cu privire 
la aria largă a posibilităților de creștere a 
producției în unitățile agricole socialiste.

Relevînd atenția permanentă pe care o 
acordă conducerea partidului perfecționării 
sistemului nostru de instrucțiune publică, 
tovarășii dr. GHEORGHE HASAN, rectorul 
institutului pedagogic, CONSTANTIN SE- 
CĂREANU, prim-secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., și studenta ELENA COȘA au 
subliniat rolul deosebit al cadrelor didac
tice în contextul generalizării învățămîntu- 
lui obligatoriu de 10 ani, lărgirii și moder
nizării învățământului profesional și tehnic, 
diversificării studiului liceal, a perfecțio
nării învățămîntului superior.

Tov. ALEXANDRU POPEANU, secretarul 
comitetului de partid de la uzina meta
lurgică din Bacău, OLGA MUNTEANU, 
secretara comitetului de partid de la fa
brica de postav „Proletarul", au analizat 
în cuvîntul lor o seamă de preocupări ac
tuale vizînd perfecționarea stilului de 
muncă al organelor și organizațiilor de 
partid.

Un moment solemn a marcat hotărîrea 
unanimă a conferinței, salutată cu puter
nice și îndelungi aplauze, de a se alătura 
hotărîrii Conferinței extraordinare a or
ganizației municipale de partid București 
— susținută plenar de toate conferințele ju
dețene de partid — de a încredința delegați- 
lor la congres mandatul de a realege pe to
varășul Nicolae Ceaușescu în funcția de se

cretar general al Comitetului Central. To
varășii IOAN ICIIIM, prim-secretar al J 
comitetului județean de partid, VASILE 
ARDELEANU, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al municipiului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, VASILE SAVA, directorul 
Trustului de exploatare, transport și in
dustrializare a lemnului, NUNUȚA TABA- 
CARU, președinta C.A.P. din comuna Gîr- 
le.ni, lectorul universitar IULIAN ANTO
NESCU, președintele comitetului județean 
pentru cultură și artă, ca și alți delegați, 
au relevat în cuvinte calde că această 
hotărîre exprimă gîndurile și voința în
tregului partid, a întregului popor. Relie- 
fînd personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, eminent militant al clasei noas
tre muncitoare, al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, vorbitorii au 
subliniat meritele sale deosebite în funda
mentarea științifică a politicii interne șl 
externe a partidului și statului, calită
țile sale remarcabile de conducător mar- 
xist-leninist dovedite cu prisosință tn în
delungata sa activitate revoluționară, con
tribuția sa hotărîtoare la promovarea unul 
climat propice activității novatoare în toa
te compartimentele vieții economice și so
ciale.

Conform normelor de reprezentare, con
ferința a ales apoi 54 de delegați la con

„Delegații la Conferința extraordinară a organizației județene de partid Bacau și-au 
manifestat totala adeziune față de Tezele și proiectul de Directive pentru Congresul al 
X-lea, documente programatice de excepțională valoare teoretică și practică. In numele 
tuturor comuniștilor și al celorlalți oameni ai muncii din județul Bacău, conferința a 
hotărît să sprijine candidatura dv., Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru funcția de
secretar general al Comitetului Central al 1 
susțină realegerea dv. de către Congresul 
Comitetului Central al P.C.R.".

Conferința a prilejuit o puternică expre
sie a adeziunii comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județul Bacău, la poli
tica internă și externă a partidului, a hotă
rîrii lor de a transpune în viată programul

La începutul cuvîntării sale vorbitorul 
a spus : Doresc să adresez delegaților și ln- 
vitaților prezenți aici, iar prin dv.. comu
niștilor, întregii populații din județ, un sa
lut cald, tovărășesc, din partea Comitetului 
Executiv al C.C. și personal din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Așa cum s-a desfășurat această conferință 
— și mă gîndesc la nivelul ridicat al dez
baterilor, la vibrantele manifestări de ata
șament față de politica internă și externă 
a partidului — ea a constituit o expresie 
concentrată a. maturității politice, a spiri
tului creator și de, responsabilitate comu
nistă ce caracterizează organizația jude
țeană Bacău, a aprobării unanime și en
tuziaste pe care membrii de partid, toți 
cetățenii din județ o acordă grandiosului 
program de dezvoltare socialistă a Româ
niei, sintetizat în documentele pentru Con
gresul al X-lea al partidului.

După ce a prezentat un tablou cuprin
zător al realizărilor istorice dobîndite, 
sub conducerea partidului, de către clasa 
muncitoare, țărănime, intelectualitate, de 
întregul nostru popor în ultimul sfert de 
veac, tovarășul Gheorghe Apostol a re
levat faptul că o etapă crucială pentru 
fundamentarea științifică a conducerii so
cietății, perfecționarea economiei, științei, 
culturii, învățămîntului, organizarea sta
tului, dezvoltarea democrației socialiste, 
ridicarea nivelului de trai al poporului, a 
deschis-o ansamblul unitar de măsuri ela
borat într-un concept superior de Con
gresul al IX-lea și de Conferința Națio
nală a partidului. Efectele aplicării acestor 
măsuri de profundă reverberație și de 
lungă perspectivă, suflul înnoitor imprimat 
în toate compartimentele de activitate se 
materializează în marile succese obținute 
în înfăptuirea actualului cincinal. _ O dez
voltare ascendentă — a arătat vorbitorul — 
a cunoscut și județul Bacău, economia șa 
complexă căpătînd noi dimensiuni. Din 
fondurile centralizate ale statului au fost 
alocate pentru investițiile destinate 
industriei, agriculturii și obiectivelor 
social-culturale aproape 5,5 .miliarde de 
lei, revenind în medie pe locuitor un efort 
de investiții de aproape 9 000 lei. în 1968, 
județul întrecea întreaga producție de e- 
nergie electrică și de produse chimice a 
României din anul 1938 de 2,2 ori și res
pectiv de 7,2 ori.

Realizarea cu succes a programului 
stabilit de Congresul al IX-lea confirmă 
realismul prevederilor actualului cincinal, 
arată că spiritul și metodele de muncă în
cetățenite de partid în acești ani au creat 
un cadru propice activității creatoare, con
structive a poporului nostru, noi premise 
pentru accelerarea progresului României 
socialiste. Esența perfectării acestui cadru 
o constituie neîncetata democratizare a 
vieții sociale, apropierea, conducerii cen
trale și locale de masele muncitorești de 
la orașe și sate, întărirea funcției de con
ducere și control a partidului asupra tu
turor compartimentelor de activitate.

Reliefînd pe larg caracterul profund de
mocratic al orînduirii noastre, vorbitorul 
a subliniat că participarea masivă, a comu
niștilor, a tuturor cetățenilor țării la dez
baterea Tezelor și a proiectului de Directi
ve ale Congresului al X-lea, însuși modul 
în care s-au desfășurat conferințele extra
ordinare ale organizațiilor județene de 
partid constituie vii expresii ale întăririi 
democrației interne de partid, ale adînci- 
rii democratismului socialist în viața so
cială. în același cadru — a relevat tova
rășul Gheorghe Apostol — se înscrie pro
punerea făcută de organizația municipiului 
București și aprobată cu impresionantă u- 
nanimitate de conferințele județene de 
partid de a susține realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 
general al C.C. Semnificația deosebită a 
acestei inițiative constă în aceea că toate 
organizațiile partidului și toți membrii de 
partid, nu numai delegații la congres, așa 
cum se practica la precedentele congrese, 
se pronunță asupra persoanei ce va deține 
cea mai înaltă funcție în partid și în stat, 
întărind prin votul întregului partid man
datul secretarului general.

Cunoscîndu-1 îndeaproape pe tovarășul 
Ceaușescu de mai bine de trei decenii, îmi 
fac o datorie de cinste din a adăuga calde
lor si vibrantelor cuvinte cu care i-ați sus
ținut candidatura, convingerea mea că_în 
ființa lui de comunist și de om de stat se în
truchipează simbolul politicii clarvăzătoare 
a partidului, al năzuințelor întregului po
por. Fiu strălucit al partidului și al țării, 
patriot și internaționalist înflăcărat, remar
cabil conducător marxist-leninist prin înal
ta sa pregătire politico-ideologică, prin di
namismul creator și principialitatea comu
nistă pe care le promovează neobosit, prin 
osmoza afectivă și de idei cu masele largi 
ale poporului, tovarășul Ceaușescu aduce o 
contribuție personală substanțială la con

gresul partidului. Conferința a desemnat, 
de asemenea, pentru a candida la alegerea 
pentru organele superioare ale partidului 
pe tovarășii ; LEONTE RAUTU, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri | 
PETRU BUNEA, director general al Grupu
lui industrial petrochimic Borzești ; prof. dr. 
docent GHEORGHE BUZDUGAN, mem
bru corespondent al Academiei, consi
lier In Ministerul învățămîntului, GHEOR
GHE CALIN, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.; ION GHEORGHE, 
membru a) C.C. al P.C.R., prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, șef al Sta
tului Major [ ION NICOLAE, adjunct al 
ministrului petrolului ; IOAN ICIIIM, 
prim-secretar al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R. ; RADU MANOLIU, secre-, 
tar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

Conferința a adoptat în unanimitate o ho
tărîre prin care aprobă integral conținutul 
Tezelor și proiectului de Directive, care 
vor fi supuse Congresului al X-lea al P.C.R.

Primit cu vii și puternice aplauze, în în
cheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tova
rășul GHEORGHE APOSTOL.

Conferința a adoptat textul unei scrisori 
adresate COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune între altele: 

’.C.R. Conferința a dat mandat delegaților să 
al X-lea în funcția de secretar general al

continuării operei de desăvîrșire a con
strucției socialiste, ce va fi stabilit la Con
gresul al X-lea.

Al. POPESCU 
Gheorghe BALTA

ceperea și înfăptuirea politicii noastre in
terne și externe, la înflorirea României so
cialiste, la întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, la 
creșterea prestigiului socialismului în lume.

O mare parte a ouvîntării a fost con
sacrată analizei unor probleme economi
ce esențiale ale dezvoltării județului. în 
lumina prevederilor proiectului de Direc
tive, vorbitorul a arătat că premisa în
deplinirii cu succes a viitorului plan cin
cinal, crearea cadrului adecvat pentru des
fășurarea activității complexe ce o com
portă. trebuie, să fie asigurată. încă din a- 
cestan în toate județele țării și în toate 
ramurile ..economiei naționale. Făcînd un 
larg tur de orizont asupra stadiului înde
plinirii planului de stat pe 1969 în între
prinderile industriei chimice, petroliere, fo
restiere, ușoare, în unitățile socialiste din 
agricultură, în realizarea programului de 
investiții, vorbitorul a criticat unele nea
junsuri existente în activitatea eco
nomică din județ. Tovarășul Gheorghe 
Apostol a insistat asupra necesității ca 
toate organele de partid și economice, 
organizațiile de masă și obștești, să-și con
centreze eforturile spre îndeplinirea rit
mică a planului, folosirea rațională a mij
loacelor de producție și a forțelor de 
muncă, reducerea cheltuielilor de produc
ție, ridicarea nivelului calitativ al acti
vității economice. Vorbitorul a recomandat 
organizației județene de partid, comitete
lor de direcție, organizațiilor sindicale să-și 
conjuge eforturile spre a pregăti din timp 
cele mai Bune condiții tehnico-organizato- 
rice pentru a asigura îndeplinirea ritmică 
în toate unitățile, în toate ramurile de 
producție, a planului de stat pe anul 1970.

Referindu-se la unele aspecte ale sti
lului de muncă și la activitatea de pro
pagandă desfășurată de organele și orga
nizațiile de partid din județ, tovarășul 
Gheorghe Apostol a recomandat cadrelor 
de partid și de stat, din organizațiile de 
masă și obștești, să întrețină un dialog per
manent. direct cu masele.

Subliniind că partidul și statul nostru au 
acordat și acordă o deosebită atenție pro
blemelor Internaționale, vorbitorul a spus : 
Politica noastră externă constituie expresia 
năzuințelor întregului popor, slujește fidel 
și consecvent intereselor țării, asigurînd 
condițiile externe pentru desfășurarea ne
stingherită a construcției socialist^ în Ro
mânia, pentru dezvoltarea și consolidarea 
relațiilor politice și economice cu toate 
statele socialiste, solidaritatea cu toate 
forțele progresiste, antiimperialiste, cu toate 
țările iubitoare de pace, în eforturile lor 
pentru crearea unui climat internațional 
de securitate și cooperare între națiuni. 
Partidul șl statul nostru vor promova in 
continuare o politică externă în centrul 
căreia se situează consecvent prietenia 
strînsă, alianța frățească, colaborarea multi
laterală și solidaritatea de nezdruncinat 
cu toate statele socialiste, punînd pe primul 
plan dezvoltarea relațiilor cu U.R.S.S., Bul
garia, Iugoslavia și Ungaria, țări socia
liste vecine. Noi considerăm că divergen
țele actuale dintre țările_ socialiste sînt 
vremelnice și pot fi depășite prin întîl- 
niri și convorbiri directe între conducerile 
de partid și de stat, desfășurate în spiritul 
stimei și respectului față de opinia fiecărei 
părți, căutînd cu răbdare și perseverență 
soluții constructive, reciproc acceptabile.

Totodată, în spiritul politicii raționale șl 
constructive pe care o promovează partidul 
și guvernul tării noastre, vom continua să 
dezvoltăm relații cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială și politică, 
pornind de la considerentul că toate țările, 
mari și mici, trebuie să contribuie, prin ini
țiative și acțiuni practice, prin contacte 
bilaterale și schimburi de vizite între de
legații guvernamentale, .între conducătorii 
statelor, la crearea unui'climat politic ge
neral favorabil păcii, cooperării între po
poare.

In încheiere, tovarășul Gheorghe Apostol 
a spus : Congresul al X-lea al P.C.R. 
va dezbate și adopta hotărîri de în
semnătate istorică, care vor asigura 
înflorirea țării, vor deschide largi și lu
minoase perspective pentru puternica dez
voltare a economiei, științei și culturii, 
creșterea bunăstării poporului nostru, vor 
crea condiții ca România să aducă o con
tribuție tot mai importantă la întărirea 
coeziunii și forței sistemului mondial so
cialist, a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, la cauza generală a 
păcii și securității popoarelor.

Vă urez din toată inima noi și tot mai 
mari succese în activitatea dv., multă să
nătate și fericire tuturor comuniștilor, tu
turor cetățenilor de pe plaiurile acestui 
frumos și înfloritor ținut moldovenesc.

Sîmbătă, la Hunedoara, Impunătoarea ce
tate de foc a țării, tntr-o atmosferă de 
profund entuziasm șl de atașament față 
de politica Internă șl externă a partidu
lui, s-au desfășurat lucrările conferinței 
extraordinare a organizației județene de 
partid.

La lucrările conferinței a participat to
varășul EMIL BODNARAȘ, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care în zilele anteri
oare a vizitat obiective economice, instituții 
și locuri istorice din județ.

In expunerea prezentată, tov. IOACHIM 
MOGA, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, dînd o înaltă apreciere 
Tezelor și proiectului de Directive, a re
levat că în dezbaterile care au avut loc în 
organizațiile de partid din județ, în or
ganizațiile obștești, în adunările cetățe
nești, a fost exprimată hotărîrea nestră
mutată a oamenilor muncii, români, ma
ghiari și germani, de a înfăptui vastul pro
gram de continuare a dezvoltării țării, ja
lonat de aceste documente programatice. 
Reliefînd că accelerarea procesului de in
dustrializare socialistă, prefigurată în do
cumentele pregătitoare ale congresului, re
prezintă o mai bună valorificare a resur
selor materiale și umane ale țării, că a- 
cest proces presupune realizarea unor pro
duse tot mai complexe, de un nivel teh
nic și o calitate mai ridicată, cu o efi
ciență economică sporită, vorbitorul a sub
liniat că este necesar ca organele și or
ganizațiile de partid, comitetele de direc
ție și conducerile tuturor unităților pro
ductive să-și perfecționeze continuu acti
vitatea, să mobilizeze pe toți oamenii mun
cii tn vederea realizării exemplare a sar
cinilor de plan.

Intr-o impresionantă manifestare, partl- 
cipanții la discuții, dînd glas mandatului 
încredințat de organizațiile de partid care 
i-au delegat la conferință, au expri
mat adeziunea deplină a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din județ la 
politica internă și externă a partidului, a- 
rordul lor unanim cu tezele și cu proiectul 
de directive ale congresului. în interven
țiile lor, CONSTANTIN PETRE, șef de bri
gadă la Exploatarea minieră Lupeni, NI
COLAE MARCULESCU, maistru furnalist 
la C.S.H., AUREL LAPUȘCA, director ge
neral al întreprinderii miniere Barza, PO- 
GEA BRINCOVEANU, președintele consi
liului județean al sindicatelor, și alți vor
bitori au dat o înaltă apreciere politicii 
consecvente, unitare și de largă perspec
tivă promovată de partid în vederea indus
trializării socialiste a țării, insistînd asupra 
faptului că această politică profund realis
tă, fundamentată pe analiza condițiilor con
crete ale țării, corespunde întru totul inte
reselor națiunii noastre socialiste, asigură 
creșterea venitului, național, îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale tuturor cetățenilor. 
Exprimînd adeziunea totală a celor peste 
20 000 de siderurgiști hunedoreni, a miilor 
de mineri din bazinul Văii Jiului Ia conți
nutul documentelor pentru Congresul al je
lea, COSTACIIE TROTUȘ, directorul 
general al Centralei industriale Hunedoara, 
și DAVID LAZAR, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Petroșani, s-au 
referit pe larg la sarcinile deosebit de 
mari ce revin colectivelor de muncă din 
aceste locuri privind creșterea productivi
tății muncii, ridicarea calității produselor 
și reducerea cheltuielilor materiale de pro
ducție.

Referindu-se la însemnătatea deosebită a 
măsurilor preconizate în documentele pre
gătitoare ale Congresului pentru dezvolta
rea, în continuare, a agriculturii noastre so
cialiste, PĂUN RĂVAȘ, președintele Coope
rativei Agricole de Producție-Simeria, a 
făcut unele sugestii privind sporirea pro
ducției agricole a județului.

Tovarășii VICIIENTE BALAN, prim-vlce- 
președinte al comitetului executiv al con
siliului popular județean, VIOREL FAUR, 
prim-secretar al comitetului județean U.T.C., 
IOSIF COTOȚ, pensionar, membru de par
tid din ilegalitate — și-au exprimat con
vingerea că măsurile preconizate în do
cumentele Congresului al X-lea pen
tru dezvoltarea și adîncirea democrației 
noastre socialiste vor avea drept rezultat 
stimularea și mal puternică a inițiativei 
maselor, sporirea contribuției lor la realiza
rea programului propus de partid de per
fecționare a întregii noastre activități so
ciale.

Tovarășii ȘTEFAN ALMAȘAN, secretar 
al comitetului județean de partid, și 
GHEORGHE VASIU. prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Hunedoara, 
subliniind creșterea rolului conducător al 
partidului tn toate domeniile vieții sociale, 
s-au referit pe larg la necesitatea ca orga
nele și organizațiile de partid să-și îm
bunătățească permanent stilul și metodele 
de muncă, punînd în centrul preocupărilor 
lor problemele majore ale producției, in
tensificarea activității politico-educative 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor.

Dînd glas adeziunii depline a oamenilor 
muncii, maghiari și germani din județ, 
SOOS ANDREI, președintele Consiliului ju
dețean al oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, și NICOLAE PILLY, pre
ședintele Consiliului județean al oa
menilor muncii de naționalitate germană, 
au subliniat că atașamentul lor profund față 
de politica partidului tși are izvorul în 
grandiosul program de dezvoltare armoni
oasă a tuturor localităților țării, în politica 
națională marxist-leninistă a partidului, 
care garantează libertăți și drepturi egale 
pentru toți cetățenii țării.

în cuvinte calde, RAISA BOIANGIU, di
rector al Școlii generale nr. 3 Hunedoara, 
a exprimat adeziunea, totală a intelectuali
lor din județ la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru.

Conferința județeană trăiește momente 
înălțătoare, de mare însuflețire. Intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, delegații 
s-au alăturat hotărîrii conferinței organi
zației municipale de partid București, în- 
credințînd în unanimitate delegaților la 
Congres mandatul de a susține realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al Comitetului Central. 
Noi, comuniștii, întregul partid și popor 
sîntem mîndri că avem în această înaltă 
funcție pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent militant al clasei muncitoare, al 
mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, revoluționar cu un bogat tre
cut de luptă, patriot înflăcărat, devotat 

cu trup și suflet cauzei partidului șl po
porului — a spus în cuvîntul său tovarășul 
IOACHIM MOGA.

în cuvinte impresionante, pornite din 
adîncul inimii, tovarășii GHEORGHE CO- 
JOCARU, miner la Exploatarea minieră 
Petrila, NICOLAE DANILA, laminatorist la 
C.S.H., NICOLAE ZAMORA, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Hațeg, ca, 
de altfel, toți participanții la dezbateri, au 
exprimat adînca prețuire a tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din județ pen
tru conducătorul partidului, pentru contri
buția sa deosebit de importantă la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului, la imprimarea unui 
spirit de înaltă exigență în întreaga acti
vitate politică și economică din țara 
noastră. Vorbitorii au arătat că sprijinirea 
unanimă a acestei propuneri constituie 
una din nenumăratele expresii ale încre
derii și dragostei fierbinți a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din județ față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a unității 
de neclintit a poporului în jurul condu
cerii partidului.

în continuare, conferința extraordinară 
a organizației județene de partid a ales 
prin vot secret, potrivit normelor de re
prezentare, pe cei 67 de delegați la Con

„Uniți prin idealurile nobile de muncă șl luptă In jurul partidului nostru drag, 
comuniștii, toți oamenii muncii din județul Hunedoara — români, maghiari, germani — 
se angajează în fața Comitetului Central, a dumneavoastră iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să îndeplinească exemplar sarcinile ce le stau în față din actualul cincinal, 
să dea viață neabătut hotărîrilor de importanță excepțională ce vor fi adoptate de 
Congresul al X-lea al partidului".

Prin întreaga sa desfășurare, conferința 
a prilejuit manifestarea grăitoare a Hu
nedoarei socialiste de a valorifica întregul 
6ău potențial productiv, pentru a-și spori

A

în încheierea conferinței extraordinare a 
organizației județene de partid Hunedoara, 
vă rog să-mi permiteți să vă transmit salu
tul Comitetului Central al partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu personal, 
care-și amintește impresiile puternice ale 
zilelor petrecute cu cîtva timp în urmă cu 
prilejul vizitei sale în acest județ. Sînt 
deosebit de satisfăcut că voi avea prilejul 
să pot informa Comitetul Central, conduce
rea sa, despre lucrările acestei conferipțe 
de partid — expresie puternică a capacității 
organizației, comuniștilor din Hunedoara, a 
devotamentului lor. pentru -rparea cauză a 
construcției socialiste, a unității de oțel — 
și se cuvine să întrebuințăm aici, ’ în 
județul oțelului, acest cuvint — în jurul 
Comitetului Central al partidului.

Reliefînd amplele prefaceri cunoscute de 
aceste meleaguri ale țării în cei 25 de ani 
de la eliberare și, în mod deosebit, în pe
rioada care a trecut de la Congresul al IX- 
lea al partidului, vorbitorul a subliniat că 
dezvoltarea viitoare a industriei hunedore- 
ne face necesar ca organizația județeană 
de partid să-și perfecționeze continuu în
treaga activitate.

în fiecare din marile unități ale Hune
doarei —a spus vorbitorul — se simte ne
cesitatea ridicării substanțiale a productivi
tății muncii și a reducerii prețului de cost, 
necesitatea imperioasă de a spori eficiența 
activității și de a face din producția noastră 
o producție perfect competitivă din toate 
punctele de vedere. Dacă analizăm eficiența 
economică, gradul de rentabilitate, volumul 
de beneficii obținute în economia județului, 
constatăm că acestea sînt simțitor diminua
te de dotațiile acordate de stat unor între
prinderi care lucrează'încă cu pierderi. Pro
cesul de edificare a economiei moderne nu 
se împacă cu situația de a avea, pe de o 
parte, întreprinderi de înaltă rentabilitate, 
de mare randament, iar, pe de altă parte, 
întreprinderi cu pierderi planificate și do- 
tații de la buget.

Realizările din agricultură nu re
flectă nici pe departe posibilitățile 
reale de care ea dispune. Pe ansam
blul județului, în timp ce, valoarea 
producției globale industriale este de 14 
miliarde lei, producția globală agricolă re
prezintă mai puțin de un miliard. Și a- 
ceasta în condițiile în care județul are o 
suprafață agricolă totală de 354 000 ha, din 
care 250 000 ha pășuni și finețe și dispune de 
toate condițiile necesare dezvoltării uneia 
dintre cele mai rentabile ramuri de pro
ducție agricolă — creșterea animalelor. în 
aceste, condiții, apare clară, în fața lu
crătorilor de pe ogoare, datoria de onoare 
de a alinia în cel mai scurt timp realiză
rile din agricultură la frumoasele rezul
tate care se obțin în producția de cărbune 
și de metal, pe șantierele de construcții.

Relevînd implicațiile procesului de dez
voltare în ritm susținut a întregii econo
mii, schimbările structurale pe care le 
determină acest proces în fizionomia so
cietății noastre, vorbitorul a subliniat că 
realizările obținute în domeniul produc
ției reprezintă baza materială a înfloririi 
continue a națiunii noastre socialiste. De
sigur — a spus vorbitorul — în acest con
text, în afirmarea funcțiilor națiunii so
cialiste, noi nu operăm cu simple elemente 
teoretice, ci asigurăm națiunii socialiste 
armătura necesară stabilității și afirmării 
ei deplinb, armătura reprezentată de sta
tul socialist, după ce, în prealabil, în 
fruntea națiunii și a statului am așezat ca 
forță conducătoare partidul comunist, forță 
unică de la care pleacă toațe impulsurile 
și spre care vin toate seînteile relațiilor 
și influențelor conștiinței unui popor care 
astăzi atinge 20 de milioane de oameni. O 
dată cu sporirea puterii materiale, cu dez
voltarea capacității creatoare și creșterea 
cerințelor oamenilor, perfecționăm struc
tura statului și a societății, pentru a afir
ma un principiu fundamental al marii ope
re sociale pe care socialismul o realizează
— democrația socialistă — destinată să de- 
săvîrșească relațiile în societate.

Vorbitorul a arătat, totodată, că în a- 
cest cadru se creează condiții pentru o 
conducere științifică, care se realizează, în 
p-imul rînd, prin îmbinarea armonioasă a 
formelor organizatorice instituite cu prin
cipiul conducerii colective. Conduce
rea colectivă înseamnă calificare su
perioară — prin însumarea experienței u- 
nui număr de oameni cu pregătire cores
punzătoare, înseamnă o mai bună împăr
țire a răspunderilor, o diviziune corectă a 
funcțiilor Je conducere, un substanțial «por 
de inițiativă.

Vorbind despre dezvoltarea democrației 
socialiste și formele în care ea se ma
nifestă — a spus tovarășul Emil Bodnaraș
— nu trebuie să uităm că democrația so
cialistă este o formă superioară de disci
plină socială. Grija pentru cultivarea unei 

gresul al X-lea, desemnînd totodată drept 
candidați pentru alegerea organelor supe
rioare de conducere ale partidului pe ur
mătorii tovarăși : ILIE VERDEȚ, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, NICO
LAE AGACIII, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. ministrul industriei metalurgice ; 
BUJOR ALMAȘAN, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul minelor ; ION DODU 
BALAN, critic literar | AUREL BUL
GĂREA, secretar al comitetului ju
dețean al P.C.R. ; EMANOIL FLORESCU, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
Consiliul de Miniștri ; DAVID LAZAR, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Petroșani ; IOACHIM MOGA, prim 
secretar al comitetului județean de partid j 
COSTACIIE TROTUȘ, director general 
al Centralei Industriale Hunedoara.

Primit cu vii și puternice aplauze, în în
cheierea lucrărilor conferinței, a luat cu
vîntul tovarășul EMIL BODNARAȘ.

Conferința a adoptat în unanimitate o 
hotărîre prin care aprobă integral conținu
tul Tezelor și al proiectului de Directive 
pentru cel de-al X-lea Congres al P.C.R. 
într-o atmosferă entuziastă, delegații au 
adoptat apoi textul unei scrisori adresate 
C. C. al P. C. R„ TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : 

contribuția la înfăptuirea grandiosului pro
gram de dezvoltare socialistă a țării.

Dumitru TIRCOB
Adrian PRODAN

corecte discipline sociale, conștiente, pen
tru împămîntenirea și cimentarea ei este 
necesară oricărei organizări superioare, 
este indispensabilă afirmării funcțiunilor 
statului socialist. Ea este necesară exer
citării rolului conducător al partidului în 
toate domeniile.

O parte amplă a expunerii a fost consa
crată prezentării, principiilor fundamentale 
care stau la baza politicii externe a parti
dului și statului nostru. Poziția noastră — a 
remarcat vorbitorul — în politica externă 
izvorăște de la necesitatea asigurării unei 
depline echități în relațiile dintre state, 
dintre națiuni, efie ele mari sau mici. Ea 
coneepeut!elățiilesi:u,.'‘tările.?socialiste, ca și 
cu alte țări, pe baza deplinei egalități, pe 
baza deplinei independențe, pe baza depli
nei suveranități. De pe aceste poziții a vor
bit secretarul general al C.C. al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești de la Moscova. 
Cu acest prilej, delegația noastră a afir
mat cu demnitate principiile care stau la 
baza politicii internaționale marxist-Ieni- 
niste a partidului nostru, socotind că^âeea- 
sta constituie cea mai bună contribuție la 
clarificarea problemelor mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, la 
găsirea celor mai potrivite căi pentru a 
deschide în continuare drum larg de afir
mare socialismului în lume.

Unica alternativă a realizării Idealurilor 
de prosperitate și progres ale popoarelor 
este socialismul, care presupune afirmarea 
suveranității, independentei și egalității, a 
spiritului de creație a fiecărui popor, mare 
sau mic, a dreptului de a-și mobiliza toată 
capacitatea economică, toate resursele ma
teriale și umane pentru a păși pe drumul 
unei dezvoltări rapide, de sine stătătoare. 
Iată de ce Partidul Comunist Român mili
tează cu tenacitate pentru recunoașterea 
dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn la 
el acasă, de a căuta șl descoperi cu pro
priile forțe căile afirmării și rezolvării 
problemelor interne.

Vorbind în continuare despre însemnă
tatea Congresului al X-lea al P.C.R. în ela
borarea întregii politici viitoare a parti
dului, tovarășul Emil Bodnaraș s-a oprit 
pe larg asupra semnificațiilor profunde ale 
întăririi rolului său conducător în societa
tea noastră. Congresul al X-lea al parti
dului, sprijinit pe bilanțul realizărilor 
noastre, pe realismul planurilor de pers
pectivă, are menirea să dea un conținut 
mai bogat rolului conducător al partidului, 
să reafirme unitatea indestructibilă dintre 
partid și popor. Congresul al X-lea va da 
partidului o conducere capabilă, pe măsura 
sarcinilor complexe care caracterizează dez
voltarea tării, stabilită pe baza voinței ex
primate de întregul partid, în mod demo
cratic, în lucrările conferințelor sale jude
țene. Propunerea candidaturilor pentru or
ganele superioare de conducere ale parti
dului reprezintă un element nou, ale cărui 
rezultate noi socotim că vor fi absolut po
zitive. După cum și propunerea candidaturii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru reale
gerea. sa în funcția de secretar genera] al 
C.C. al P.C.R. reprezintă, indiscutabil, un 
pas de o deosebită valoare și semnificație. 
Prin ralierea noastră, a tuturor, la această 
propunere, asigurăm. în continuare, sta
bilitatea de granit, de oțel a politicii noastre.

Pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi, co
muniștii mai vechi, îl cunoaștem de multă 
vreme. Personal. îl cunosc din 1935. de la 
închisoarea din Brașov. Avea 17 ani, intrase 
de vreun an de zile în rîndui luptătorilor 
tineretului comunist. De-a lungul anilor 
de luptă și de muncă am putut constata 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu îmbină în 
persoana sa atît tenacitatea comuniștilor 
români din perioada ilegalității, cît și vasta 
experiență din anii construcției socialiste. 
Din punctul de vedere al calităților perso
nale, secretarul general al partidului nos
tru întrunește atributele necesare unui con
ducător comunist : maximă integritate de 
caracter și probitate politică, o extraordi
nară putere de muncă, ca nici unul dintre 
noi la vîrsta Ia care ne găsim șl ca nici 
unul dintre cei mai tineri, care, inerent, 
n-au avut timpul necesar pentru a dobîndi 
asemenea calități. El este omul în jurul 
căruia s-a cimentat puternic principiul 
conducerii colective în munca de zi cu zi 
a partidului nostru. Este tipul conducăto
rului comunist care are mereu în față pre
ocuparea de a nu trece nepăsător peste pă
rerile altora. Aceste calități îl fac deosebit 
d” ’ .'os în colectivul de conducere al 
partidului nostru în care deține rolul de 
frunte.

în încheiere, tovarășul Emil Bodnaraș șl-a 
exprimat .convingerea că organizația jude
țeană de partid, comuniștii, oamenii muncii 
din județ vor înfăptui cu succes mărețele 
sarcini ce vor fi trasate de cel de-al X-lea 
Congres al partidului.
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Duminică a avut loo in sala Teatrului 
Național din Craiova conferința extraordi
nară a organizației județene de partid Dolj, 
consacrată dezbaterii documentelor pregă
titoare ale celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

La conferință a participat tovarășul 
CHIVU STOICA, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., care in zilele de 18 
și 19 iulie a făcut o vizită de lucru la 
Combinatul chimic, uzina „Electroputere", 
Fabrica de confecții și Universitatea din 
Craiova, stațiunea experimentală Bechet, 
C.A.P. Sărata și alte unități economice și 
social-culturale.

în ampla expunere prezentată in des
chiderea lucrărilor conferinței, tovarășul 
CONSTANTIN BABALAU, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid Dolj, a 
relevat entuziasmul cu care comuniștii, toți 
oamenii muncii din județ au primit și dez
bătut Tezele și proiectul de Directive, ade
ziunea lor deplină la aceste documente de 
excepțională însemnătate pentru dezvolta
rea multilaterală a României socialiste, ho- 
tărîrea nestrămutată de a traduce în via
ță programul ce va fi adoptat de Congre
sul al X-lea al partidului. însuflețite de 
documentele pentru cel de-al X-lea Con
gres al partidului, a spus vorbitorul, co
lectivele din întreprinderile industriale, de 
construcții, transporturi, din toate sectoa
rele de activitate sînt antrenate într-o 
activitate susținută pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe 1969, a an
gajamentelor luate în întrecerea dintre ju
dețe. Planul de stat a fost îndeplinit pe 
semestrul I al acestui an în proporție de 
101,7 la sută la producția globală și 100,8 
la sută la producția marfă vîndută și în
casată.

într-o atmosferă de exigență partinică, 
paiticipanții la discuții au făcut o profun
dă analiză a bogatelor resurse de care dis
pun unitățile economice ale județului, a 
căilor de continuă perfecționare a activi
tății, în spiritul Tezelor C.C. al P.C.R. și 
proiectului de Directive. Subliniind con
secvența cu care partidul nostru înfăptu
iește într-o concepție largă, de perspectivă, 
politica sa de industrializare socialistă a 
țării, numeroși participanți la discuții, 
printre care ing. ALEXANDRU HEINRICH, 
directorul uzinei „Electroputere", LUPU 
GHEORGHE, secretar al comitetului mu
nicipal de partid Craiova, ing. JUSTIN RO
GOZ, director general al Combinatului chi
ui'.;, au scos în evidență eforturile depuse 
de colectivele întreprinderilor pentru per
fecționarea producției, realizarea unei înalte 
eficiențe economice, condiție deosebit de im
portantă pentru înfăptuirea sarcinilor vii
torului cincinal și au făcut propuneri vi- 
zînd mai buna valorificare a resurselor de 
care dispune economia județului.

— Ne declarăm întru totul de acord cu 
prevederile vastului program ale cărui ja
loane au fost fixate de documentele pen
tru Congres, a spus DUMITRU DINIȘOR, 
președintele C.A.P. Goicea Mare. Pînă în 
anul 1974 se vor deschide mari șantiere de 
irigații care vor cuprinde și terenuri ale 
cooperativei noastre. în felul acesta ne vom 
înzeci posibilitățile de a contribui la ridi
carea economică a județului, la înflorirea 
patriei. Cooperatorii își vor aduce din plin 
contribuția la efectuarea acestor lucrări.

Același spirit de gîndire lucidă, de ana
lizare atentă a căilor de înfăptuire a sar
cinilor prevăzute în documentele pentru 
Congres, a caracterizat și cuvîntul tova
rășilor ION BORA, directorul trustului zo
nal I.A.S. Craiova, ILIE BADICUȚ, di
rector general al întreprinderii de șantie
re construcții-montaj Craiova, PETRE BA
NIȚA, directorul stațiunii experimentale 
Bechet, ILIE ALBU, secretar al comitetu
lui de partid de la I.M.A. Segarcea, MIR- 
ȚEA POPA, vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular județean, și 
alții, care s-au referit pe larg la justețea 
prevederilor Tezelor C.C. al P.C.R. și pro
iectului de Directive, la multitudinea po
sibilităților pe care le deschid progresu
lui continuu al țării.

O deosebită atenție s-a acordat în ca
drul dezbaterilor îmbunătățirii continue a 
stilului muncii de partid, în vederea creș
terii rolului conducător al organizațiilor și 
organelor de partid în toate domeniile 
de activitate. Tovarășii IONEL NICULA, 
secretar al comitetului comunal de 
partid Bratovoiești, DUMITRU CON
STANTIN, secretarul comitetului co
munal de partid Maglavit, GHEORGHE 
BURDUJA, secretarul comitetului de partid 
din direcția regională C.F.R. Craiova, au 
făcut propuneri privind perfecționarea me
todelor de muncă ale organizațiilor de 
partid.

Sarcinile de mare răspundere care revin 
intelectualității, în lumina documentelor 
pregătitoare ale congresului, au fost am
plu analizate în cuvîntul lor de tovarășii 
ION CETAȚEANU, secretar al Comitetului 
județean de partid, GHEORGHE JIANU, 
membru de partid din ilegalitate, MARIA 
TOPALA, directorul liceului economic din 
Craiova, studenta ADRIANA VASILIU și 
alții, care și-au exprimat deplina adeziune 
față de politica marxist-leninistă a parti
dului, consacrată fericirii și prosperității 
patriei.

— în Tezele C.C. al P.C.R., a spus con
ferențiarul universitar TIBERIU NICOLA, 
proiector al Universității din Craiova, se 
arată, pe bună dreptate, că între politica 
internă și externă a partidului nostru e- 
xistă o unitate indestructibilă. Intr-ade
văr, partidul își îndeplinește îndatoririle 
sale naționale și internaționale, în primul 
rînd, prin clarviziunea cu care călăuzește 
eforturile poporului român în opera de 
construcție socialistă. Tocmai înaltul spi
rit de răspundere cu care își îndeplinește 
aceste îndatoriri a dus la sporirea fără 
precedent a prestigiului României în lume.

în cuvinte vibrante, entuziaste, într-o de
plină unanimitate, participanții la discu
ții, făcîndu-se ecoul voinței întregii orga
nizații județene de partid, a tuturor oa
menilor muncii din județ, s-au alăturat 
hotărîril Conferinței de partid a munici
piului București, ale celorlalte conferințe 
județene de a propune Congresului al 
X-lea realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului, văzînd în 
aceasta garanția înfăptuirii neabătute a 
politicii partidului, a mărețelor obiective 
înscrise în documentele pregătitoare ale 
Congresului al X-lea.

— Pentru a îndeplini funcția de condu
cător al unui stat socialist, a spus tova
rășul GHEORGHE GASTON MARIN, 
membru al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului de stat pentru prețuri, în care 
conducerea înglobează toate laturile vieții 
sociale, sînt necesare calități deosebite : 
pasiune în lupta pentru idealul socialist, 
dîrzenie și consecvență, capacitate de a 
sesiza noul și a prevedea schimbările care 
intervin, talent de a descoperi și promova 
colaboratori capabili și hotărîți, aptitudi
nea de a stimula opiniile acestora, de a le 
confrunta spre a determina adoptarea u- 
nor hotărîri juste. Este un motiv de deose
bită satisfacție și profundă mîndrie patrio
tică pentru poporul nostru faptul că to
varășul Nicolae Ceaușescu posedă în cel 
mai înalt grad aceste calități de conducă
tor pe care și le-a însușit și dezvoltat în 
apriga luptă a militantului comunist din 
ilegalitate și în sfertul de veac de con
strucție a noii orînduiri sociale.

— îmi exprim bucuria și mîndria că pre

zența în fruntea partidului nostru a to
varășului Nicolae Ceaușescu, fiu credin
cios al poporului, conducător de mare va
loare, înflăcărat patriot și internaționalist, 
chezășuiește și în viitor fermitatea cu care 
partidul va sluji interesele vitale ale na
țiunii noastre, interesele generale ale cau
zei socialismului și păcii, a spus locotenent- 
colonelul VIRGIL TOPA, secretarul comite
tului de partid dintr-o unitate militară.

Cuvinte de caldă adeziune și deplină a- 
probare față de propunerea realegerii to
varășului . Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al C.C. al P.C.R., au rostit 
în conferință tovarășii FLOREA GOLESCU, 
strungar la uzina „Electroputere", ION 
CALIN, șeful secției de propagandă a co
mitetului județean de partid, numeroși 
alți participanți. în hotărîrea adoptată în- 
tr-o atmosferă de puternic entuziasm, con
ferința a dat expresie voinței unanime a 
comuniștilor din județ.

în continuare, conferința a ales pe cei 
58 delegați la Congresul al X-lea. Tot-’ 
odată, au fost desemnați, din rîndul dele- 
gaților, următorii tovarăși spre a candida 
pentru organele superioare de partid : 
ȘTEFAN VOITEC, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președintele 
M.A.N. ! CONSTANTIN BABALAU, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean de partid 
Dolj ; ION BORA, membru supleant al

„în numele celor peste 56 000 comuniști, al tuturor locuitorilor acestor meleaguri, 
delegații la conferința județeană se angajează în fața conducerii partidului, a dv. per
sonal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncească cu puteri sporite, 
pentru a da viață hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al X-lea al P.C.R., contri- 
buind astfel la accelerarea mersului înainte al României pe drumul socialismului șl 
comunismului".

Conferința, prin întreaga ei desfășurare, 
a scos pregnant în evidență maturitatea co
muniștilor din județul Dolj, înaltul lor 
spirit de responsabilitate partinică față de 
sarcinile ce le revin, hotărîrea de a munci

Cuvîntarea tovarășului 
Oliva Stoica

Participînd astăzi la lucrările conferinței 
extraordinare a organizației județene de 
partid Dolj, am deosebita plăcere de a 
transmite cu acest prilej, delegaților și in- 
vitaților, tuturor comuniștilor din județul 
dv., un călduros salut din partea C.C. al 
partidului nostru, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Lucrările conferinței încununează acți
unea largă, desfășurată cu însuflețire pe 
tot întinsul județului, de dezbatere a Te
zelor C.C. al P.C.R. pentru Congresul al 
X-lea și a proiectului de Directive, acțiune 
care se încadrează organic în atmosfera 
generală de puternic entuziasm și intensă 
activitate creatoare care a cuprins întreaga 
țară.

Poporul nostru manifestă un viu interes 
față de documentele ce urmează a fi dez
bătute și aprobate de Congresul al X-lea 
în care vede un vast program de ridicare 
a României pe noi trepte de civilizație și 
progres. Conținutul bogat al acestor do
cumente demonstrează din plin capacitatea 
creatoare a Comitetului Central al partidu
lui, precum și contribuția nemijlocită a to
varășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
liniei politice de desăvîrșlre a construcției 
socialismului în România. Aplicînd în mod 
creator principiile generale ale marxism- 
leninismului la condițiile concrete ale tării 
noastre șl valorificînd experiența proprie 
dobîndită de partid. Tezele și proiectul de 
Directive stabilesc principalele obiective ale 
evoluției viitoare a României, de creare a 
unei economii socialiste moderne, de per
fecționare a relațiilor sociale și de producție.

După ce a subliniat bilanțul însuflețitor 
al victoriilor istorice obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului, în anii 
care au trecut de la eliberare, atmosfera 
de puternică efervescență și avînt creator, 
generată în toate domeniile de înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., 
vorbitorul s-a referit la transformările în
noitoare petrecute în ultimul sfert de veac 
pe meleagurile județului Dolj.

Realizările obținute pînă în prezent, a re
levat vorbitorul, constituie o garanție că 
obiectivele și sarcinile ce revin economiei 
județului vor fi îndeplinite cu succes In 
dezbaterile care au avut loc în organiza
țiile de partid, în adunările populare, cît 
și în cuvîntul delegaților la conferința ju
dețeană, s-a exprimat adeziunea deplină 
față de documentele Congresului, hotărî
rea fermă de a lupta pentru traducerea 
lor în viață. Cu acest prilej s-au făcut nu
meroase propuneri care se referă la con
ținutul Tezelor și proiectului de Directive, 
precum și la probleme de Interes local. 
De asemenea, s-au adus critici justificate, 
care se referă la neajunsurile existente în 
organizarea producției și a muncii, apro
vizionarea tehnico-materială, folosirea u- 
tilajelor și capacităților de producție, ca
litatea produselor și s-au făcut numeroase 
propuneri pentru perfecționarea activității, 
înlăturarea acestor neajunsuri impune co
mitetului județean, organizațiilor de partid, 
organizațiilor de masă, comitetelor de di
recție, să ia măsuri eficiente care să ducă 
la o îmbunătățire calitativă a organizării 
și conducerii activității economice.

în acest context, tovarășul Chivu Stoica 
s-a oprit pe larg la sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor de partid, colec
tivelor de muncă din industria și agricul
tura județului pentru perfecționarea între
gii activități, creșterea eficienței economi
ce. sporirea productivității muncii sociale 
prin aplicarea hotărîtă a cuceririlor pro
gresului tehnic, reducerea prețului de cost 
și îmbunătățirea calității produselor. Vor
bitorul a insistat in mod deosebit asupra 
necesității îmbunătățirii continue a activi
tății în domeniul investițiilor pentru valo
rificarea eficientă a marilor eforturi pe 
care statul nostru le consacră vastului pro
gram menit să asigure o puternică bază 
tehnico-materială a socialismului în vede
rea fructificării pe planuri superioare a 
bogatelor resurse materiale și umane ale 
patriei.

Referindu-se apoi la importantele re
zerve de care dispune agricultura județu
lui, tovarășul Chivu Stoica a arătat că pu
nerea lor în valoare solicită extinderea 
chimizării, a mecanizării, a irigațiilor, a- 
doptarea de măsuri care să determine în
lăturarea neajunsurilor existente în con
ducerea și organizarea activității unor în
treprinderi agricole de stat și cooperative 
agricole, desfășurarea în condiții optime a 
campaniilor agricole în vederea creșterii 
producției vegetale și animale.

In continuare, după ce a reliefat deose
bita importanță pe care au avut-o în dez
voltarea societății noastre măsurile luate 
de partid, în urma Congresului al IX-lea, 
cu privire la democratizarea întregii vieți 

C.C. al P.C.R., directorul trustului zonal 
I.A.S. ; MIHAI BURCIIEȘIN, secretar al 
Comitetului județean de partid Dolj ; DU
MITRU DINIȘOR, președintele C.A.P. „U- 
nirea Principatelor" din Goicea, membru 
al Comitetului județean de partid, deputat 
în M.A.N. ; GHEORGHE GASTON MARIN, 
membru al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului de stat pentru prețuri ; ALE
XANDRU GHEORGHE IULIU HEINRICH, 
director general al uzinei „Electroputere" 
Craiova, membru al Comitetului județean 
de partid, deputat în M.A.N. ; ILIE MUR- 
GULESCU, membru al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al M.A.N. ; GHEORGHE PE
TRESCU, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Uniunii naționale a 
C.A.P. ; ION POPESCU-PUȚURI, membru 
al C.C. al P.C.R., directorul Institutului de 
șt’ințe istorice și social-politice de pe lin
gă C.C. al P.C.R. ; GHEORGHE POPA, in
structor al C.C. al P.C.R. ; ION STANES- 
CU, membru al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului securității statului ; ION 
SAVU, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Primit cu vii și puternice aplauze, a luat 
cuvîntul în încheierea lucrărilor conferinței, 
tovarășul CHIVU STOICA.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
conferința a adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, în care, printre altele se' spune : 

cu entuziasm și dăruire pentru înfăptuirea 
programului ce va fi elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R.

Platon PARDĂU 
Nistor ȚUICU

social-economice, perfecționarea condu
cerii și planificării economiei națio
nale, a activității organelor de partid și 
de stat, lărgirea participării maselor la con
ducerea treburilor obștești, încetățenirea 
principiului muncii colective la toate nive
lele de activitate, vorbitorul a spus :

O preocupare de bază a partidului nostru 
va fi și în viitor perfecționarea cadrului or
ganizatoric, instituțional al democrației so
cialiste, pentru ca fiecare cetățean să-și 
poată exprima liber și nestingherit‘ opinia 
asupra modului in care se gospodăresc tre
burile țării, se înfăptuiesc hotărîrile parti
dului și statului, să poată critica neajunsu
rile care mai persistă în activitatea organe
lor de partid, de stat și obștești.

Un amplu capitol ai cuvîntării tovarășului 
Chivu Stoica a scos în evidență marile răs
punderi ce revin partidului, organizațiilor 
sale, fiecărui comunist, în înfăptuirea pro
gramului ce va fi elaborat de Congresul al 
X-lea, faptul că asigurarea conducerii de 
către partid, In toate domeniile vieții eco
nomice și sociale, este o legitate obiectivă, 
în acest sens, subliniind marea importanță 
pe care o acordă Tezele C.C. al P.C.R. per
fecționării stilului și metodelor muncii de 
partid, educării partinice a comuniștilor, 
vorbitorul a arătat că această îndatorire re
vine în egală măsură și organizației de par
tid Dolj, cuprinzînd peste 56 000 comuniști 
și care a acumulat o bogată experiență în 
conducerea activității economice, politice și 
social-culturale, în mobilizarea maselor la 
înfăptuirea sarcinilor puse de partid și gu
vern, obținînd rezultate remarcabile în rea
lizarea angajamentelor luate în întîmpina- 
rea Congresului și a celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei.

Tovarășul Chivu Stoica a subliniat necesi
tatea ca organizațiile de partid să pună în 
activitatea lor un accent principal pe înar
marea politico-ideologică a activiștilor de 
partid și de stat, a tuturor comuniștilor, cu 
cunoașterea temeinică a politicii partidului. 
Totodată, în condițiile progresului continuu 
al științei și tehnicii, se cere din partea ac
tiviștilor de partid și de stat, o preocupare 
sporită pentru ridicarea nivelului de califi
care profesională, a cunoștințelor tehnice și 
economice, strîns legate de locul in care își 
desfășoară activitatea.

în continuare, subliniind marea însemnă
tate a măsurilor luate în ultimii ani de con
ducerea partidului pentru dezvoltarea de
mocrației interne de partid, respectarea 
strictă a principiului muncii și conducerii 
colective, folosirea în mod constructiv și 
pe scară largă a criticii și autocriticii, vor
bitorul a reliefat, în cuvinte calde, emoțio
nante, meritul deosebit ce revine secretaru
lui general al C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în această vastă acți
une de perfecționare necontenită a activi
tății partidului, de creare a unei atmosfere 
de puternică efervescență și emulație în în
treaga noastră societate, care stimulează 
larga valorificare a energiilor și potențelor 
națiunii. Fiu devotat al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a devenit încă din fra
gedă tinerețe, un militant înflăcărat al parti
dului ; în funcțiile de mare răspundere 
care i-au fost încredințate, a muncit cu de
votament și abnegație pentru înfăptuirea 
intereselor și năzuințelor poporului în lupta 
pentru eliberare socială și națională, pen
tru progres și bunăstare, pentru construirea 
socialismului în țara noastră. De aceea, pro
punerea făcută de Conferința extraordinară 
a organizației de partid a municipiului 
București, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de secretar general 
al C.C. al partidului, a fost primită cu en
tuziasm și deplină aprobare de către între
gul partid, de toți oamenii muncii.

în ultima parte a cuvîntării, tovarășul 
Chivu Stoica s-a referit pe larg la politica 
externă marxist-leninistă a partidului nos
tru, politică realistă, științific-fundamentată, 
îndreptată neabătut spre dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu toate țările socialiste, 
întărirea unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, respectarea indepen
denței și suveranității naționale a popoare
lor, făurirea unui puternic front antiimpe- 
realist în lupta pentru victoria socialismu
lui și păcii în lume.

Așa cum se subliniază în Tezele C.C. al 
P.C.R., a arătat vorbitorul, partidul nostru 
va promova și în viitor, cu energie și per
severență. o politică externă pătrunsă de 
sentimentul responsabilității față de inte
resele poporului român, față de destinele 
omenirii, față de cauza socialismului și a 
păcii.

In încheiere, tovarășul Chivu Stoica a 
spus : ne exprimăm deplina convingere că 
membrii de partid din județul Dolj vor 
mobiliza toate resursele umane și materiale 
ale județului pentru îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor luate în cinstea Con
gresului al X-lea și a celei de-a 25-a ani
versări a eliberării țării.

Conferința extraordinară a organizației 
județene de partid Timiș, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat duminică la Timișoara, a 
constituit o vie manifestare a atașamentului 
comuniștilor, a tuturor cetățenilor din a- 
cest județ — români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — față de poli
tica partidului, față de conducerea sa încer
cată, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La conferință a participat tovarășul PAUL 
NICULESCU-MIZIL, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care în cursul zi
lelor de vineri și sîmbătă a vizitat între
prinderea „Electro-Banat", fabrica de con
fecții și tricotaje pentru copii „1 Iunie", co
operativa agricolă de producție din Toma- 
tec, fermele de stat din Grabați și Bulgă- 
ruș, stațiunea experimentală de cercetări 
agricole Lovrln, noua sală a sporturilor din 
Timișoara și alte obiective social-culturale 
din județ.

Deschizînd lucrările conferinței, tovarășul 
MIHAI TELESCU, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, s-a referit — în 
expunerea prezentată — la atmosfera de 
deplină aprobare și adeziune entuzistă în 
care s-a desfășurat dezbaterea documentelor 
pentru Congresul al X-lea al P.C.R. în 
organizațiile de partid și în adunările pu
blice ținute în orașele și satele județului. 
Stimulate de prevederile însuflețitoare ale 
documentelor, colectivele de muncă din in
dustrie au pus în valoare noi rezerve, ceea 
ce le-a permis -să-și dubleze angajamentele 
în întrecerea socialistă pentru acest an. Pen
tru județul Timiș prezintă o mare impor
tanță perspectivele înfățișate în proiectul 
de Directive privind dezvoltarea construcții
lor de mașini și fabricarea de produse de 
mare tehnicitate în domeniul mecanicii și 
electrotehnicii, dezvoltarea industriei chi
mice, precum și a industriei ușoare și ali
mentare.

în cursul dezbaterilor s-a relevat că, cu 
toate rezultatele pozitive obținute în in
dustria județului, există încă nume
roase rezerve nevalorificate ; se cer 
lichidate o serie de anomalii care duc ■ Ia 
creșterea prețului de cost al produselor, 
trebuie perfecționată organizarea produc
ției și îmbunătățită calitatea unor pro
duse.

Participanții la discuții, însușindu-și pe 
deplin conținutul documentelor puse în 
dezbatere, au scos în evidență căile prin 
care, în unitățile lor, se poate obține per
fecționarea activității economice și de 
partid.

Mai mulți vorbitori, printre care ing. 
IONIȚA BAGIU, director general al U- 
zinei mecanice, ION BANU, secretar al 
comitetului de partid de la uzina chimică 
„Azur", muncitoarea LUCREȚIA SABAU, 
de la Uzina textilă Timișoara, ing. GHEOR
GHE CIULEA, director general al Trustu
lui de construcții, și SABIN DIIIEL, se
cretarul comitetului de partid al Comple
xului C F.R., subliniind înfăptuirile pe li
nia industrializării socialiste în județul Ti
miș, s-au referit pe larg la perspectivele 
pe care prevederile din proiectul de Di
rective le deschid' ramurilor și unităților 
din care fac parte, au scos la iveală cu 
simț de răspundere multiplele posibilități 
pentru a lichida neajunsurile ce mai per
sistă, a realiza la termenul prevăzut in
vestițiile, a asigura sporirea'eficienței în
tregii activități economice.

Relevînd marile eforturi făcute de partid 
și de statul nostru pentru dezvoltarea a- 
griculturii socialiste, tovarășii VIOREL UI- 
BARU, Erou al muncii socialiste, preșe
dintele C.A.P. Lenauheim, ing. ION 
OPREA, președintele U.J.C.A.P. Timiș, 
ing. GHEORGHE VIRJAN, directorul 
I.A.S. „Teremia Mare", au evidențiat re
zervele de care dispune agricultura jude
țului pentru creșterea producției agricole, 
vegetale și animale, corespunzător preve
derilor proiectului de Directive.

Bogata activitate științifică și de învăță- 
mînt ce se desfășoară în Timișoara și ju
dețul Timiș, întruchipată în munca eferves
centă a oamenilor de știință, cadrelor di
dactice și a tineretului studios a fost larg 
relevată in cuvîntul rostit de prof. dr. do
cent ION CUREA, rectorul Universității, 
prof dr. ing. IOAN ANTON, membru cores
pondent al Academiei, prof. MARIA CE- 
CAN, directorul liceului din Sînnicolmil 
Mare, studentul CORNEL POPOVlCI, de la 
Institutul politehnic, RADU BALAN, prim- 
secretar al comitetului județean al U.T.C., 
care a subliniat, totodată, necesitatea Va
lorificării cu mai multă perseverență a cu
ceririlor științei și școlii românești contem
porane, în interesul progresului material și 
spiritual al societății noastre. Totodată, vor
bitorii au arătat că dezbaterea documente
lor pregătitoare ale Congresului al X-lea 
al P.C.R. a evidențiat deplina adeziune a 
comuniștilor, a tuturor cetățenilor județu
lui, de toate naționalități'0. față de politica 
externă marxist-leninistă a Partidului 
Comunist Român, față de vasta activitate 
desfășurată de partid pentru întărirea uni
tății țărilor socialiste, a mișcării comuniste 
internaționale, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

în cuvîntul lor, delegatele MARIA BRA- 
DEA, președintele comitetului județean al 
femeilor, și dr. MELANIA CREȚU, medic 
la Policlinica nr. 1 Timișoara, au vorbit 
despre activitatea obștească și de ocrotire 
a sănătății oamenilor muncii din județ, re
levînd contribuția pe care o vor aduce fe
meile la perfecționarea activității de stat, 
în spiritul politicii partidului.

Rezolvarea marxist-leninistă a problemei 
naționale în patria noastră, una din expre
siile majore ale democrației noastre so
cialiste, a fost relevată de tovarășii AN- 
GIIEL DUMBRAVEANU, secretar al Aso
ciației Scriitorilor din Timișoara, NICOLAE 
BERWANGER, președintele Consiliului ju
dețean al oamenilor muncii de naționali
tate germană, KAROLY SINKA, directorul 
Teatrului maghiar de stat, și MILAN IO- 
VANOVICI, președintele Consiliului jude
țean al oamenilor muncii de naționalitate 
sîrbă, care și-au exprimat hotărîrea de a 
întări necontenit, în procesul muncii înfră
țite, unitatea oamenilor muncii de toate na
ționalitățile în lupta pentru prosperitatea 
și înflorirea patriei comune — România so
cialistă.

In cuvinte calde, din inimă, primul se
cretar al comitetului județean de partid și 
ceilalți vorbitori care s-au perindat la tri
bună s-au referit la ecoul puternic pe care 
l-a trezit în rîndul comuniștilor, al tuturor 
cetățenilor județului, hotărîrea Conferinței 
extraordinare a organizației de partid a mu
nicipiului București de a propune Congresu
lui al X-lea realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar general al 
C.C. al P.C.R.

— Cu nemărginită dragoste, tn numele 
comuniștilor, al tuturor cetățenilor munici
piului Lugoj, susținem candidatura tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru a fi reales 
în funcția de secretar general al Comitetu
lui Central al Parfdului Comunist Român, 
— a spus tovarășul ION DANEȘ, prim-se
cretar al comitetului municipal de partid 
Lugoj. — întregul popor își manifestă în
crederea deplină în patriotismul fierbinte, 
în hotărîrea și abnegația cu care iubitul 
nostru conducător acționează în toate îm
prejurările, pentru fericirea și prosperita
tea patriei, a harnicilor săi locuitori — ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități.

— Cu adîncă emoție și cu însuflețire sus
țin propunerea făcută de conferința de 
partid, a arătat delegata LIVIA COLI, bri

gadieră la C.A.P. Mașloc, ca cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să fie reales secretar general al 
Comitetului Central al P.C.R. Sînt convinsă 
că exprim asentimentul tuturor delegaților 
la conferința noastră, susținînd această pro
punere minunată și urînd tovarășului 
Ceaușescu ani îndelungați, fericire și mul
tă, multă sănătate pentru înflorirea națiu
nii noastre socialiste.

Momentul solemn cînd conferința jude
țeană Timiș a adoptat hotărîrea de a da 
mandat delegaților săi la Congres să sus
țină propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de 
secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a fost primit 
cu puternice aplauze, manifestare emoțio
nantă de atașament și afecțiune față de con
ducătorul prețuit al partidului și întregului 
nostru popor.

Participanții la conferință au ales prin 
vot secret, potrivit normelor de reprezen
tare, pe cei 65 delegați la Congres. De a- 
semenea, conferința a desemnat prin vot 
deschis pentru a candida la alegerea pen
tru organele superioare de conducere ale 
partidului pe tovarășii : PAUL NICULES
CU-MIZIL, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., prof. dr. ing. IOAN 
ANTON, directorul Centrului de cercetări

„Conferința a însărcinat delegații la congres să transmită forului suprem de con
ducere al partidului că organizația județeană Timiș a P.C.R., strins unită în jurul con
ducerii înțelepte a partidului, in frunte cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
va aduce o contribuție tot mai mare la îndeplinirea mărețelor idealuri ale partidului și 
poporului, pentru înflorirea și întărirea patriei noastre dragi, pentru victoria cauzei 
socialismului și comunismului pe pămîntul României".

întreaga desfășurare a conferinței a dat 
glas voinței comuniștilor, a tuturor cetățe
nilor din acest județ de a înfăptui, sub 
conducerea partidului, a Comitetului său 
Central, programul de înflorire a țării pe

Cuvîntarea tovarășului
Paul Niculescu-Mizil

După ce a transmis participanților un sa
lut călduros, tovărășesc din partea Comite
tului Central al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, vorbitorul a 
arătat că lucrările conferinței, întreaga dez
batere publică a documentelor pentru Con
gresul al X-lea s-au caracterizat printr-un 
înalt nivel și maturitate politică, prin sim
țul de răspundere cu care au fost desprinse 
concluzii practice pentru activitatea econo
mică și de partid. In cursul acestei dezbateri 
organizația județeană de partid, muncitorii, 
țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii — 
români, germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — și-au exprimat deplina și 
unanima aprobare față de politica partidu
lui nostru, față de documentele care tra
sează programul de dezvoltare a țării. A- 
ceastă aprobare demonstrează încă o dată 
justețea politicii partidului, care nu 
cunoaște interese mai înalte decît 
slujirea fără preget a națiunii noas
tre socialiste, își dedică toate forțele 
binelui și propășirii poporului nostru. Dez
baterea documentelor pregătitoare ale con
gresului partidului ilustrează dezvoltarea 
acelui st. 1 ue muncă care s-a încetățenit în 
activitatea partidului nostru in mod deosebit 
după Congresul al IX-lea, anume consulta
rea largă a organizațiilor de partid, a ma
selor largi populare asupra tuturor proble
melor fundamentale ale politicii interne și 
externe a României. Cu prilejul conferințe
lor județene de partid s-a făcut un nou pas 
spre dezvoltarea democrației interne de 
partid, prin punerea în dezbaterea organi
zațiilor județene, a membrilor de partid 
socotiți cei mai potriviți spre a fi luați 
în considerare de către Congres pentru or
ganele conducătoare ale partidului.

în cadrul conferinței — a aratat vorbi
torul — s-a adoptat hotărîrea de a se pro
pune și susține realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de inaltă răs
pundere de secretar general al Comitetu
lui Central. Puternicul ecou al hotărî.-ii 
conferinței organizației de partid a munici
piului București, susținută unanim de către 
membrii de partid, de către masele largi 
de oameni ai muncii, demonstrează că a- 
ceastă hotărîre exprimă voința unică a în
tregului partid, a întregului popor. Ea con
stituie o vie manifestare a înaltei stime și 
prețuiri pe care partidul și poporul nostru 
o dau întregii activități revoluționare des
fășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și, 
mai ales, modului în care a îndeplinit înal
tele sarcini încredințate de partid și popor, 
funcția de secretar general al Comitetului 
Central, de președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. Nu încape 
nici o îndoială că realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secre
tar general al Comitetului Central va asi
gura conducerii noastre de partid și de stat 
aceleași trăsături în activitatea de viitor 
care au făcut ca partidul nostru, conducerea 
lui, să exprime atît de fidel năzuințele și 
aspirațiile poporului român, să fie atît 
de aproape de inima și rațiunea celor 
ce muncesc, să se bucure de aprecierea cea 
mai de preț pentru un partid politic — a- 
nume aceea de a fi cîștigat încrederea fără 
margini a clasei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a tuturor oamenilor muncii 
indiferent de naționalitate, a întregii noas
tre națiuni socialiste.

Mulțumind pentru încrederea ce i s-a a- 
cordat prin alegerea sa ca delegat la Con
gres, din partea organizației județene de 
partid Timiș și prin desemnarea sa drept 
candidat la alegerea pentru organele su
perioare de conducere ale partidului, to
varășul Paul Niculescu-Mizil a spus că 
vede această propunere ca fiind izvorîtă 
din aceleași sentimente de stimă, prețuire 
și încredere în partidul nostru comunist, în 
conducerea sa.

In continuare, vorbitorul a înfățișat un 
cuprinzător tablou al profundelor trans
formări revoluționare petrecute în țara 
noastră în sfertul de secol de la eliberare, 
subliniind că o pagină strălucită a înscris 
Congresul al IX-lea ; etapa care s-a scurs 
de la acest Congres fiind cea mai bogată în 
realizări din toată perioada postbelică.

La toate succesele obținute de poporul 
român — a spus vorbitorul — au adus o con 
tribuție substanțială oamenii muncii din 
orașul Timișoara, prestigios centru econo
mic și cultural-științific din județul Timiș.

In continuare, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil s-a ocupat pe larg de principalele di
recții de dezvoltare care formează baza pro
gramului pe care Congresul îl va adopta 
în vederea înaintării României pe calea 
dezvoltării multilaterale a societății socia
liste. Perspectivele noastre de viitor au fost 
coiicretizate în Teze și în proiectul de Di
rective care, pe baza sintetizării întregii ex
periențe dobîndite în construcția socialis
mului, trasează liniile fundamentale ale ac
tivității de viitor în toate sectoarele vieții 
sociale. Spiritul științific, novator, gîndirea 
vie, cu capul propriu, realismul, capacitatea 
de a aplica In mod creator adevărurile mar- 
xism-leninismului la condițiile României, 

tehnice din Timișoara al Academiei, 
membru al Consiliului de Stat ; IOSIF 
BAYERLE, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului județean de partid ; 
ANTON BREITENHOFER, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului 
,Neuer Weg" : TRANDAFIR COCIRLA. 
secretar al comitetului județean Timiș al 
P.C.R. ; NICOLAE ECOBESCU, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România pe lîngă Oficiul 
O.N.U. de la Geneva ; DUMITRU GHIȘE, 
adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.; 
MARGARETA HAUSER, șef de secție la 
Editura Tineretului ; ADALBERT MILITZ, 
secretar al Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană din Republica Socia
listă România ; ANDREI IOSIF ROTH, vi
cepreședinte al Consiliului popular jude
țean Timiș ; MIHAI TELESCU, prim-secre
tar al comitetului județean Timiș al P.C.R. | 

CONSTANTIN VLAD, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. ; DUȘAN VLASCICI, 
președintele C.A.P. Variaș.

Primit cu vii și puternice aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul PAUL NICULESCU- 
MIZIL.

Conferința a aprobat textul unei scrisori 
adresată COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, între al
tele : 

care-1 va aproba Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, spre binele poporului 
nostru, al cauzei socialismului și păcii.

1. FINTINARU
V. MUREȘAN

caracterizează aceste documente. In stadiul 
la care am ajuns în prezent ne propunem nu 
o dezvoltare oarecare a economiei bazată 
doar pe acumulări cantitative, ci o econo
mie calitativ superioară, concepută într-o 
perspectivă largă, modernă și eficientă, de 
natură să contribuie la apropierea țării 
noastre de nivelul țărilor avansate econo- 
micește, la asigurarea creșterii nivelului de 
trai al poporului — țelul fundamental al 
întregii politici a partidului

Referindu-se la marile investiții ale cin
cinalului viitor, vorbitorul a subliniat 
că numai prin menținerea unei rate 
înalte a acumulării este posibilă creșterea 
avuției naționale și ridicarea sistematică, 
progresivă a nivelului de trai. El a relevat 
apoi necesitatea de a se acorda atenție pro
blemelor eficienței economice, creșterii pro
ductivității muncii, progresului tehnic, fo
losirii raționale a capacităților de producție 
și a forței de muncă.

Referindu-se la liniile de dezvoltare 
ale agriculturii, vorbitorul a subliniat sar
cinile ce revin organizației județene de 
partid în acest domeniu, între altele o 
preocupare sporită pentru gospodărirea 
fondului funciar, extinderea șl valorifica
rea experienței dobîndite în formele de 
conlucrare intercooperatistă.

O importantă parte a cuvîntării a fost 
consacrată problemelor învățămîntului, 
științei, culturii și artei, ridicării nivelului 
lor corespunzător cerințelor crescînde ale 
construcției socialiste în toate domeniile. 
Orînduirea socialistă poate să fie trainică 
numai în măsura în care se bazează pe tot 
ce este mai înaintat în domeniul cunoaș
terii, al științei și tehnicii, în măsura în 
care asigură lichidarea deosebirilor esen
țiale dintre munca' fizică și cea intelectuală, 
ridicarea gradului de cultură a societății în 
totalitatea el. De aci rezultă importante im
plicații teoretice și practice. Din această 
perspectivă pot fi înțelese măsurile luate 
în ultimii ani în domeniul învățămîntului, 
al științei și culturii, ca și criteriul funda
mental după care trebuie apreciată întrea
ga activitate din aceste sectoare.

Arătînd că partidul nostru consideră că 
socialismul și democrația sînt de nedes
părțit, ' vorbitorul a subliniat că se va 
urmări cu perseverență adîncirea demo
crației socialiste, participarea cît mai ac
tivă a cetățenilor la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe.

Exprimîndu-șl adînca satisfacție în legă
tură cu spiritul de prietenie și frăție în 
care trăiesc și lucrează în județul Timiș 
oamenii muncii români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități, vorbitorul a 
subliniat că rezolvarea justă, marxist-le
ninistă a problemei naționale constituie 
una din marile realizări ale socia
lismului. Orînduirea noastră asigură de
plina egalitate în drepturi a tuturor cetă
țenilor țării, favorizează întărirea bazei 
economice a acestor relații prin dezvoltarea 
tuturor județelor, țării, asigură largi po
sibilități de exprimare în limba maternă, 
de afirmare a tuturor fiilor marii familii a 
României socialiste.

în ultima parte a cuvîntării, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil s-a ocupat da 
unele probleme ale politicii externe a 
partidului nostru. Elementul fundamental 
al acestei politici, a arătat vorbitorul, îl 
constituie prietenia, alianța și colaborarea 
cu țările socialiste, orientare care decurgă 
din factori obiectivi cum sînt comunitatea 
de orînduire, de ideologie și de țeluri. Por
nim de la ideea că relațiile dintre țările 
socialiste sînt relații de tip nou, că pentru 
a-șl demonstra superioritatea și a constitui 
un model de organizare a relațiilor pentru 
viitorul lumii, ele se cer așezate pe teme
lia principiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului, ale independenței șl su
veranității naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului reciproc în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești.

Pornind de la premisa că în lumea de 
azi coexistența pașnică a statelor cu orîn
duiri diferite este o necesitate imperioasă, 
singura alternativă a unui război pustiitor, 
că toate statele mari și mici poartă răs
punderea pentru destinele păcii, țara noa
stră extinde relațiile cu toate statele, fără 
deosebire de regim social, se manifestă 
activ în viața internațională în favoarea 
destinderii și securității, dezvoltă contac
tele și colaborarea pe bază de egalitate șl 
avantaj reciproc.

Țara noastră manifestă o solidaritate ac
tivă cu toate popoarele care luptă pentru 
eliberare națională, pentru dreptul de a-și 
hotărî singure soarta.

Ca partid comunist, profund Internațio
nalist, Partidul Comunist Român mani
festă o preocupare continuă pentru dezvol
tarea legăturilor prietenești și de solidari
tate cu toate partidele comuniste și munci
torești în scopul întăririi unității mișcării 
comuniste. In legătură cu aceasta, vorbito
rul s-a referit Ia activitatea profund con
structivă a delegației P.C.R., condusă da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătui
rea de la Moscova a partidelor comunisto.
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Sîmbătă s-au desfășurat la Brașov, !n- 

tr-o atmosferă entuziastă, de deplină ade
ziune la politica internă și externă marxist- 
leninistă a partidului, lucrările conferinței 
extraordinare a organizației județene de 
partid, consacrate dezbaterii Tezelor Comi
tetului Central și proiectului de Directive 
ale Congresului al X-lea al P.C.R.

La lucrările conferinței a participat tova
rășul VIRGIL TROFIN, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C al P.C.R., care, tn zilele 
premergătoare conferinței, a făcut o vizită 
de lucru în uzine și fabrici, pe șantiere de 
construcții, tn unități agricole și instituții 
de cultură și artă din județ.

Deschizînd lucrările conferinței, tovarășul 
GHEORGHE PANA, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, a subliniat, în 
expunerea prezentată, că documentele pre
gătitoare ale Congresului al X-lea au fost 
dezbătute cu înaltă responsabilitate în adu
nările generale și conferințele de partid, în 
adunările populare, prilejuind o afirmare 
viguroasă a atașamentului comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani — față de politica partidu
lui, a hotărîrii lor de a participa activ la 
înfăptuirea programului de dezvoltare as
cendentă și multilaterală a patriei. Vorbi
torul s-a oprit apoi pe larg asupra rezul
tatelor obținute în dezvoltarea economică și 
socială a județului în anii de după Congre
sul al IX-lea al partidului, a înfățișat suc
cesele cu care oamenii muncii din județ 
întîmpină Congresul al X-lea al P.C.R. și 
cea de-a XXV-a aniversare a eliberării pai- 
triei, insistînd asupra principalelor sarcini 
care stau în fața organelor și organizațiilor 
de partid, a oamenilor muncii din județ, în 
lumina obiectivelor complexe și de mare 
însemnătate cuprinse în documentele ce 
vor fi dezbătute de apropiatul congres al 
partidului.

Delegații la conferință, printre care tova
rășii EMIL ONIGA, directorul general al 
Uzinei de tractoare, Ing. TEODOR ȘUTEU, 
directorul general al Combinatului chimic 
Făgăraș, MARIA TANASESCU, secretara 
comitetului de partid de la Fabrica de stofe 
Brașov, ing. CONSTANTIN ȘUȚU, secretar 
al comitetului de partid al Uzinei de auto
camioane, IOAN MARCUȘ, președintele 
Consiliului județean al sindicatelor, s-au 
referit pe larg în cuvîntul lor Ia exigen
țele pe care le pun dezvoltarea industrială 
a județului în viitorul cincinal, la sarcinile 
care revin colectivelor de întreprinderi în 
diversificarea și modernizarea producției, 
în creșterea eficienței activității economice, 
prin ridicarea în ritm susținut a producti
vității muncii și reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție. Despre necesitatea 
creșterii eficienței investițiilor — cu accent 
pe reducerea duratei de execuție și micșo
rarea costului construcțiilor — a vorbit tov. 
MIHAI BRATU, secretarul comitetului de 
partid pe ramura construcții din Brașov.

In cuvîntul său, tov. ing. MIHAI MARI
NESCU, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a insistat asupra sarcinilor ce re
vin întreprinderilor constructoare de mașini 
din județ în diversificarea și ridicarea gra
dului de competitivitate a produselor, în 
adîncirea laturilor calitative ale activității 
economice, evidențiind rezervele mari care 
pot fi valorificate prin folosirea din plin a 
potențialului tehnic și uman al uzinelor, 
prin reducerea cheltuielilor de producție și 
înlăturarea imobilizărilor de valori mate
riale.

Mal mulțl vorbitori, printre care AN
DREI BALINT, președintele C.A.P. Să- 
cele. ing. IOAN MANOIU, directorul Di
recției agricole județene, GHEORGHE 
INALBITOR, secretarul comitetului comu
nal de partid Jibert, au subliniat că pre
vederile proiectului de Directive referi
toare la dezvoltarea agriculturii sînt pe 
deplin realizabile, relevînd prin exemple 
convingătoare rezervele existente în unită
țile agricole din județ pentru creșterea pro
ducției agricole vegetale și animale.

Prof. ELENA GEORGESCU, inspector ge
neral al Inspectoratului școlar județean, 
și tov. CORNEL ȘANDRU, prim-secretar 
al comitetului județean Brașov al U.T.C., 
s-au referit la problematica complexă a 
perfecționării și modernizării invățămîntu- 
lui, Ia munca de educație ce trebuie desfă
șurată pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste și pregătirea pentru muncă, pen
tru viață a tineretului.

Tovarășii, SIMION SCHMIDT, președin
tele Consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană, și 
GHEORGHE SAVU, președintele Consiliu
lui popular comunal Cincu, au relevat în 
cuvîntul lor progresele realizate tn ultimii 
ani tn procesul de adîncire a democrației 
socialiste, de întărire a unității oamenilor 
muncii de toate naționalitățile în jurul 
partidului.

Scriitorul EUGEN BARBU a subliniat, tn 
cuvîntul său, că tot ce s-a construit în ulti
mii 25 de ani — și mărturie e întreaga țară 
— formează laolaltă o operă fără seamăn, 
cu care partidul comunist ftitră definitiv în 
istorie, El a arătat că rolul conducător al 
partidtilui în societatea noastră este recu
noscut de întregul popor și a relevat tn 
cuvinte- calde personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducător dominat de 
o neostoită credință în cauza clasei munci
toare, neclintit pe pozițiile marxist-leniniste, 
care a făcut din partidul nostru una din 
cele mai stimate organizații de comuniști 
din lume.

Tovarășii CONSTANTIN CIRȚINA, prim- 
secretar al comitetului municipal de 
partid Brașov, GHEORGHE BRlNZOIU, 
rectificator la uzina „Metrom", JAN PlN- 
ZARIU, secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de unelte și scule 
Brașov, au arătat că, tn lumina necesității 
obiective a creșterii continue a rolului 
partidului în conducerea întregii societăți, 
se impune intensificarea eforturilor pen
tru îmbunătățirea stilului și metodelor de 
muncă ale organizațiilor de partid, pro
movarea largă a spiritului combativ pen
tru înlăturarea practicilor învechite, a ten
dințelor de automulțumire, stimularea pu
ternică a inițiativei tuturor comuniștilor.

Intr-o atmosferă de înflăcărat entuziasm, 
Conferința organizației județene de par
tid Brașov a adoptat, într-o impresionantă 
unanimitate, hotărîrea de a susține rea
legerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al Comitetului 
Central al P.C.R. Cu multă emoție, tova
rășii VASILE MIIIUȚ, membru de partid 
din ilegalitate, ION LUPU, conferențiar la 
Institutul, politehnic Brașov, MIHAI RO
GOZ, sudor la Uzina de autocamioane, 
ALEXANDRU ALBERT, președintele Con
siliului județean al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, colonelul MARIN

DRAGU și RADU THEODORU, secretarul 

Asociației Brașov a Uniunii scriitorilor, 
au exprimat sentimentele lor de înaltă pre
țuire, profundă stimă și dragoste la adresa 
activității neobosite, pline de abnegație, 
desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului și statului, sublini
ind că realegerea sa în funcția de secre
tar general al Comitetului Central al par
tidului va chezășui și tn viitor aplicarea cu 
fermitate a politicii interne și externe 
marxist-leniniste a partidului nostru, po
litică ce slujește interesele fundamentale 
ale poporului român, interesele generale 
alo cauzei socialismului și păcii.

Conferința a ales apoi, prin vot secret, 
53 de delegați care vor reprezenta organi
zația județeană de partid la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. Totodată, conferința a 
desemnat drept candidați pentru organele 
superioare de conducere ale partidului, ce 
vor fi alese de Congresul al X-lea, pe ur
mătorii tovarăși : MAXIM BERGHIANU. 
membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării ! EUGEN BARBU, scri
itor ; CONSTANTIN CIRȚINA, prim- 
secretar al Comitetului municipal Bra
șov al P.C.R. î ZOE DUMITRESCU- 
BUȘULENGA, vicepreședinte al Comi

„Vă asigurăm că organizația Județeană de partid, toți locuitorii de pe meleagurile 
brașovene, indiferent de naționalitate, își vor strînge și mai mult rindurile în Jurul 
Comitetului Central, hotărîțl ca, Împreună cu întregul popor, să-și dedice munca și stră
daniile lor înfăptuirii exemplare a programului pe care îl va adopta Congresul al X-lea al 
partidului, făcînd din prevederile sale fapte și realități demne de epoca Înaltei civilizații 
socialiste”.

Conferința organizației județene de partid 
Brașov a constituit, prin întreaga sa desfă
șurare, o manifestare puternică a hotărîrii 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
români, maghiari, germani din județ, de

Cuvântarea tovarășului
Virgil Trofin

Transmițînd particlpanțllor la conferință 
și, prin ei, tuturor oamenilor muncii români, 
maghiari și germani din județul Brașov, 
un salut tovărășesc din partea Comitetului 
Central al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a relevat că dezbateri
le din cadrul conferinței, ca și cele care au 
avut loc în adunările generale și conferințe
le de partid, în adunările populare, au scos 
în evidență creșterea maturității politice a 
comuniștilor din județ, aprobarea unanimă 
de către aceștia, ca și de către toți oamenii 
muncii din județ, a Tezelor și proiectului de 
Directive care vor sta la baza hotărîrilor 
ce vor fi adoptate de Congresul al X-lea. 
Vorbitorul a subliniat că și în județul Bra
șov avem o puternică organizație de partid, 
care își îndeplinește în bune condiții sar
cinile ce-i revin, conduce cu succes desfă
șurarea activității în toate domeniile, asi- 
gurînd prin munca de îndrumare, de aju
tor, printr-o vastă activitate politică șl or
ganizatorică, traducerea în viață a politicii 
partidului nostru.

După ce a relevat profundele transfor
mări revoluționare petrecute în societatea 
noastră în sfertul de veac care a trecut de 
la eliberarea tării, tovarășul Virgil Trofin 
a arătat. că marile succese obținute în 
această perioadă istoricește scurtă se da- 
toresc, în primul rînd, eroicei noastre clase 
muncitoare, precum și activității desfășu
rate de țărănimea muncitoare, de intelec
tualitatea patriei noastre. Ele sînt rezul
tatul conducerii întregului popor de către 
partidul comuniștilor, a cărui politică s-a 
împletit și se împletește organic cu intere
sele vitale și aspirațiile celor ce muncesc 
pentru o viață mai bună, mai demnă, pen
tru socialism și comunism.

Subliniind că cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. va rămîne înscris cu litere de aur 
în Istoria partidului și a poporului nostru, 
vorbitorul a arătat că ceea ce caracteri
zează perioada care a trecut de atunci este 
modul creator în care conducerea partidului 
nostru, Comitetul său Central, tn frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a rezolvat 
problemele complexe pe care le ridică 
desăvîrslrea construcției socialiste, etapă su
perioară ne care o parcurgem pe drumul 
dezvoltării societății noi.

Vorbitorul s-a oprit apoi pe larg asupra 
rezultatelor obținute în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a județului Brașov, 
relevînd că aici se realizează 6.7 Ia sută 
din producția globală industrială a țării, 
că în primii trei ani ai actualului cincinal 
producția industrială a ludetulul a crescut 
cu 50 la sută. In continuare, vorbitorul a 
subliniat că agricultura județului este tn 
continuă dezvoltare, că Brașovul a devenit 
un Duternic centru științific si cultural, că 
în ultimii ani s-a îmbunătățit simțitor ni
velul de viață al locuitorilor din județ.

Scoțînd în evidență semnificația dezbaterii 
Tezelor și proiectului de Directive ale Con
gresului al X-lea de către toți < comuniștii, 
de întregul popor, vorbitorul a arătat că 
aceasta demonstrează nu numai lărgirea 
continuă a democrației interne de partid 
și a democra';°i socialiste în general, cl și 
faptul că parti, al nostru consideră că pro
blemele mari, care privesc destinele dezvol
tării societății — în condițiile în care Ia 
putere se află clasa muncitoare, Partidul 
Comunist Român — nu pot fi soluționate cu 
succes decît prin participarea la elaborarea 
și. definitivarea acestora a întregului partid, 
a întregului nostru popor.

Tn continuare, arătînd că partidul nostru 
îsi va concentra și în viitor atenția asupra 
dezvoltării și modernizării industriei, vorbi
torul a subliniat că trebuie să trecem de la 
o dezvoltare cantitativă, la una calitativă, 
științific fundamentată, care să sprijine a- 
firmarea și mai puternică în activitatea in
dustrială a superiorității socialismului, a 
orînduirii noastre. Relevînd că acest salt 
calitativ trebuie să se oglindească, în pri
mul rînd. în creșterea eficienței economice 
a activității întreprinderilor, vorbitorul a 
arătat că în acest domeniu există mari po
sibilități, a căror fructificare cere conduce
rilor de fabrici și uzine să treacă cu mai 
multă perseverentă de la analize și studii, 
de la discuții în legătură cu importanta și 
sensul diferitelor măsurî. la o muncă con
cretă de aplicare a acestora în practică. In 
mod deosebit, vorbitorul a accentuat nece
sitatea sporirii susținute a productivității 
muncii, subliniind că întreprinderile dispun 
de toate condițiile pentru a face progrese 
și mai mari în acest domeniu.

Referindu-se la faptul că, în perspectivă, 
județul Brașov se va dezvolta și mai pu
ternic, că fonduri însemnate urmează să 
fie alocate pentru dezvoltarea industriei și 
agriculturii, ca și a celorlalte domenii de 
activitate, vorbitorul a subliniat că folo

tetului Național al Femeilor ; EDU
ARD EISENBURGER, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate germa
nă din Republica Socialistă România, re
dactor șef al revistei „Karpaten Rund- 
schau" ; KOPANDI ALEXANDRU, secre
tarul Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Republica Socia-
listă România ; MIHAI MARINESCU, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ; GHEORGHE 
MATEI, secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R. ; 
prim-secretar al
Brașov al P.C.R., membru al 
de Stat; VASILE SECHEL, 
nic al uzinei „Tractorul";
TRICA, director general al 
dustriale pentru automobile 

GHEORGHE PANA.
Comitetului județean 

I Consiliului 
director teh- 
GHEORGHE 

Centralei in
și tractoare.

Primit cu vii și puternice aplauze, In 
încheierea dezbaterilor conferinței a luat 
cuvîntul tovarășul VIRGIL TROFIN.

Conferința a adoptat apoi, într-o atmos
feră entuziastă, textul unei scrisori adre
sate C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, tn care, printre 
altele, se spune :

a-șl consacra întreaga energie șl capacitate 
creatoare progresului neîntrerupt șl multi
lateral al României socialiste.

Mircea ANGELESCU 
Nicolae MOCANU

sirea judicioasă șl cu maximă eficiență 
a fondurilor de investiții va trebui să con
stituie obiectul preocupării permanente a 
tuturor organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor din județ. In acest sens, to
varășul Virgil Trofin a spus că trebuie să 
se acționeze cu hotărîre pentru a se evita 
supradimensionarea diferitelor construcții 
industriale, pentru a se asigura reducerea 
continuă a ponderii construcțiilor în totalul 
investițiilor, pentru a se micșora durata de 
execuție și costul lucrărilor de construcții.

Ocupîndu-se în continuare de problemele 
dezvoltării agriculturii județului, vorbito
rul a evidențiat marile posibilități exis
tente pentru sporirea producției la cultura 
cartofului și a sfeclei de zahăr, pentru dez
voltarea șl măi susținută a sectorului zoo
tehnic. pentru creșterea producției de car
ne și lapte, de legume și zarzavaturi, în 
scopul satisfacerii în mai mare măsură a 
nevoilor de aprovizionare a populației din 
orașul Brașov și din celelalte centre mun
citorești din județ.

Relevînd că în județ se află un însemnat 
număr de scriitori, ziariști, oameni de 
știință și cultură de valoare și prestigiu, 
vorbitorul a subliniat necesitatea ca ei să 
se angreneze mai puternic în toate frămîn- 
tările poporului, să participe mai activ la 
întreaga noastră viață politică și socială, 
să militeze pentru promovarea unei litera
turi. a unei culturi care să servească po
porului, formării omului nou al societății 
noastre socialiste.

După ce a arătat că un element esențial 
al creșterii rolului conducător al partidului 
ÎI constituie întărirea și creșterea compe
tenței tuturor organizațiilor de partid, că 
dezvoltarea democrației interne de partid 
ocupă un loc important In cadrul măsu
rilor ce au fost adoptate după Conferința 
Națională a partidului, tovarășul Virgil 
Trofin a spus : Faptul că documentele 
pentru congres au fost dezbătute de în
tregul partid, că în conferințele județene 
de partid, în afara alegerii delegaților pen
tru congres, au fost desemnați candidații 
pentru viitoarele organe superioare de con
ducere ale partidului, că întregul nostru 
partid s-a pronunțat asupra realegerii în 
funcția de secretar general al Comitetului 
Central a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
demonstrează întărirea și dezvoltarea de
mocrației interne de partid, unitatea de 
monolit a întregului nostru partid în jurul 
conducerii sale, hotărîrea sa neclintită de 
a aplica neabătut în viată politica internă 
și internațională a partidului.

Partidul nostru — a subliniat mai de
parte vorbitorul — se va preocupa șl în 
continuare de dezvoltarea 1 democrației so
cialiste. de asigurarea condițiilor pentru 
afirmarea deplină a personalității umane, 
pentru ca fiecare om al muncii să participe 
activ la tot ceea ce se înfăptuiește în socie
tatea noastră, să-și poată exprima liber 
opiniile cu privire la activitatea pe care o 
desfășurăm. Democrația socialistă nu în
seamnă cîtuși de puțin slăbirea disciplinei, 
a răspunderii pe care orice cetățean o are 
față de societate. Prin dezvoltarea demo
crației noi înțelegem creșterea responsa
bilității fiecărui om față de legile țării, 
față de interesele orînduirii noastre so
cialiste.

In ultima parte 8 cuvîntăril sale, tova
rășul Virgil Trofin s-a referit la politica 
externă promovată de partidul nostru, la 
baza căreia va sta în continuare dezvolta
rea relațiilor de prietenie și de colaborare 
multilaterală cu toate țările socialiste., 
Arătînd că partidul nostru va milita cu 
consecventă pentru întărirea și dezvoltarea 
unității mișcării comuniste și muncitorești 
Internationale, vorbitorul a subliniat că. în 
condițiile actuale ale dezvoltării mișcării 
revoluționare, elementul esențial pentru 
refacerea unității mișcării comuniste și 
muncitorești Internationale este respecta
rea dreptului fiecărui partid de a-si hotărî, 
pe baza învățăturii marxist-leniniste. de 
sine stătător, politica sa internă si interna
țională, a dreptului fiecărui partid de. a 
acționa tn raport cu interesele și năzuin
țele clasei muncitoare, ale poporului din 
tara respectivă, cu interesele cauzei socia
lismului și păcii. Vorbitorul a relevat, tot
odată, că plecînd de la ideea fundamentală 
că. în condițiile actuale, coexistenta paș
nică între popoare. schimbul de valori 
materiale șl spirituale sînt absolut nece
sare pentru toate țările lumii, pentru men
ținerea si apărarea păcii. România va pro
mova si în viitor o politică de dezvoltare 
a relațiilor de colaborare cu toate țările, 
indiferent de natura orînduirii lor sociale.

Tn încheiere, vorbitorul a exprimat con
vingerea Comitetului Central al partidului 
că membrii de partid, toți oamenii muncii 
români, maghiari și germani, din județul 
Brașov vor întîmpină congresul parti
dului cu rezultate și mai bune, urîndu-le 
din toată inima succes deplin în munca 
lor închinată progresului și prosperității 
patriei noastre.

Duminică 20 iulie a avut loc Ia Turnu- 
Severin conferința extraordinară a organi
zației județene de partid Mehedinți, consa
crată dezbaterii Tezelor Comitetului Central 
și proiectului de Directive ale Congresului 
al X-lea al P.C.R. La lucrările conferinței 
a participat tovarășul ILIE VERDEȚ, mem-, 
bru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, care 
a făcut o vizită de lucru în mai multe uni
tăți economice din județ.

Lucrările conferinței au fost deschise de 
tovarășul CONSTANTIN DRAGOESCU, 
prim-secretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., care a prezentat o amplă 
expunere asupra Tezelor și proiectului de 
Directive, documente programatice, de în
semnătate covîrșitoare pentru întregul par
tid și popor. Cele două documente duc mai 
departe prevederile Congresului al IX-lea 
al partidului — a subliniat vorbitorul — 
fiind pătrunse în întregul lor conținut de 
spiritul viu, mobilizator, de suflul creator 
propriu întregii activități a Partidului Co
munist Român, de înaltă responsabilitate 
față de vîlt.orul și destinele României, ale 
poporului român. Dezbaterile conferinței au 
loc în condițiile în care toți comuniștii, în
tregul popor se bucură din Inimă și spri
jină propunerea Conferinței extraordinare a 
organizației de partid a municipiului Bucu
rești ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales In funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, convinși fiind 
că prezența sa în fruntea partidului ne dă 
nouă, ca și întregului popor, încrederea ne
țărmurită tn viitorul minunat al patriei.

Participanții la dezbateri au acordat o 
mare însemnătate problemelor economice, 
dezvoltării industriei și a agriculturii pe 
teritoriul județului. Tov. NICOLAE MA- 
NESCU, director general al Grupului de 
șantiere I.C.H. „Porțile de Fier", a arătat 
că gigantul hidroenergetic ce se construieș
te pe Dunăre este rodul politicii consecvente 
a partidului de industrializare socialistă a 
țării — politică ce va fi continuată și în vii
torul cincinal, într-o concepție unitară și de 
largă perspectivă. Precizînd că sînt create 
condiții pentru intensificarea ritmului lu
crărilor la toate obiectivele, vorbitorul a 
insistat asupra folosirii judicioase a mijloa
celor tehnice, a forței de muncă și a timpu
lui de lucru. Tot despre efectele deosebite 
— pe plan economic, social și cultural — 
ale industrializării socialiste au vorbit to
varășii MIHAIL MARTA, directorul Com
plexului pentru industrializarea lemnului, 
ION CRUCERU, tehnician la Șantierul na
val, ambele din Tr. Severin, și tov. CALINA 
PACURARU, muncitoare la întreprinderea 
de industrie ușoară „Cazane" din Orșova.

Tov. AUREL GHIȚA, secretar al co
mitetului comunal de partid Punghina, și 
ILIE DOBRIN, secretar al comitetului 
de partid de la Uzina de vagoane, 
s-au referit pe larg la prevederile din Te
zele Comitetului Central care subliniază 
necesitatea creșterii rolului partidului în 
viața întregii noastre societăți. Tov. 
OCTAVIAN SOCOL, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Tr. Severin, 
a vorbit despre transformările înnoitoare 
pe care le-a cunoscut tn anii construcției 
socialiste și mai ales după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. orașul Tr. Severin. Pro
ducția industrială a municipiului Tr. Seve
rin este de 10 ori mai mare decît cea rea
lizată tn anul 1965. Îndeplinirea, tn conti
nuare, a sarcinilor economice, ridicarea 
nivelului eficienței întregii activități, au a- 
rătat vorbitorii, presupune îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă ale organizați
ilor de partid, promovarea largă a inițiativei 
maselor, a noului, lupta intransigentă îm
potriva rutinei și conservatorismului. Forța 
organizațiilor de partid — așa cum se des
prinde din Tezele Comitetului Central — 
crește cu atît mai mult cu cît ele dovedesc 
competență și spirit de răspundere In în
treaga activitate, cu cît fiecare membru 
de partid, la locul său de muncă, luptă cu 
abnegație pentru a fi un exemplu din toate 
punctele de vedere, pentru a-și realiza 
sarcinile în mod Ireproșabil.

Problemele dezvoltării’ agriculturii au fost 
abordate de tov. MARIAN PUFAN, pre
ședintele Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție, ing. MIRCEA ȚA- 
PlRDEA de la C.A.P. Zegujani, tov. ION 
PREDESCU, directorul T.M.A. Gogoșu, tov. 
CONSTANTIN MII1AIȚA, președintele 
C.A.P. Almăjel, care au relevat ma
rile rezerve de care dispune agricul
tura Mehedințiului pentru creșterea pro
ducției cerealiere, a celei animaliere, 
prin dezvoltarea zootehniei, cu precădere 
a complexelor de porcine, pe baze indus
triale.

In continuarea lucrărilor conferinței, tov 
MIȘU DAVIDESCU, președintele Comitetu
lui județean de cultură și artă, ELEONORA 
COVRIG, președinta Comitetului județean 
al femeilor, ION RADU, președintele Con
siliului județean al sindicatelor, MARIUS 
COJOCARU, prim secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al U.T.C., și NICOLAE 
SOARE, comandantul brigăzii de grăniceri 
Tr. Severin, au vorbit despre sarcinile 
în domeniile respective, ce decurg din pre
vederile Tezelor și proiectului de Directive.

Tov. ION ALBULEȚU, prim-vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean, s-a oprit la întă
rirea rolului economic al statului, 
la adîncirea democrației socialiste, iar 
tov. ALEXANDRU TOADER, secretar 
al comitetului județean de partid, s-a re
ferit mai ales la sarcinile organelor și orga
nizațiilor de partid, comitetelor de direcție, 
tuturor colectivelor de întreprinderi din 
sfera producției materiale. Tov. Ing. 
GHEORGHE OPREA, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de ma
șini, a vorbit pe larg despre dezvoltarea 
industriei constructoare de mașini în jude
țul Mehedinți, despre obiectivele cantita
tive și calitative ce revin Uzinei de va
goane și Șantierului naval Tr. Severin.

La punctul al doilea al ordinii de zi, 
s-au ales delegații la Congresul al X-lea al 
P.C.R. și, dintre aceștia, urcătorii candi
dați pentru organele superioare de con
ducere ale partidului : DUMITRU IVANO- 
VICI, membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R. ; OCTAVIAN 
GROZA, ministrul energiei electrice ; 
CONSTANTIN DRAGOESCU, prim-se
cretar al Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R. ; NICOLAE MANESCU, director 
general al Grupului de șantiere I.C.H. 
„Porțile de Fier" ; MIHAIL IVAN, secre
tar al comitetului județean de partid ; 
ION ALBULEȚU, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului popu
lar județean.

Cu ovații și urale prelungite, conferința 
a adoptat propunerea tovarășului Constan
tin Drăgoescu, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, de a se adopta o 
hotărîre pentru susținerea candidaturii to
varășului Nicolae Ceaușescu la funcția do 
secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Printre cei 
care au luat cuvîntul. susținînd din toată 
inima această propunere, s-a numărat tov. 
DUMITRU PARASCHIV, directorul spita
lului municipal Turnu Severin, care a 
spus : „Adeziunea noastră fierbinte la pro
punerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales secretar general al partidului 
izvorăște din convingerea că numele tova
rășului Nicolae Ceaușescu este înscris de
finitiv în istoria patriei. întregul popor, 
oamenii muncii mehedințeni văd în per
soana tovarășului Nicolae Ceaușescu ex
presia celor mal înalte năzuinți și garanția 
obținerii unor noi și strălucite realizări în 
domeniul economic, social-cultural, pe 
drumul viguros al construcției socialismu
lui In România. Bogata experiență revo
luționară. fermitatea, înaltele calități po
litice și umane, uriașa capacitate de muncă, 
receptivitatea față de nou, față de propune

„Documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R. ne mobilizează toate energiile 
șl forțele pentru traducerea în viață a politicii partidului, a indicațiilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, știind că ele asigură viitorul fericit al patriei și poporului 
român. Ne alăturăm din toată inima șl cu Întreaga convingere propunerii de a fi reales 
în funcția de secretar general al Comitetului Central al partidului, convinși fiind că pre
zența dumneavoastră In fruntea partidului este chezășia desăvlrșlril socialismului tn țara 
noastră, a Înaintării poporului român pe drumul fericirii și prosperității".

Prin întreaga sa desfășurare, Conferința 
extraordinară a organizației județene de 
partid Mehedinți a relevat pregnant atașa
mentul profund față de politica internă și 
externă a partidului și statului nostru, ho

Cuvântarea tovarășului 
llie Verdeț

După ce a transmis conferinței județene 
de partid un salut din partea Comitetului 
Central și a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, vorbitorul a spus : Lucră
rile conferinței au pus într-o pu
ternică lumină adeziunea deplină a comu
niștilor din județul Mehedinți la politica 
internă și internațională a Partidului Co
munist Român, unitatea lor de granit în 
jurul conducerii partidului. Importan
ța problemelor ridicate, competența 
cu care au fost dezbătute Tezele 
Comitetului Central și proiectul de 
Directive, spiritul analitic cu care 
au fost abordate unele aspecte esențiale 
din activitatea pe plan local dovedesc ma
turitatea organizației județene de partid, 
rodnicia eforturilor întreprinse în vederea 
realizării hotărîrilor Congresului al IX-lea 
al partidului.

Perioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea încheie strălucit bilanțul 
unui sfert de veac de la elibera
rea patriei șl începutul revoluției 
populare. In această perioadă, Comitetul 
Central, întregul partid au desfășurat o 
amplă activitate pentru punerea în valoa
re a posibilităților existente în domeniul 
economiei, științei și culturii, pentru des
fășurarea! largă a energiilor creatoare ale 
poporului, pentru utilizarea cît mai efi
cientă a tuturor pîrghiilor politice și eco
nomice, tehnice și organizatorice, materiale 
și morale care pot âccelera progresul mul
tilateral al patriei.

Infățișînd un tablou al succeselor 
obținute de economia națională în 
anii cincinalului, tovarășul Ilje Verdeț 
a spus : Este simbolic faptul că pe teri
toriul județului Mehedinți, care rămăsese în 
urmă în dezvoltarea sa economică, se con
struiește unul din cele mai importante o- 
biective industriale ale actualului cincinal — 
sistemul hidroenergetic și de navigație „Por
țile de Fier". Obiectivele industriale ridi
cate aici, acțiunile de dezvoltare și moder
nizare a capacităților de producție existen
te au permis ca în anul trecut producția 
industrială a județului să fie de peste 
10 ori mai mare decît în 1950. 'Re
zultate remarcabile au obținut și unele 
unități de stat șl cooperatiste din agri
cultură.

Referindu-se la programul dezvoltării vi
itoare a României, cuprins în Tezele Comi
tetului Central al P.C.R. pentru Congresul 
al X-lea și în proiectul de Directive, vorbi
torul a arătat : Obiectivul fundamental este 
continuarea procesului de făurire a unei e- 
conomii moderne care, prin structură și în
zestrare tehnică, prin pregătirea _ cadrelor, 
nivelul randamentelor și al eficienței, să 
corespundă din plin cerințelor epocii noas
tre. Atingerea acestui obiectiv necesită un 
amplu program de investiții și, ca atare, o 
rată înaltă a acumulării, menținerea indus
trializării în rolul de pivot principal al dez
voltării economiei. Vorbitorul _ s-a referit 
pe larg la indicatorii de bază ai dezvoltării 
economice în cincinalul următor, la sar
cinile privind ramurile hotărîtoare ale in
dustriei, la dezvoltarea agriculturii, ridica
rea nivelului de trai a! poporului, precum 
și la preocupările pentru perfecționarea re
lațiilor de producție socialiste, a organiză
rii, conducerii și planificării economiei na
ționale. In stabilirea nivelelor și ritmurilor 
pe perioada 1971—1975 s-a pornit de la pre
misa îndeplinirii integrale a planului pe 
acest an și pe anul viitor. De aceea, ade
ziunea deplină la programul dezvoltării 
noastre viitoare trebuie să-și găsească ex
presie, înainte de toate, în realizarea exem
plară a sarcinilor pe care le mai avem pînă 
la sfîrșitul actualului cincinal. Mențio- 
nînd unele rămîneri în urmă în județul Me
hedinți, în îndeplinirea planului de pro
ducție și a sarcinilor de export pe semes
trul I, tovarășul llie Verdeț a subliniat > 
Este necesar ca pînă la Congresul 
al X-lea să fie create condiții pen
tru recuperarea restanțelor din pri
mul semestru, pentru îndeplinirea si 
depășirea planului pe anul în curs la toți 
indicatorii, atît pe ansamblul județului, cît 
și pe fiecare întreprindere în parte. Refe
rindu-se la Șantierul naval din Tr. Seve
rin, la Complexul pentru industrializarea 
lemnului, ca și la alte unități, și înfățișînd 
unele constatări făcute cu prilejul vizitei 
de lucru, vorbitorul a insistat asupra ne
cesității sporirii eforturilor pentru utiliza
rea rațională a capacităților de producție, 
reducerea consumurilor de materii prime șl 
materiale, ridicarea calității produselor, 
folosirea judicioasă a cadrelor tehnico-ingi- 
nerești și, în general, a forței de muncă.

In continuare, vorbitorul a împărtășit u- 
nele constatări și a reliefat deosebirile mari 
dintre rezultatele bune obținute de o serie 
de unități agricole socialiste — ca I.A.S. 
Dealul Viilor, cooperativele din Gîrla Mare, 
Gruia și alte comune — și media pe județ, 
inferioară mediei pe țară, subliniind : 
Tn contextul eforturilor Întreprinse 
de partid și guvern pentru șporirea 

rile oamenilor muncii, iată ce caracteri
zează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu". In 
continuare, vorbitorul a propus ca parti
cipanții la conferință să trimită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal o telegramă în 
care să se spună că față de un asemenea 
conducător, care vrea numai și numai bi
nele țării, al poporului, comuniștii, toți oa
menii muncii mehedințeni își dau adeziu
nea totală pentru a fi reales In funcția de 
secretar general al Comitetului Central al 
partidului.

Pusă la vot, hotărîrea de a susține reale
gerea tovarășului -Nicolae Ceaușescu In 
funcția de secretar general al C.C. al 
P.C.R. a întrunit unanimitatea conferin
ței, care a ovaționat îndelung pentru Co
mitetul Central al partidului, tn frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în încheierea lucrărilor conferinței, pri
mit cu vii ți puternice aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul ILIE VERDEȚ.

Conferința a adoptat o scrisoare adresată 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care — după ce se expri
mă adeziunea față de Teze și proiectul da 
Directiva — se spune :

tărîrea fermă a comuniștilor mehedințeni do 
a munci cu entuziasm pentru înfăptuirea 
sarcinilor desăvtrșirii construcției socialiste 
in țara noastră.

Petre NEDELCU

eficienței întreprinderilor agricole de 
stat, preocupările pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a cooperativelor 
agricole de producție, pentru dezvol
tarea activităților intercooperatiste în 
diferite domenii vor permite să se pună și 
mai mult în valoare marile rezerve ale 
agriculturii județului, sporindu-se astfel 
contribuția ei la dezvoltarea economiei na
ționale și asigurînd înflorirea satelor mehe- 
dințene.

Arătînd că sarcinile pe anul 1970 
sînt cunoscute cu aproape 6 luni mai 
devreme, tovarășul llie Verdeț a insistat a- 
supra necesității C3 organizațiile economice, 
conducerile întreprinderilor să folosească 
cît mai eficient timpul pe care îl au la 
dispoziție pentru a pregăti temeinic reali
zarea planului pe anul viitor în toate dome
niile și, mai ales, in domeniul investițiilor, 
în 1970 la „Porțile de Fier" trebuie să se 
pună în funcțiune primele capacități ale 
centralei termoelectrice. De asemenea, în 
județul Mehedinți se vor deschide șantierele 
unor noi și importante unități industriale. 
De aceea se impune ca atît beneficiarii, cît 
și constructorii să asigure din timp întreaga 
documentație tehniâă, să lanseze comen
zile și să încheie din vreme contractele pen
tru execuția utilajelor, să ia măsuri pențțți 
realizarea exemplară a planului de investiții.

In lumina Tezelor Comitetului Central, 
vorbitorul s-a referit apoi la întărirea ro
lului statului, Ia dezvoltarea democrației so
cialiste, la creșterea rolului conducător al 
partidului în întreaga dezvoltare socială. 
Tovarășul llie Verdeț a relevat munca 
desfășurată după Congresul al IX-lea de 
către Comitetul Central, de întregul 
partid pentru perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale organizațiilor de par
tid, așezarea întregii activități pe principiul 
muncii și conducerii colective, dezvoltarea 
democrației interne de partid.

Astăzi, a spus vorbitorul, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, conferința 
a hotărît ca la congres, delegații mehedin
țeni să sprijine propunerea privind realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al Comitetului Cen
tral. Desigur, după cele spuse în conferință, 
este greu de adăugat ceva nou despre perso
nalitatea tovarășului Ceaușescu, despre dra
gostea și respectul cu care îl înconjoară în
tregul popor. îl cunosc toți — tineri și vîrst- 
nici, muncitori, țărani, intelectuali, indife
rent de județul în care locuiesc. Ii citesc cu 
atenție cuvîntările, au avut nenumărate pri
lejuri să-1 vadă în mijlocul!lor, să-i asculte 
părerile, sfaturile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus la 
Cluj că vede în propunerea făcută expresia 
încrederii în politica dusă de partid. Așa 
este, tovarăși. Dar, totodată, comuniștii, ac
tivul de bază al partidului și statului, în
tregul popor știu, și este bine de subliniat 
acest lucru, că în elaborarea întregii 
politici a partidului nostru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut și are un 
rol imens. M-am referit mai înainte 
la dezvoltarea democrației interne de partid. 
Putem spune aici că inițiatorul și promoto
rul cel mai ferm al metodelor noi, al stilului 
nou de muncă în cadrul conducerii partidu
lui și ai întregului partid este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prin principialitatea sa 
comunistă profundă, patriotismul său în
flăcărat, prin dăruirea cu care muncește în 
înaltele funcții ce i-au fost încredințate, 
prin realismul ți clarviziunea gîndirii, 
prin deosebitele sale însușiri organizatorice, 
prin căldura sa omenească, prin încrederea 
sa nețărmurită în partid, în popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este într-adevăr cel mai 
bun dintre cei mai buni, cel mai indicat să 
ocupe funcția supremă în conducerea parti
dului nostru.

în continuare, tovarășul llie Verdeț s-a 
referit la politica externă, la activitatea 
internațională a partidului și statului nos
tru, subliniind că și pe viitor preocuparea 
centrală o va constitui întărirea prieteniei 
și alianței cu țările socialiste. în același 
timp, pornind de la interesele poporului ro
mân, ale cauzei socialismului și păcii, Ro
mânia va dezvolta relațiile cu toate statele, 
indiferent de sistemul ior social-economic, 
în Tezele Comitetului Central, a subliniat 
vorbitorul, este înfățișată clar concepția par
tidului nostru despre relațiile dintre parti
dele comuniste și muncitorești.

Conducerea partidului, a spu» în 
încheiere tovarășul llie Verdeț, are 
o profundă încredere în comuniș
tii mehedințeni, în hotărîrea lor de 
a urma fără abatere politica internă ți in
ternațională a partidului, tn capacitatea lor 
de a însufleți și mobiliza masele la înde
plinirea integrală a programului luminos 
de înflorire a României ce va fi aprobat 
de Congresul al X-lea al P.C.R. Puteți fi 
siguri, tovarăși, că Comitetul Central nu 
va precupeți nici un efort pentru ca Româ
nia să avanseze neabătut pe drumul progre
sului și al civilizației, pentru triumful cau- 
lei păcii și socialismului In lumea intreagi
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„CUPA DAVIS“ CICLISM

trei zile de tenis de Ia Pro-

Tudor Vasile (Dinamo Bucu
roșii) — campion național 
la semifond

Cele
greșul s-au încheiat și scorul gene
ral al întîlnirii România-U.R.S.S., 
întîlnire contînd pentru finala zonei 
europene (grupa B), este de 4—1. 
Victorie netă a jucătorilor noștri 
într-un meci de înaltă factură teh
nică. o adevărată demonstrație de 
tenis care, nu ne îndoim, a mărit 
numărul prietenilor acestui sport 
din țara noastră.

Așa cum arătam, victoria repur
tată de tenlsmenii noștri în această 
întîlnire poartă totodată semnifica
ția celei mai bune performanțe rea
lizată Vreodată de către sportivii ro
mâni în cadrul „Cupei Davis"; ade
vărat campionat mondial neoficial pe 
echipe. Un șir de victorii — 3—2 cu 
R.A.U., 5—0 cu Israel și 4—1 cu Spa
nia, la Valencia — a precedat me
ciul cu echipa U.R.S.S., desfășurat 
vineri, sîmbătă și duminică pe tere
nul central de la Progresul. Ieri 
după amiază au avut loc ultimele 
două partide. Ilie Năstase a obținut 
o scontată victorie în fața lui Tho
mas Lejus (4—6, 6—3, 6—2, 6—2), iar 
Sever Dron a pierdut la Vladimir 
Korotkov (1—6, 4—6, 4—6), prile- 
juindu-i acestuia să înscrie punctul 
de onoare al oaspeților. Deci, 4—1 
scor total și calificarea în semifina
lele interzonale ale competiției, fază 
în care vom întîlni, tot la București, 
peste două săptămîni reprezentativa 
Indiei.

Repetînd felicitările noastre adre
sate Iul Ion Tiriac, Ilie Năstase și 
antrenorului lor Gh. Cobzuc, să 
subliniem încă o dată aportul decisiv 
al lui Tiriac în realizarea succesului. 
Tiriac a evoluat la nivelul maxim ai 
posibilităților sale fizice, 
tactice, reușind, mai ales 
,de dublu, să-l mobilizeze 
său coechipier, să-1 ajute 
eeze momentele dificile. Amîndol au

întîlnlrii

tehnice și 
în partida 
pe tînărul 
să traver-

oferit, spectatorilor și telespectato
rilor acestui meci, măsura talentu
lui pe care-1 au, măsura măiestriei 
tehnice acumulată în ultimii ani, 
măiestrie care i-a proiectat pe fir
mamentul tenisului amator mon
dial. Calificarea echipei noastre in 
turneul interzonal este consecința 
firească a creșterii de valoare și 
randament înregistrată de către Ti
riac și Năstase.

Care este situația pe celelalte te
renuri în „Cupa Davis" 7 La Bris
tol a luat sfîrșit meciul Anglia-Re- 
publica Sud-Africană, meci contînd 
pentru finala zonei europene, grupa 
A. Victoria a revenit tenismanilor 
englezi cu scorul de 3—2. în ultima 
partidă de simplu, Bob Hewit 
(R.S.A.) l-a întrecut cu 3—6. 6—0, 
4—6, 6—3, 9—7 pe Mark Cox (An
glia). Anglia s-a calificat, deci, și ea 
pentru semifinalele interzonale ale 
competiției unde va întîlni pe învin- 
gătoarea 
meci în 
Paulo, 
contează 
cane. După primele două partide de 
simplu, formația Braziliei conduce 
cu 2—0 : Thomas Koch l-a învins cu 
7—5, 6—1, 6—1 pe Joaquin Loyo Mayo, 
iar Edison Mandarino a cîștigat cu 
4-—6, ’6—2, 6—4, 5—7, 6—3. Cîștigătoa— 
rea din partida Anglia—Brazilia sau 
Mexic va întîlni echipa victorioasă 
din meciul România—India pentru a 
furniza pe una dintre finalistele ac
tualei ediții a „Cupei Davis". Cealal
tă finalistă este deținătoarea trofeu
lui, formația S.U.A.

Deci, recapitulînd, terminînd vic
torioasă meciul cu reprezentativa 
U.R.S.S., formația României se află 
la ora actuală în rîndul primeloi 
cinci echipe de tenis amator din 
lume.

Ieri dimineață a avut loc Ia Brăi
la — centru cu vechi și frumoase tra
diții in ciclism — etapa finală a 
campionatului național la semifond. 
Cursa s-a desfășurat pe distanța de 
38 ture a 2100 m. Pe locul I și cam
pion republican : TUDOR VASILE 
(DINAMO BUCUREȘTI) 64 p. ; 2. D 
Nemțeanu (Steaua) 40 p ; 3. G. Moi- 
ceanu (Dinamo) 20. p.

Juniori mari : Ștefan Ene (C. S. 
Brăila) (campion republican) 30 p. ;
2. I. Selejean (C.S.M Cluj) 25 p. ;
3. C. Tudoran (C. S. Brăila) 16 p.

Juniori mici : Vasile Miu (S.S.3) 
campion republican — 23 p. De men
ționat că Vasile Miu cîștigă anul 
acesta cel de al 4-lea titlu de cam
pion republican. Pe locurile următoa
re s-au clasat T. Drăgan (Voința 
București) 12 p. și V. Budea (Dezro
birea Brașov), 5 p.

cîșJigător deta-

î ÎTE VA
ION GANEA — ÎNVINGĂTOR 

ÎN CONCURSUL DE LA POZNAN

Sportivul român Ion Ganea a ob
ținut un nou succes internațional, 
clasîndu-se pe primul loc în con
cursul de sărituri de la trambuli
nă, desfășurat în bazinul din Poz
nan. Ganea a obținut 469, 10 puncte, 
fiind urmat de polonezul Jerzy 
Kowalewski cu 466.05 puncte. Pro
ba feminină de sărituri de la plat
formă a revenit concurentei bul
gare Eva Bojarska cu 259,50 punc
te. Ecaterina Dumitriu a ocupat lo
cul 4 cu 216,05 puncte. ' ’

MARI SURPRIZE
ÎN „TRIUNGHIULARUL" 

DE LA LOS ANGELES

Meciul triunghiular de atletism:
U.R.S.S. — Selecționata Common- 
wealth-ulul — S.U.A.. a luat șfîrșit 
pe stadionul „Coliseum" din Los An- 
geles cu următoarele scoruri : mas- 

■ ’culin : S.U A.—U.R.S.S 125—110 punc
te ; U.R.S.S. — Sei. Commonwealth 
128,5—104,5 puncte ; S.U.A.—Sei. Com
monwealth 137—95 puncte ; feminin : 
S.U.A. — U.R.S.S. 70—67 puncte; 
U.R.S.S.—Sei. Commonwealth 87—45 
puncte ; S.U.A.—Sei. Commonwealth 
81—56 puncte.

Printre marile, surprize ale acestui 
meci (soldat în general cu rezultate 
excelente), comentatorii notează în-

meciului Brazilia-Mexic, 
plină desfășurare la Sao 
fntîlnirea Brazilia-Mexic 
ca finală a zonei amerl-

Valentin PĂUNESCU

RÎNDURI

Merckx 
șal în „Tural Franței"

Poate că succesul lui Eddy Merckx 
în „Turul Franței" era pronosticat 
înainte de începerea primei etape; 
poate că lui Merckx i se anticipa vic
toria finală chiar la o diferență de 
cîteva minute. Totul este posibil să se 
fi anticipat. Mai puțin însă maniera 
în care acest mare ciclist belgian 
(mare, firește, ca valoare!) avea să se 
impună din primii kilometri ai uria
șului traseu fi pînă pe ultimii lui me
tri. Merckx a lăsat impresia că a cîș- 
tigat etape cînd fi cum a vrut, că a 
controlat cursa ca nimeni altul în înde
lunga și sbuciumata istorie a „Turului 
Franței". Intr-adevăr, autoritatea lui 
Merckx în acest „Tur al Franței" a 
întrecut orice presupunere. Jacques 
Goddet, 
vitatea ciclistă internațională, refe- 
rindu-se la numai un fapt (la fantas
tica evadare solitară de peste 140 km 
a lui Merckx în etapa peste Pirinei) 
scria : „Ceea ce a realizat acest su
blim atlet este complet diferit de tot

persoană marcantă în acti-

frîngerea lui Jay Silvester (locul doi 
cu 61,04 m), la aruncarea discului și 
clasarea campionului olimpic Fos
bury, pe locul 6, la săritura în înăl
țime, cu rezultatul de 2,05 m.

Iată cîștigătorii probelor disputate 
tn ziua a doua a concursului : mas
culin : 200 m ; John Carlos (S.U.A.) 
20”3/10 ; 110 m garduri : Davenport 
(S.U.A.) 13” 5/10 ; 1 500 m : Liquori
(S.U.A.) 3’40” 1/10 ; suliță : Lusis 
(U.R.S.S.) 85,14 m : 5 000 m : Șarafet- 
dinov (U.R.S.S.) 13’58” 8/10 ; lungime : 
Whitley (S.U.A.) 8,14 m ; înălțime : 
Gavrilov 2,20 m ; disc : Lia- 
hov (U.R.S.S.) • 61,60 m ; 400 m gar
duri : Lee (S.U.A.) 49’7/10 ; ștafetă 
4X400 m : S.U.A. 3’03’’l/10 ; decatlon : 
Toomey (S.U.A) 7 938 puncte ; femi
nin : 200 m : Barbara Ferrell (S.U.A.) 
23”6/10 ; 100 m garduri : Kilborn (Sel. 
Commonwealth) 13”5/10: greutate: Ci- 
jova (U.R.S.S.) 18,94 m ; 1 500 m
Braghina (U.R.S.S.) 4’16” ; lungime : 
White (S.U.A.) 6,21 m ; ștafetă
4X400 m : (S.U.A.) 3’34” 4/10.

Partidele din runda a 5-a a tur
neului internațional de șah de la 
Amsterdam s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Tatai — Darga 
remiză; Donner — Byrne 0—1 ; Iv- 
kov — Vasiukov remiză ; Hartoch — 
Gheorghiu remiză ; Ree — Stein 
1—0 ; Barendregt — Portisch 0—1 ; 
Liberson — Damianovipi remiză. în 
clasament conduce marele maestru 
maghiar Portisch cu 4 puncte, ur
mat la o jumătate de punct de so
vieticii Liberson, Vasiukov. Florin 
Gheorghiu ocupă locul 13 cu 1,5 
puncte.

Cel de-al 56-lea Tur ciclist al 
Franței s-a încheiat ieri, pe pista 
velodromului parizian „Vincen
nes” cu victoria rutierului bel
gian Eddy Merckx, care a domi
nat cu autoritate ediția din acest 
an a cursei, cîștigînd șase etape, 
învingătorul a străbătut cei 4 110 
km (22 etape) ai întrecerii în 
116h 16’01” și a fost urmat de 
Pingeon (Franța) la 22’13”. Pou- 
lidor (Franța)

Merckx a terminat Turul ca 
un veritabil as, clasîndu-se pri
mul în etapa contracronometru 
Creteil-Paris (36,800 
rită în 47’38”4/10 cu 
rară de 46,347 km.

km) acope- 
o medie o-

ce s-a scris pînă acum în 
a alergărilor rutiere... In 
tulul ciclist nu va fi decît un singur 
Eddy Merckx — Merckxissimo" (aluzie 
la Fausto Coppi, un alt gigant al 
ciclismului fi al „Turului Franței", 
denumit campionissimo n.n.).

Intr-adevăr, „Turul Franței" n-a 
mai avut un asemenea lider incontes
tabil din timpurile lui Fausto Coppt. 
Se pare totuși că avem de-a face cu un 
ciclist mai complet, căci belgianul — 
deși la prima lut participare în „marea 
buclă" — a întrunit aprecierile super
lative ale tuturor celor ce l-au urmă
rit în întrecere fiind denumit „etglo- 
nul-aur" al „Turului Franței". In- 
cercîndu-se un portret al lut Merckx, 
se poate spune că „are ușurința, su
plețea lui Anquetil, voința, dîrzenia 
lui Bohet. strălucirea lui Coppi, fizi
cul lui Koblet".

morea carte 
istoria spor-
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însemnat o reorganiza
re substanțială a pro
ducției întregii uzine.

Dar datele despre 
personalitatea dinami
că a uzinei comportă 
cîteva adăugiri. Spu
neam că metalurgiștii 
ieșeni țin la ideea de 
continuitate. Calculele 
producției realizate se 
fac aici simplu, prin 
extrapolare : după pa
tru luni se realizase un 
spor la producția glo
bală de 2,9 milioane lei, 
la producția marfă 9,9 
milioane lei, economii
le la prețul de cost se 
ridicau la 1,3 milioane 
lei, iar beneficiile ia 
2 milioane. Nu-ți ră- 
mîne pentru ca să afli 
rezultatele după 6 luni 
decît să pui mîna pe 
creion și să aplici re
gula de trei simplă : 
dacă după 4 luni s-a 
realizat atît, cît va fi 
după 6 luni ? Cifrele 
coincid cu cele din e- 
vidențe. Nu sînt admi
se aici „căderile", sur
prizele. E un fel de 
monotonie (s-ar zice) a 
rezultatelor, o „mono
tonie" care exprimă 
un puls sănătos al pro
ducției, în creștere. în 
5 luni s-au realizat 
peste plan 351 tone 
țevi sudate, o dată cu 
reducerea costurilor la 
profile, îmbunătățirea 
proceselor tehnologice 
și reducerea consumu
lui specific de metal. 
S-au respectat obliga
țiile de export, astfel 
că produsele ieșene au 
poposit și în acest an 
la termenele contracta-

te în Suedia și Irak, 
R. D. Germană și Ior
dania, în U.R.S.S. și 
Anglia. Este o mică 
parte a listei benefi
ciarilor de peste hotare 
a metalurgiei ieșene.

în proiectul de Di
rective ale Congresului 
al X-lea al P.C.R. se 
arată că promovarea 
largă a progresului 
tehnic în economia na
țională, extinderea 
proceselor tehnologice 
avansate, introducerea 
tehnicii electronice
de calcul, ridicarea 
calității produselor, 
asimilarea de noi pro
duse sînt sarcini de 
mare răspundere pe 
care trebuie să le re
zolve industria noastră. 
Rețin pe carnet cîteva 
din aceste victorii ale 
ingeniozității la uzina 
din Iași ; sudura prin 
curenți de înaltă frec
vență, care permite 
renunțarea la procura
rea din import a benzii 
laminate la rece, intro
ducerea în producție 
curentă a procedeului 
de zincare uscată.

Cînd vîrsta unei uzi
ne nu măsoară încă un 
deceniu se spune des
pre uzină că este tî- 
nără. Cîteodată epite
tul ar vrea să acopere 
și lipsurile, motivate 
prih inexperiență, să 
justifice greutățile. U- 
zină tînără. Ce semni
ficație au aceste cu
vinte ?

— Pentru noi, niciu- 
na 1 Noi sîntem o uzi
nă matură, e drept în 
permanentă transfor
mare, dar aceasta con
firmă posibilități, certi
fică un potențial — 
subliniază secretarul

comitetului de partid. 
Mai ales maturitatea 
s-a vădit în ultimul 
an, cînd participarea 
colectivului la perfec
ționarea producției a 
fost masivă.

Dezbătînd Tezele și 
proiectul de Directive 
pentru Congresul al 
X-lea, exprimîndu-și 
adeziunea fierbinte 
față de programul par
tidului de înflorire so
cialistă a țării, meta- 
lurgiștii ieșeni s-au an
gajat să îndeplinească 
exemplar sarcinile de 
producție, să ridice ni
velul parametrilor teh
nologici, să obțină cît 
mai multe economii de 
metal. Primele rezulta
te sînt marcate de zeci 
de tone laminate peste 
plan, numai în această 
lună.

...îmi stăruie în me
morie părerea unui 
maistru de la sectorul 
de prelucrare care ar 
fi vrut ca marca fa
bricii să fie globul pă- 
mîntesc înconjurat de 
un gros inel de țeavă 
de oțel (neapărat de la 
Iași). Maistrul se re
ferea nu numai la că
lătoria lungă a lamina
telor ieșene pe întregul 
glob, ci și la alte cifre 
sugestive pe care le ci
tez. în anul 1968, pro- 
ducîndu-se 130 000 tone 
laminate, iar fiecare 
tonă avînd în medie 
cam 300 metri liniari 
de oțel (după un cal
cul sumar), s-ar putea 
cu ușurință obține ace) 
inel ce-ar strînge pă- 
mîntul pe la Ecuator. 
Anul acesta se confec
ționează un inel care 
ar putea să încingă o 
planetă mai mare.

XII.

Carpați Sinaia — Pra
hova Ploiești 3—0
Poiana Cîmpina—Flacăra 
Moreni 
I.R.A. Cîmnina — 
man Bușteni

Metalul Buzău — 
Buzău

V. Petrolul Berea — 
listul Boldești

VI. Minerul Ghelar—Metalul
Hunedoara 1—1 x

VII. Electroputere Cv.—Mine
rul Motru 3—0 1

VIII. C.S.M. Reșița — Victoria
Caransebeș 1—1

IX. Minerul Bocșa — Meta
lul Topleț 4—1
C.F.R. Arad — Furnirul 
Deta 
C.F.R. Timișoara — U. M. 
Timișoara 
Aurul ZIatna — Victoria 
Călan

XIII. Mureșul Deva — A. S. 
Cugir 2—0

Fond de premii : 144 489 lei.

1—0 1

x

X.

XI.
1—1

2—1

1

x

1
1

1

teatre
O Ansamblul „Perinlța" (în sala 
Teatrului „C. I. Nottara") ; Perl- 
nița mea — 19.
O Teatrul ,,C. Tănase” (la grădina 
„Boema"); Nu te lăsa, Stroe 1 — 20.

cinema
© O chestiune de onoare : PATRIA
— 12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVORIT — 
10; 13; 15.30; 18; 20,30, FESTIVAL
— 9,15; 12; 15,30; 18,15; 21. la gră
dină — 20,30.
o Gala filmului „Direcția Ber
lin" : REPUBLICA — 20,30 (în ca
drul Festivalului filmului din R.P. 
Polonă).
0 Omul momentului : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45.
0 Dragoste la Las Vegas : BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18; 21, MELODIA — 9; 11;
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 
9; 11; 13,15; 17; 19, la grădină — 
20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, STADIONUL DI-

Clasa muncitoare raportează

din

ex-

0 producție

★ ☆

au apărut cartiere 
mai bine de 10 000

R. P. POLONE"remarcabile succese
„ZILELE CULTURII

/
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nicipiului Piatra Neamț au în
deplinit planul de producție. în 
total au fost realizate mărfuri 
în valoare de 7 milioane lei peste 
angajamentele asumate pe în
tregul an. Beneficiile planificate 
au fost depășite pînă acum cu 
23 milioane lei, îndeplinindu-se 
angajamentul anual și la acest 
capitol. De asemenea, au fost 
livrate la export, peste preve
deri, mărfuri în valoare de circa 
10 milioane lei. Ca urmare a re
zultatelor înregistrate, colecti
vele întreprinderilor din Piatra 
Neamț și-au suplimentat anga
jamentele.

tot atîtea locuințe cîte s-au ri
dicat în decursul primilor 20 de 
ani după 1944. în municipiul 
Ploiești, la Cîmpina, Sinaia și în 
alte localități 
noi, însumînd 
apartamente.

MUREȘ 
globală suplimentară de

62 milioane lei

In cadrul Zilelor cul
turii R. P. Polone, or
ganizate cu prilejul săr
bătorii naționale a aces
tei țări, duminică au 
avut loc în Capitală o 
serie de manifestări 
cultural-artistice.

La Casa de cultură 
din sectorul 6, prof. 
Petre Vancea fi Ta
deusz Kosînski, prim- 
secretar cu problemele 
economice al ambasadei 
R. P. Polone, au confe
rențiat despre semni
ficația acestui impor
tant eveniment în viața 
poporului polonez.

Tot în cursul după-

amiezii, în cadrul unei 
manifestări organizate 
în Parcul Herăstrău, au 
vorbit despre semnifica
ția sărbătorii naționale 
a Poloniei fi despre 
dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie 
româno-polone Mitu 
Mihai, lector la Univer
sitatea București, și Jer
zy Dubinski, atașat co
mercial al R.P. Polone la 
Bucurefti, după care au 
fost vizionate filme po
loneze, iar formații ar
tistice de amatori au 
prezentat un program 
de muzică românească 
fi poloneză. Un alt

spectacol susținut de 
artiști amatori a găzduit 
Casa de cultură din 
sectorul 7.

Cu același prilej, la 
bibliotecile estivale 
Parcul Herăstrău 
unde sînt deschise 
poziții cu lucrări de 
artă poloneză — au fost 
amenajate standuri cu 
publicații periodice fi 
cărți din R. P. Polonă.

Seara, Ansamblul ar
tistic polonez care ne 
vizitează țara a oferit 
publicului bucureftean 
un nou spectacol în 
grădina „Boema".

PETUILA: A fost reali 
zaî planul anual la con 

strucția de locuire
La Petrila au fost realizate 

prevederile pe anul în curs pri
vind construcția de locuințe din 
fondurile statului. Au fost puse 
la dispoziția oamenilor muncii 
246 de apartamente și 164 gar
soniere.

în anii construcției socialiste, 
în localitățile miniere din Valea 
Jiului au fost construite, peste 
14 700 de apartamente.

Un mare număr de unități In
dustriale din județul Mureș 
și-au îndeplinit angajamentele 
luate în întrecerea care se des
fășoară în cinstea Copgresulul 
al X-lea al partidului și aniver
sării eliberării patriei. Produc
ția globală realizată peste pre
vederi în primul semestru se ri
dică la 62 milioane lei, repre- 
zentînd 57 la sută din angaja
mentele anuale asumate de că
tre colectivele din industria a- 
cestui județ. Valoarea produse
lor livrate în acest timp la ex
port, peste prevederi, se ridi
că la 25 milioane lei, depășind 
cu 10 milioane lei angajamen
tul luat.

GALAȚI: Angajamen
tele pe 8 luni au fost 

îndeplinita
întreprinderea de sîrmă, cuie 

și lanțuri din Galați a realizat 
peste sarcinile de plan 91 tone 
sîrmă trasă, 71 tone cuie, 12 
tone de sîrmă zincată și alte 
produse, îndeplinindu-și astfel 
înainte de termen angajamen
tele pentru perioada 1 ianua
rie—30 august.

Depășiri care marchează1 în
deplinirea angajamentelor au 
raportat și colectivele stației de 
sortare a minereului, Uzinei 
mecanice din Galați, Fabricii 
de conserve din Tecuci și unele 
întreprinderi ale industriei lo
cale.

PRAHOVA : Pesta plan 
— 488 apartamente

La încheierea primelor șase 
luni și jumătate din acest an, 
colectivul Trustului de construc
ții și montaje — Prahova a ra
portat îndeplinirea angajamentu
lui luat în cinstea Congresului 
partidului și a zilei de 23 August, 
de a realiza peste plan clădiri în
sumînd 488 de apartamente. Pînă 
la sfîrșitul anului, colectivul 
trustului prahovean șl-a propus 
să realizeze — la termenul pre
văzut — alte 1 000 de aparta
mente, o stație de salvare și un 
centru de recoltat și conservat 
sînge, noi dispensare rurale, ca
binete stomatologice, magazine și 
complexe comerciale și meșteșu
gărești.

Potrivit unor date statistice, 
numai în actualul cincinal — în 
județul Prahova — s-au construit

GORJ: însemnata canîi- 
tăji de produejie pesta 

plan
Desfășurînd larg întrecerea 

socialistă, colectivele a nume
roase întreprinderi industriale 
din țara noastră raportează des
pre succesele obținute în mun
ca pentru îndeplinirea angaja
mentelor asumate în cinstea ce
lui de-al X-lea Congres al parti
dului și a aniversării eliberării 
patriei.

Zilele acestea, 14 întreprin
deri industriale din județul 
Gorj și-au îndeplinit principa
lele angajamente pe 'are și 
le-au luat în cinstea celor două 
mari evenimente. După cum re
zultă din datele centralizate la 
Direcția județeană de statistică, 
în primele șase luni industria 
a realizat un nivel de produc
ție care întrece cu 154 30C 000 
lei pe cel din perioada cores
punzătoare a anului precedent, 
între altele s-au produs în plus 
mai mult de 110 000 tone lignit, 
însemnate cantități de gaze de 
sondă, 10 300 mp plăci aglome
rate din lemn, 224 tone cără
mizi refractare, 1 200 tone pre
fabricate din beton, mobilă în 
valoare de 813 000 lei și alte 
produse.

COPȘA MICA : Ritmul pe 
7 luni a tasî îndeplinit

Colectivul Uzinei chimico-me- 
talurgice din Copșa Mică anunță 
îndeplinirea planului de produc
ție pe primele 7 luni. Pînă la 
sfîrșitul lunii, harnicul colectiv 
din cadrul acestei mari unități 
industriale s-a angajat să reali
zeze în plus o producție în va
loare de 30 milioane lei.

Ministrul afacerilor externe 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a primit din partea 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Abdelaziz Bouteflika, o 
telegramă prin care mulțumește 
pentru felicitările ce i-au fost adre
sate cu prilejul celei de-a VlI-a a- 
niversări a independenței Algeriei.

Duminică dimineața a sosit în 
Capitală o delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-română, condusă 
de A. I. Rotanova, vicepreședinte 
al asociației, secretara Comitetului 
de partid al Combinatului poligra
fic „Krasnii Proletarii" din Mosco
va, care, la invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S., va face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S., 
precum și de membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

NAMO — 20,30, GRĂDINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
0 Comisarul X șl „Banda trei 
cîini verzi" : REPUBLICA — 11,30 : 
14 ; 16,30, FEROVIAR — 8,30 ;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLOREASCA 

‘ " 13,30; 16; 18,15; 20,30,
9; 11,15; 13,30; 18,15;

9,30; 11,45; 14;

14 ; 16,30,

— 9; 11,15; 
GLORIA —
20.30, MODERN 
16,30; 18,45; 21, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,30.
O Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
VICTORIA — 8,45; 11; 13,30; 16;
18.30 ; 20.45.
0 Deșertul Roșu : CENTRAL — 
9,30; 12,15; 15; 18; 21, GRĂDINA 
DOINA — 20,30.
o Muzicantul : LUMINA — 9,15—
16.30 in continuare; 18,45; 20,45.
O Străin în casă : DOINA — 9—10 
(matineu pentru 
13,45; 16; 18,30; . ,
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, GRĂDINA 
BUCEGI — 20,30.
© La dolce vita: UNION — 16;
19.30, VOLGA — 9,30—16 în con
tinuare; 19,30.
© Album de pictură românească; 
Callatis; Triptic de artă popu
lară; Dacă treci rîul Selcnei; 
George Coșbuc, cîntărețul pămîn- 
tului românesc : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O Noaptea generalilor : GRIVIȚA
— 9,30; 12,15; 16,30; 20, AURORA — 
8; 12; 15; 18; 20,45, la grădină —
20.30, ARTA — 9—14,30 în conti
nuare; 17,30 — ia grădină 20,30. 
o Tată de familie : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 
20.

copii); 11,30;
21, BUCEGI —

vremea
••n-tr-.-y»»

Timpul probabil pentru 22, 23, 24 
iulie. Vreme ușor instabilă, cu cerul 
variabil, mai mult noros în nord- 
estul țării, unde vor cădea averse 
locale de ploaie. In rest, averse izo
late. Vîntul va sufla potrivit, pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tem
peratura în scădere la început, apoi 
in creștere. Minimele vor fi cuprin
se între 8 și 16 grade, iar maximele 
între 19 și 27 de grade, izolat mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului. 
In București : vreme ușor instabilă, 
cu cerul variabil, favorabil averse
lor slabe în cursul după amiezelor.

© Acuzatul : BUZEȘTI — 16,30; 18. 
O Prințul Negru : DACIA — 8,15— 
16,30 în continuare; 10,45; 21.
O In umbra coltului : UNIREA — 
15,30; la grădină — 20,30.
o Musafiri ciudați pe muntele de 
gheață : UNIREA — 18.
o Operațiunea „Belgrad" : LIRA — 
15,30; 18; la grădină — 20,30, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,30.
© Alexandru cel fericit : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
© Adio, Gringo : FERENTARI — 
15,30; 13; 20,15.
O Aruncați banca în aer : GIU- 
LEȘTI — 16,30; 18; 20,30, MIORIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15.
O Comedianții : PACEA — 16; 19. 
O Ultima tură: CRINGAȘI —-----
18; 20,15.
O Am două mame și doi 
COTROCENI — 15,30; 10;
MUNCA — 15,30; 18; 20.
o Ziaristul : VIITORUL —
19.
o Lovitură puternică : MOȘILOR 

la grădină — 20,30.
omule?: POPULAR —

15,30;

15,30;

— 15,30; 18,
o încotro,
16; 19.
O Vițelul
15,30; 18.
o Cumbite : VITAN — 15,30; 18. 
O Crima din pădure : RAHOVA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.

S Crăciun cu Elisabeta : PRO- 
RESUL — 15,30; 18; 20,30.

0 A trăi pentru a trăi : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 20,30.
O Neîmblînzita Angelica : GRĂ
DINA VITAN — 20,30. GRĂDINA 
PROGRESUL PARC — 20,30.

de aur : COSMOS

Astă-seară, la ci
nematograful „Repu
blica" din Capitală 
are loc spectacolul de 
gală cu filmul polo
nez „Direcția Ber
lin", organizat de 
Comitetpl de Stat 
pentru Cultură și 
Artă cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări 
a zilei renașterii Po
loniei. Acest specta
col, cu prezența de
legației de cineaști 
polonezi alcătuită din 
Jerzy Passendorfer 
— regizor, Woyciech 
Zukowski — scriitor, 
Woyciech Semeon și 
Anna Semiuk — ac-

torl, marchează, tot
odată, deschiderea 
„Festivalului filmu
lui polonez", care se 
va desfășura între 21 
—26 iulie în Bucu
rești, la Iași și Su
ceava. In cadrul fes
tivalului vor mai 
rula filmele „Con
tesa Cosei" — reali
zarea regizorului 
Jerzi Antczak, „Sin
gurătate în doi", Î7i 
regia lui Stanislas 
Rujevici, după, nu
vela lui Koninski, 
„Căsătorie de formă" 
— regizor Ian Vala- 
sek si „Totul de vîn-

zare", de Andrej 
Wayda.

Moment de relief 
al stagiunii noastre 
cinematografice, Fe
stivalul filmului po
lonez prilejuiește pre
zentarea unor creații 
promițătoare prin 
varietatea lor tema
tică și prin prestigiul 
autorilor lor. Publi
cul nostru va putea 
cunoaște cîteva rea
lizări recente ale u- 
nei școli cinemato
grafice socialiste ca
re s-a impus prin o- 
pere de ecou mon
dial.

tens al construcției socialismului, zeci 
de mii de oameni pășind pragul marii 
industrii. Știri lapidare, uneori de 
2—3 rînduri, informează despre in
trarea în funcțiune a unui nou obiec
tiv industrial, social sau cultural. Ele 
nu fac altceva decît să consemneze 
laconic treptele ascensiunii tumul
tuoase a unui popor harnic și între
prinzător, care întîmpină memorabilul 
eveniment petrecut în urmă cu 25 de 
ani — eliberarea țării de sub jugul 
fascismului — cu un bilanț de succe
se în toate domeniile de activitate.

Socialismul a adus adînci transfor
mări în viața economică și socială a 
țării. Astăzi două treimi din pro
ducția industrială a țării este realiza
tă de unități noi sau complet recon- 
struite după război. Au fost create 
ramuri industriale necunoscute în tre
cut, ramuri tinere cu o perspectivă 
largă, au fost dezvoltate sectoarele 
modeme ale industriei producătoare 
de mijloace de producție.

La acest jubileu de argint poporul 
polonez se prezintă cu o zestre care 
constituie o sinteză vie a eforturilor 
sale : combinate și uzine modeme cu 
parametri de producție la nivelul 
mondial și cu o gamă vastă de pro
duse — sulf la Tamobrzeg, cupru la 
Lubin și Polkowice, aluminiu la Ko- 
nin și Skawlna, oțeluri fine la Huța 
Warszawa (anul trecut pentru prima 
oară în istoria țării la oțel a fost de
pășită cifra de zece milioane tone), 
salba de centrale electrice de la Tu- 
roszow, Konin, Pantnow, Adamow, 
navele de pescuit și de transport con
struite la Gdansk, Gdynia și Szczecin, 
mașinile electronice de calcul de la 
Wroclaw, strungurile cu comandă au
tomată de la distanță, turbogenera- 
toarele și turbinele, produsele ramurii 
electronice și multe altele s-au anco
rat adînc în peisajul industrial al țării.

Chimia a cunoscut o carieră verti
ginoasă. în ultimii trei ani, ritmul ei 
mediu de creștere a atins circa 14 la 
sută, această ramură a economiei rea- 
lizînd astăzi 10 la sută din producția 
globală a țării. Tamobrzeg, Tamow, 
Polawy, Plock, Kedzierzyn, Oswiecim, 
Janikow, Police — iată doar cîteva 
puncte de reper dintre cele mai re
prezentative apărute în ultimii ani pe 
harta chimiei poloneze și care se

Buletin de știri.
Ex-Terra ’69" emi

siune concurs pentru tineretul 
școlar. Jucării electrice (II), 
18,05 — Retrospectivă TV a
Olimpiadei internaționale de ma
tematică 1969 de la București.
18.20 — Ateneul tineretului. Ti
nerii de la Săvineștl. 19,00 — 
Zborul navei cosmice „Apollo-ll“. 
Primii pași pe Lună (secvențe 
înregistrate din transmisiunea de 
dimineață). 19,20 — Zborul navei 
cosmice „Apollo-11*. Reîntoarcerea 
modulului lunar la navă. Trans
misiune în direct. 20,00 — Tele
jurnalul de seară. Buletin meteo
rologic. 20,30 — Congresul al X-lea 
al P.C.R. Secvențe din marea 
dezbatere. 20,45 — Steaua fără
nume — emislune-concurs de mu
zică ușoară. Prezintă Dan Deșliu. 
21.45 — Roman foileton „Lunga 
vară fierbinte" (XII). 22,45 — Pu- 
bllfcltate. 22.50 — Cadran — emi
siune de actualitate internațională.
23.20 — Telejurnalul de noapte. 
Buletin meteorologic. 23,35 — în
chiderea emisiunii.

bucură de renume nu numai în țară 
ci și peste hotare. Unul din sectoa
rele cele mai avansate este cel al 
producției de mase plastice și fibre 
sintetice. Anul care a trecut a marcat 
realizarea a circa 42 000 tone de fire 
și fibre sintetice. în 1970 producția 
lor urmează să se dubleze.

De la țărmurile Balticii și pînă-n 
meleagurile din sudul țării, întreaga 
Polonie are aspectul unui mare șan
tier. Dacă ar fi să enumeri cele 
mai importante obiective date în ex
ploatare ,în anii 1966—1969 te afli în 
încurcătură. Pe care dintre ele să le 
menționezi ? Furnalul nr. 5 și sle- 
bingul de la Nowa Huța ? Rafinăria 
de la Plock ? Uzina de aluminiu do 
la Konin ? Celo trei mari fabrici de 
ciment de la Dzialoszyn, Nowiny șl 
Rudniki ? Cu siguranță pe toate aces
tea dar și multe altele.

în prezent sînt în plină desfășu
rare lucrările de pregătire a viitorului 
plan cincinal pe anii 1971—1975. 
Congresul al V-lea al P.M.U.P., din 
noiembrie anul trecut, Plenara a 2-a 
a C.C. al P.M.U.P., de la începutul 
lunii aprilie a.c., expunerea premieru
lui Cyrankiewicz la sesiunea noului 
Seim în iunie a.c., au prefigurat ja
loanele principalelor direcții de dez
voltare a țării, schițînd profilul nou
lui cincinal. Volumul investițiilor pe 
anii 1971—1975 va depăși cu aproape 
50 la sută nivelul actualului cincinal. 
Siluetele zvelte ale noilor construcții 
vor atrage în circuitul industrial alte 
zeci de mii de oameni.

Tot ceea ce se realizează șl s-a 
realizat în sfertul de veac de putere 
populară își găsește reflectarea în 
creșterea continuă a bunăstării oame
nilor muncii. Anual sînt date în folo
sință în medie uOO 000 de noi camere 
de locuit. Numai în doi ani în Polo
nia s-au construit tot atîtea camere 
de locuit cît în întreaga perioadă din
tre cefe două războaie mondiale. Im
portantele sume investite în con
strucțiile de locuințe în anii puterii 
populare s-au transformat într-o per
manență a vieții cotidiene a polone
zilor : noile cartiere de locțiințe din 
Varșovia, Cracovia, Gdansk, Wroclaw 
sau Katowice fac concurență prin ele
ganță și frumusețe „orașelor vechi" 
care constituie o puternică atracție 
pentru turiști.

O dezvoltare continuă cunoaște cer
cetarea științifică, strîns legată de pro
gresul tehnic în ramurile cefe mai mo
derne ale economiei. Cheltuielile alo
cate în acest scop reprezintă circa 1,6 
la sută din venitul național al țării, 
în Polonia funcționează în prezent 80 
de centre de cercetări ale Academiei 
de Științe și peste 100 de institute de 
cercetări cu profil economic, în care 
lucrează peste 200 000 de oameni, 
în 76 institute de învățămînt su
perior plasate în toate voievodatele 
țării învață peste 300 000 de studenți. 
Numai în anul universitar 1967/1968 
au absolvit facultățile din Polonia 
aproape 38 000 de specialiști pentru 
toate ramurile economiei țării.

în Polonia se desfășoară astăzi o 
bogată și variată activitate cultural- 
artistică. în comparație cu perioada 
antebelică, tirajul cărților a crescut de 
peste trei ori, ajungînd la circa 110 
milioane exemplare anual. Numărul 
cinematografelor, al teatrelor, școlilor, 
bibliotecilor, al abonaților radio și 
televiziune a cunoscut un ritm foarte 
înalt de creștere, arta și cultura con
tribuind la formarea omului nou so
cialist.

Ziua de 22 iulie 1969 constituie o 
zi de bilanț a realizărilor dobîndite 
într-un sfert de veac de viață liberă 
de un popor harnic și talentat, care 
înaintează cu fermitate pe drumul con
strucției socialiste.



A 15-a ANIVERSARE A SEMNĂRII ACORDURILOR

DE LA GENEVA CU PRIVIRE LA VIETNAM

Apelul președintelui Ho Și in
HANOI 20 (Agerpres). — Preșe

dintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, a 
adresat un apel, cu ocazia celei de-a 
15-a aniversări a semnării acordurilor 
de la Geneva cu privire la Vietnam, 
către compatrioții din întreaga țară. 
In apel sînt subliniate succesele ob
ținute de poporul vietnamez și de for
țele armate din nord și din sud în 
lupta împotriva agresiunii americane. 
Guvernul revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, se a-

Extinderea si consolidarea 
zonei eliberate 

a Vietnamului de sud
SAIGON 20 (Agerpres). — Zona eli

berată a Vietnamului de sud continuă 
să se consolideze și să se extindă — 
relatează agenția de presă Eliberarea, 
relevînd realizările obținute de popu
lația din regiunile sud-vietnameze a- 
flate sub controlul patrioților. Pretu
tindeni unde au fost constituite, 
comitetele populare revoluționare au 
anunțat abolirea administrației mario
netă și au elaborat un program vizînd 
intensificarea luptei împotriva forțelor 
inamice și ridicarea nivelului de trai 
al populației — arată agenția citată. 
Datorită efectuării unor lucrări de iri
gații fi instituirii muncii colective, pro
ducția agricolă a crescut mai ales in 
provinciile Ben Tre fi Tra Vinh. In 
regiunile unde raidurile aviației forțe
lor inamice au provocat mari pier
deri, organele puterii revoluționare au 
luat măsuri pentru ajutorarea popu
lației și reconstrucția locuințelor. In 
pofida condițiilor extrem de dificile, 
fcolile fi-au continuat activitatea în 
numeroase districte. In același timp au 
fost luate o serie de măsuri în vederea 
îmbunătățirii asistenței sociale.

A
Guvernul Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de sud a 
dat publicității un comunicat cu o- 
cazia vizitei delegației: sale în Cam- 
bodgia. în comunicat se exprimă do
rința guvernului revoluționar pro
vizoriu de a întări relațiile de prie
tenie cu Cambodgia pe baza respec
tării reciproce a intereselor funda
mentale și pe baza principiilor co
existenței pașnice. 

rată în apel, a fost recunoscut de pes
te 20 de țări și salutat cu căldură de 
popoarele lumii întregi. Subliniind că 
poporul vietnamez este hotărît să 
lupte pînă ce Statele Unite își vor 
retrage total trupele și pe cele ale a- 
liaților lor din Vietnamul de sud și 
pînă la înfrîngerea completă a ar
matei și administrației saigoneze, a- 
pelul arată că, așa cum prevede so
luția în zece puncte a F.N.E. din 
Vietnamul de sud, după realizarea a- 
cestor deziderate, vor fi organizate a- 
legeri generale democratice pentru a 
se da posibilitate populației sud-viet
nameze să-și stabilească singură re
gimul politic, să aleagă o adunare 
constituantă, să elaboreze o constitu
ție și să formeze guvernul de coali
ție oficial al Vietnamului de sud, fără 
nici un amestec străin.

După ce a adresat, în numele for
țelor armate și al poporului vietna
mez mulțumiri tuturor popoarelor 
pentru sprijinul acordat luptei împo
triva agresiunii americane, președin
tele Ho Și Min declară in apelul său : 
„Sînt convins că țările socialiste fră
țești, toate guvernele și popoarele iu
bitoare de pace și dreptate, inclusiv 
oamenii cu vederi progresiste din Sta
tele Unite, își vor intensifica sprijinul 
și ajutorul pentru lupta poporului 
vietnamez împotriva agresiunii S.U.A., 
pentru salvarea națională, pînă la vic
toria totală".

franța Tendințe de apropiere 
intre forțele de stingă

PARIS. — Corespondentul Ager- 
pres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Noul lider al Partidului Socialist 
Francez, Alain Savary, a declarat 
că în săptămînile ce urmează con
ducerea acestui partid își va fixa 
punctul de vedere pentru „dialo
gul permanent și public'* cu Parti
dul Comunist Francez. FI a pre
cizat că vor fi stabilite; cit mai cu- 
rînd posibil contacte cu Convenția 
cluburilor republicane și cu Parti
dul Socialist Unificat in scopul 
căutării căilor de regrupare a for
mațiunilor socialiste. „Voința de

Ciocniri 
israeliano- 
egiptene 

în golful Suez
CAIRO. — Un purtător de cuvînt 

militar egiptean a anunțat că du
minică în zori un grup de comando 
israelian a încercat să ocupe insula 
Khandra din golful Suez, la 5 km 
sud-est de Port Tewfik. în cursul 
luptelor care au urmat, circa 30 de 
israelieni au fost uciși. Șase soldați 
egipteni au fost uciși sau răniți. 
Purtătorul de cuvînt a precizat că 
atacul israelian a fost efectuat de 
la bordul a 10 ambarcațiuni, dintre 
care două au fost scufundate. El a 
afirmat, totodată, că un avion „Mi
rage" israelian a fost doborît.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt israelian a anunțat că forțe 
israeliene au traversat sîmbătă 
noaptea Canalul de Suez, atacînd 
insula Khandra, care controlează 
intrarea sudică în canal. Ele au 
ocupat insula timp de o oră, au luat 
cu asalt pozițiile artileriei anti
aeriene și au aruncat în aer pozi
țiile fortificate și cuiburile de mi
traliere, au distrus cinci posturi 
de control radar.

Un violent duel de artilerie, de
clanșat de forțele egiptene asupra 
insulei în momentul atacului israe
lian, s-a întins simultan asupra mai 
multor puncte ale canalului.

Pierderile israeliene, precizează 
purtătorul de cuvînt, se cifrează la 
6 morți și nouă răniți, iar cele ale 
egiptenilor la zeci de morți și răniți.

reînnoire socialistă va trebui să se 
manifeste în toate domeniile", a 
declarat Savary.

Definind poziția comuniștilor 
față de noua orientare a Partidului 
Socialist, Jacques Duclos, membru 
al Biroului Politic al P-C F.; a re
levat că Partidul Comunist ia act 
de ea, regretînd totodată fapțul că 
socialiștii au exclus eventualitatea 
elaborării unui program comun de 
guvernare. Liderii celorlalte for
mațiuni ale stîngii au exprimat, cu 
unele rezerve, satisfacția pentru 
tendințele noi care se manifestă 
în Partidul socialist.

agențiile de presă transmit:
Primul ministru d guvernului local din statul Hndhra 

Pradesh a efectuat o remaniere a cabinetului său, fnciuzînd 
noi miniștri din rîndul parlamentarilor reprezentînd regiunea Telegana, care 
face parte din acest stat. Noul vicepremier al guvernului din Andhra Pradesh, 
relevă agenția France Presse, va fi, în urma remanierii, un reprezentant din 
Telegana. După anunțarea acestor remanieri, liderii mișcării separatiste din 
Telegana, care se pronunță pentru desprinderea acestei regiuni din statul 
Andhra Pradesh, au calificat drept „o manevră străvezie" hotărîrea primului 
ministru și au lansat un apel la grevă generală.

Administrația sud-co- 
reeană a hotărît să spo
rească în anul 1970 efecti
vul forțelor de poliție cu 
15 000 de persoane și să înființeze noi 
secții și posturi de poliție, anunță a- 
genția A.C.T.C., citind surse din Seul, 
în legătură cu înființarea unor noi 
sectoare de poliție, atrage atenția fap
tul că acestea au fost înființate în 
acele regiuni în care se semnalează 
o activizare a detașamentelor de par
tizani.

Nava sovietică de cercetări 
științifice „Academicianul Kurcia- 
tov“ a plecat într-o lungă cursă 
în Oceanul Atlantic unde, în ca
drul Programului internațional de 
cercetare a scoarței pămîntului, 
va studia zăcămintele de mine
reuri utile dintr-o vastă regiune 
cuprinsă între Islanda și Insulele 
Capului Verde. La cercetările 
efectuate de nava sovietică par
ticipă și un grup de 16 oameni 
de știință din S.U.A., Anglia, 
Franța și Bulgaria.

Exploratorul norvegian 
Thor Heyerdahl, care a aban- 
donat vineri pluta de papirus „Ra“, 
cu care a încercat să traverseze Atlan
ticul,1 a trimis sîmbătă o telegramă 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant. în acest mesaj, semnat și 
de cei cinci camarazi ai lui Heyer
dahl de la bordul lui „Ra“, se men
ționează că membrii echipajului inter
național al expediției au putut con
stata, în condițiile cele mai vitrege, 
că salvarea omului rezidă în coopera
rea dintre diversele națiuni ale lumii. 
Pe de altă parte, cotidianul egiptean 
„Al Ahram", citind surse oficiale, a- 
nunță că în Republica Arabă Unită va 
fi construită o nouă ambarcațiune din 
papirus ce va purta denumirea 
„Ra-II". Cu aceasta ar urma să se în
treprindă o nouă încercare de traver
sare a Oceanului Atlantic pe aceeași 
rută ca și primul „Ra“.

Flota petrolieră a lumii a 
cunoscut în ultimii ard o 
creștere rapidă. Daoa în 1963 

tonajul total al petrolierelor din în
treaga lume se ridica la 64,6 milioane, 
la 30 iunie 1968 el a ajuns la 105,5 
milioane.

Navigatorul solitar bri
tanic John Fairfax a reușit 
să traverseze Oceanul fi- 
tlantic la bordul unei ambarcațiuni 
cu vîsle. El a sosit sîmbătă la Holly
wood Beach (statul Florida), după ce 
a parcurs o distanță de 6 437 km în 
180 de zile, plecînd din insulele Ca
nare. Fairfax este primul om care a 
traversat Oceanul Atlantic pe o am
barcațiune cu vîsle.

Un comunicat dat publi
cității de autoritățile nige- 
rfene re^eva desfășurarea cu succes 
a acțiunii întreprinse de comandouri 
ale armatei federale, cărora le-a fost 
încredințată misiunea încercuirii și cu
ceririi orașului Owerri, unde în prezent 
își au sediul autoritățile biafreze. Sînt 
menționate lupte 1st circa zece kilo
metri de această localitate. Această 
tactică de acțiune prin surprindere a 
unor mari unități în spatele liniilor 
de luptă este folosită de statul major 
nigerian și în regiunea orașului Aba, 
unde au loc în prezent ciocniri cu mari 
pierderi pentru ambele părți.

„Luna-15“ continuă 
cercetările științifice 
în spațiul circumlunar

MOSCOVA 20 (Agerpres)., — A- 
genția TASS anunță că stația auto
mată sovietică „Luna-15“ iși con
tinuă zborul pe o orbită cir.cumiu- 
nară. La 20 iulie, ora 17,16 (pr«^ 
Moscovei), a fost efectuată o .ă 
doua corectare a orbitei stației 
„Luna-15“ plasată pe o nouă or
bită circumlunară.

Parametrii noii orbite a stației 
„Luna-15“ sînt: distanța maximă

Suspendarea apariției 
săptămînalelor „Libertad" 
și „Radical" — organele de presă 
ale partidelor liberal și respectiv li
beral-radical din Paraguay — a fost or
donată de Ministerul Afacerilor Interne 
al acestei țări. După cum transmite co
respondentul din Asuncion al agenției 
Prensa Latina, pretextul pentru sus
pendarea acestor ziare a fost publi
carea unor materiale, considerate de 
autorități drept „subversive".

Presa suedeză consacră ample 
cronici Festivalului internațional 
folcloric de la Asele, la care par
ticipă formații artistice din Aus
tria, Danemarca, Finlanda, R. F. 
a Germaniei, Norvegia și Suedia, 
precum și un grup folcloric ro
mânesc de cîntece și dansuri, 
care a prezentat două specta
cole. Ziarul „Ornskoldsvike Al- 
lehanda" n publicat un articol 
în care se arată : „Fără îndo
ială, românii au cucerit publi
cul cu costumele lor neobiș
nuit de bogate în fantezie și îna
inte de toate cu dansurile lor, 
care au smuls furtuni de aplauze".

Kiss Filipine a fost de
clarată Miss Univers sîmbătă 
seara la Miami Beach. Juriul a consi
derat că următoarele trei „cele mai 
frumoase fete din lume" sînt în ordine 
miss Finlanda, miss Israel și miss Ja
ponia.

de la suprafața Lunii — 110 km ; 
distanța minimă — 16 km ; înclina
ția față de planul ecuatorului lunar
— 127 grade ; perioada de rotație.
— 1,54 ore.

Potrivit datelor telemetrice, toate 
sistemele de bord și aparatajul ști
ințific al stației „Luna-15“ funcțio
nează normal. Stația automată 
„Luna-15“ continuă cercetările ști
ințifice în spațiul circumlunar.

r

h Din nou în Italia, ansamblul 
de balet al Operei Române din 
București a repurtat un strălu
cit succes cu capodopera lui 
Ceaikovski „Lacul lebedelor". 
Participînd la prestigiosul „Fes
tival internațional de la Monza", 
balerinii români au entuziasmat
pur și simplu pe cei peste două 
mii de spectatori din Milano și
Monza, care umpleau pînă la re
fuz marele amfiteatru în aer 
liber de la „Villa reale". „Bravo 
România", strigat în repetate rîn- 
duri, a reprezentat nu numai o 
recunoaștere a valorii baletului 
românesc și a nivelului inter
pretativ realizat de soliștii Ilea
na Iliescu, Cristina Hamel, Sery 
giu Stefanschi și Dan Moise, ci 
a exprimat, totodată, sentimen
tul de prietenie și stimă față de 
România și poporul său talentat, 

în cronici ample, presa italia
nă scoate în evidență „magnifi
cul spectacol al lebedelor ro
mânești". „Datorită unei voințe 
exemplare și a unei munci in
tense — scrie cronicarul de 
specialitate al cunoscutului ziar 
„CORRIERE DELLA SERA"— 
ansamblul român a reușit să se 
situeze în rîndurile elitei baletu
lui internațional. Soliștii săi, 

I posed înd o tehnică remarcabilă 
și un stil impresionant, au dat 

i „Lacului lebedelor" sensul și 
măsura sa exactă". Ziarul 
„IL GIORNO", după ce sub
liniază că publicul a avut 
„satisfacția să asiste la un 

1 spectacol de înaltă clasă" o- 
. ferit de balerinii români, scrie : 

„Atît în scenele de grup cît și 
; în cele ale întregului ansamblu, 

s-a realizat o reușită echilibrare 
1 a unor individualități precis con- 
I turate cu colectivul în totalita

tea sa. Coregrafia lui Oleg Da- 
novschi a demonstrat idei ori- 
g'nale..."

Intr-o scurtă convorbire pe ca
re am avut-o cu Octav Enigăres- 
cu, directorul Operei Ro
mâne din București, după cele 
două spectacole prezentate la 
Monza, d-sa ne-a spus : _ „Ne 
bucură mult succesul înregistrat. 
Publicul italian, cunoscător și 
exigent, ne-a dovedit întreaga 
sa simpatie și prețuire. Turneul 
nostru aci ne va permite, 
fără îndoială, să dezvoltăm în 
continuare legăturile cultural- 
artistice cu Italia, țara ce dis
pune de atîtea talente. Prietenia 
tradițională dintre cele două po
poare dobîndește, treptat, valori 
tot mai înalte".

Sîmbătă, ansamblul român a 
prezentat un nou spectacol cu 
„Lacul lebedelor" în orașul Lec
ce din sudul Italiei, care s-a
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O STRĂLUCITĂ VICTORIE A OMULUI

Sosirea pămîntenilor pe Lună - fapt împlinit!
Duminică seara la orele 22,17, ora 

Bucureșțiului, la capătul unei evolu
ții de o excepțională precizie, modulul 
lunar „Vulturul", avînd la bord pe te
merarii astronauți Neil Armstrong și 
Edwin Aldrin, a coborît lin pe solul 
lunar, faptă care este fără îndoială 
una dintre cele mai extraordinare din 
întreaga istorie a umanității. „Șalupa 
lunară" a avut de efectuat manevre 
dificile pentru a alege locul cel mai 
favorabil pentru alunizare.

Primele cuvinte rostite de un pă
mântean pe Lună: „VULTURUL A 
ASELENIZAT" au stîrnit un uriaș 
val de entuziasm în întreaga lume, 
care a urmărit cu răsuflarea tăiată 
măreața misiune a celor doi cuteză
tori exploratori.

Călătoria Pămînt-Lună a fost efec
tuată în 102 ore 45 minute fi 42 se
cunde. Armstrong se afla la comenzile 
modulului lunar în momentul cînd 
lungile „picioare" ale acestuia au atins 
solul Lunii.

Comandantul astronavei a comuni
cat imediat impresiile sale. El a anun
țat că vede prin hublouri o mare va
rietate de roci. „Locul alunizării este 
foarte neted" — a adăugat astronautul. 
El a indicat că modulul se găsește 
într-un crater avînd dimensiunile unui 
teren de fotbal. „Modulul este încon
jurat de mari stînci. Unele dintre ele 
se ridică la peste trei metri" — a spits 
Armstrong. După afirmațiile sale, se 
puteau distinge, de asemenea, roci 
ascuțite, fi la aproximativ un kilome
tru fi jumătate în fața modulului o 
colină. In ce privește culoarea rocilor, 
cei doi astronauți nu s-au pronunțat. 
Ei au precizat că predomină griul. 
„Totul depinde de unghiul sub care 
sînt privite" — a comunicat Aldrin.

Potrivit primelor observații făcute 
de astronauți, se pare că pe Lună 
există pretutindeni cratere. Unele din
tre ele au un diametru de un metru 
sau doi metri, iar altele de 15 me
tri sau mai mulți. „Sînt atît de nu
meroase •— a spus Aldrin — încît 
nici nu pot fi numărate".

Imediat după alunizare, operatorii 
centrului spațial Houston au comuni
cat prin radio astronauților: „Băieți, 
fețele tuturor oamenilor de aici și din 
lumea întreagă sînt acum vesele și 

destinse", „Și noi sîntem acum ve
seli" — a răspuns Armstrong.

Comandantul misiunii s-a scuzat 
față de superiorii săi din N.A.S.A. 
pentru că „a întîrziat alunizarea" cu 39 
sec. față de programul prevăzut. El 
a explicat că a fost nevoit să piloteze 
modulul cu deosebită precauție pentru 
a evita vîrfurile ascuțite ale cratere
lor.

„Nu trebuie să vă scuzați, băieți — 
li s-a răspuns. Ați realizat un lucru 
fantastic".

La acest dialog a fost martor ți 

I - I
§ Cu cîîeva minute înainte de ora 01,00 (ora Bucureștiului) s-a anunțat ca as- ș 
| tronauții Heil Armstrong șt Edwin Aldrin au solicitat permisiunea să coboare pe | 
| Lună cu cinci ore mai devreme decît era prevăzut, adică în jurul orei 03,00, §
| (ora Bucureștiului). Centrul spațial din Houston a anunțat că este de acord cu | 
| aceasta. Ulterior, Armstrong a informat că va începe pregătirile pentru ieșirea § 
I din modul la ora 02,15 (ora Bucureștiului). Starea sănătății celor doi astronauți | 
§ este, așa cum a anunțat dr. Charles Berry, medicul șef al misiunii „Apollo-11", | 
| foarte bună. Contemplînd peisajul dantesc al Lunii cei doi astronauți nu au uitat | 
§ nici Pămîntul de unde au pornit. „Vedem bine Terra, a exclamat Armstrong. Ea | 
§ este mare și strălucitor de frumoasă". |

participant totodată fi cel de-al treilea 
astronaut, Mike Collins, rămas în ca
bina de comandă, la o distanță de 
122 km. „Am urmărit și am auzit to
tul", a comunicat el celor doi colegi 
ai săi și restului pămîntenilor. „A fost 
fantastic".

Momentul istoric al aselenizării s-a 
petrecut spre sfîrșitul unei zile pe 
care agențiile de presă au denu
mit-o, datorită momentelor de adîncă 
emoție fi îndelungă așteptare, „cea 
mai lungă zi a cuceririlor spațiale". 
Cei trei astronauți au pierdut cîteva 
ore de somn din cauza unei întreru
peri temporare a legăturilor prin radio 
între nava spațială și centrul de la 
Houston. Timp de 90 de minute, în- 
cercînd să găsească sursa defecțiunii, 
ei au verificat toate instalațiile de 
transmisiuni radio de la bord pentru a 
ajunge la concluzia că acestea func
ționează perfect. Ulterior, la centrul 

spațial din Houston s-a anunțat că 
aceste legături au fost întrerupte dato
rită defectării sursei de curent a sta
țiunii terestre de recepție. Armstrong a 
anunțat că a dormit cinci ore și jumă
tate, Aldrin șase ore, iar Collins nu
mai cinci ore față de cele nouă ore 
prevăzute în programul inițial.

Primul punct mai important al pro
gramului zilei de ieri a avut loc la 
orele 15,17, ora Bucureștiului, cînd E. 
Aldrin a intrat în modulul lunar pen
tru a efectua ultimele verificări ale 
aparaturii acestuia în vederea asele

nizării. El a fost urmat o oră mai tîr- 
ziu de Armstrong. Cei doi s-au des
părțit astfel de Collins, care pînă luni 
seara va rămîne singur la comanda 
cabinei-mamă.

Programul de luni a solicitat celor 
trei un volum de muncă deosebit 
pentru verificarea în continuare a apa
raturii din cabina principală și din 
modul, pentru pregătirea operațiunii 
de separare a celor două elemente 
ale complexului spațial „Apollo-11". 
Din această cauză, Armstrong și Aldrin 
au cerut Centrului spațial de la 
Houston permisiunea să anuleze emi
siunea de televiziune în direct, în 
cursul căreia urma să fie prezentată 
operațiunea de separare. Ei au arătat 
că numeroasele operațiuni pe care 
le-au făcut nu le-a mai lăsat timp dis
ponibil pentru manevrarea aparaturii 
de televiziune.

...Ora 19,47. Modulul lunar s-a des

prins de cabina principală. Manevra de 
detașare, executată perfect, s-a pro
dus cînd „Apollo-ll" se afla în partea 
invizibilă a Lunii, poziție ce a deter
minat întreruperea temporară a le
găturilor radio cu stațiunile terestre. 
Ea a fost efectuată de Michael Collins, 
care a aprins pentru o fracțiune de 
secundă motorul rachetă al dispoziti
vului de deconectare a celor două 
nave. Modulul a fost plasat pe o or
bită apropiată de cea a cabinei prin
cipale. In faza inițială, cele două nave

Independente au continuat să evolueze 
in formație, la o distanță de aproxi
mativ 12 m una de alta. Prin hublou
rile cabinei-mamă, Collins a urmărit 
cu atenție modulul pentru a vedea 
dacă nu cumva prezintă vreo defec
țiune exterioară după manevra de 
separare. „Vulturul" intact s-a depăr
tat treptat îndreptîndu-se spre spa
țiile din apropierea Lunii.

Operațiile propriu-zise de alunizare 
au început în momentul cînd a fost 
aprinsă racheta de frînare a modulului 
lunar pentru a înscrie „Vulturul" pe o 
orbită care l-a apropiat succesiv la 
15 km de suprafața Lunii, iar apoi o 
nouă etapă l-a adus la 10,5 km de 
Selena. „Radarul de alunizare" a fost 
pus în funcțiune, comunicînd celor 
doi astronauți date topografice impor
tante despre terenul de alunizare. 
Aceste informații, la care s-au adău
gat observațiile vizuale ale astronauți

lor, le-a permis, după cum a afirmat 
Aldrin, să scruteze în amănunțime re
lieful suprafeței lunare în regiunea în
semnată pe hărțile selene sub denu
mirea de „Marea Liniștii".

Modulul, care și-a redus în acest 
timp în permanență viteza, înainta cu 
548 km pe oră în momentul în care 
a atins distanța de 2 250 metri de 
solul lunar. Acest moment a fost nu
mit de Armstrong și Aldrin drept 
„Poarta cea mare". După ce „poarta" 
a fost trecută, modulul a ajuns la un 
pwct situat la o distanță de 1000 
metri. De aici, astronauții au putut să 
cerceteze cu ochiul liber cum arată 
terenul de alunizare și locul precis 
al debarcării. Pînă la trecerea „Por
ții mici", situată la 150 metri de solul 
lunar, controlul modulului, care în 
acel moment avea o viteză de 64 km 
pe oră, s-a efectuat automat. Apoi 
manevrarea „șalupei lunare" a fost 
preluată de Armstrong. Astronauții au 
continuat coborîrea pînă la 20 de me
tri de Lună, avînd posibilitatea să ma
nevreze modulul ca un elicopter pen
tru a aluniza la punctul cel mai puțin 
accidentat.

...O dată cu atingerea solului lunar 
și angajarea dialogului cu Pământul, 
se poate afirma că a intrat în funcție 
Baza spațială „Marea Liniștii". De alt
fel, agențiile de presă au și început să 
dateze în acest fel primele știri de 
pe Lună.

Ce se va petrece acum în apropierea 
acestei baze P Programul este cunoscut. 
Vor fi strînse eșantioane lunare în 
greutate de pînă la 41 kg, vor fi in
stalate diverse aparate științifice. As
tronauții vor implanta, de asemenea, 
steagul american și vor depune pe 
Lună medaliile celor cinci cosmonauți 
care, și-au jertfit viața pentru cuceri
rea Cosmosului — Gagarin, Komarov, 
Grissom, Chafee și White, precum și 
discul pe care sînt microimprimate 
mesajele unor șefi de state. Iar pe 
locul unde pentru prima dată un pă- 
mîntean a luat contact cu suprafața 
selenară va sta scris, mărturie gene
rațiilor viitoare : „AICI OAMENI DE 
PE PLANETA PAM1NT AU FĂCUT 
PRIMUL PAS PE LUNA, IULIE 
1969. AM VENIT ANIMAȚI DE 
SPIRIT PAȘNIC, IN FOLOSUL ÎN
TREGII OMENIRI".

Schema traiectoriei modulului spre Lună. Săgeata indică regiunea de 
contact cu suprafafa lunară. (Fotografia de sus) 
Așa arată locul aselenizării. (Fotografia de jos)
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