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în cursul zilei de luni, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, împreună cu tovarășii Manea Mănescu și 
Dumitru Popescu au făcut o vizită de lucru în județul Hrgeș. Vizita a prilejuit întîlniri cu oamenii muncii din industrie și agricultură, 
cu cadre de conducere din economie, cu activiști de partid și de stat. Prezența conducătorilor de partid și de stat pe meleagurile 
argeșene a fost salutată cu căldură și entuziasm de zeci și zeci de mii de cetățeni, care și-au manifestat, și cu acest prilej, încre
derea și atașamentul deplin față de politica marxist-leninistă a partidului nostru, hotărârea de a nu precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea ei. Oamenii muncii argeșeni au reafirmat entuziasmul cu care întîmpină Congresul al X-lea al partidului, eveniment de 

' y seamă în viața partidului și statului nostru, hotărârea maselor largi de a îndeplini marile sarcini pe care partidul le pune în fața 
celor ce muncesc. Vizita în'județul Urgeș se adaugă șirului de puternice manifestări ale unității întregului nostru popor în jurul z 
partidului comunist, al Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE
ALE ORGANIZAȚIILOR 
JUDEȚENE DE PARTID

O BUZĂU
Cuvîntarea tovarășului Florian Dănălache

© GORJ
Cuvîntarea tovarășului Constantin Drăgan 

© NEAMȚ
Cuvîntarea tovarășului Petre Lupu

© ARAD
Cuvîntarea tovarășului Leonte Răutu

© ILFOV
Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Stoica

© IALOMIȚA
Cuvîntarea tovarășului Vasile Vîlcu

Telegramă

Vatra târgului de odinioară — 
o puternică platformă 

industrială
'Au trecut numai cîteva zile... încă nu s-a stins în suflete ecoul manifestațiilor entuziaste cu care cetățenii județelor Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor și Arad l-au primit pe conducătorul partidului 

șț, statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt încă vii în amintirea tuturor gesturile încărcate de emoție, marea de urale ce-1 însoțeau de-a lungul întregului traseu pe. secretarul general al Comitetului Central al partidului.Și iată, conducătorii partidului și statului nostru s-au întîlnit din nou cu cetățenii într-o vizită intrată în tradiția vieții publice din România. De astă dată, onoarea de a fi gazde le-a revenit cetățenilor județului Argeș,Pe apa Argeșului, în locurile din preajma ei, s-ar putea spune că istoria este . o realitate .palpabilă. Pe aceste locuri s-au purtat glorioase lupte pentru neatîrnare și s-au înfiripat nemuritoare fapte de cultură menite să ducă la luminarea celor mulți. Argeșul zilelor noastre continuă să sporească acest tezaur prin munca harnicilor locuitori ai acestor meleaguri ce scriu file memorabile în istoria contemporană a României.Să începem cu industria. Dacă în urmă cu un sfert de veac geografia economică a acestei zone consemna existența numai a cî- torva mine rudimentare de cărbuni, a Fabricii „Textila“-Găvana și a cîtorva ateliere, astăzi, chiar și o sumară prezentare a noilor

unități ale industriei noastre socialiste ar ocupa un spațiu impresionant. Materializare a politicii de dezvoltare armonioasă a întregului teritoriu al patriei, marile combinate industriale construite șau în curs de construcție au dat o nouă înfățișare orașelor și satelor argeșene. Politica partidului de industrializare socialistă își găsește aici o expresie din cele mai grăitoare : ea a metamorfozat radical viața acestor meleaguri minunate, punînd în valoare avuțiile și energia nesecată a oamenilor săi.In Argeș a răsărit o impresionantă pădure de sonde care avea să transforme aceste locuri într-o nouă zonă petrolieră a țării. Aici s-a înălțat una din cele mai mari și mai moderne hidrocentrale. De aici a pornit la drum, în august 1968, primul autoturism românesc și tot aici, acum, în aceste zile, harnicii constructori ridică noi citadele ale industriei noastre chimice.. Numai în ultimii trei ani, producția chimică a crescut de a- proape trei ori față de anul. 1965, cea' de energie electrică o dată și jumătate, iar industria constructoare de mașini cu 76 la sută. în 1968, întreprinderile industriale din județ au realizat o producție globală de 5,2 miliarde lei, de 12 ori mai mare decît acea a anului 1950. Aici se realizează 87 la sută din producția de tananți, aproape 40 la sută din aceea de negru de fum și peste o cincime

Argeșenii întîmpină oaspeții dragi cu rodul bogat al pămîntului

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului MARIAN SPYCHALSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polont

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de . Miniștri al Republicii Populare Polone

VARȘOVIACu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a zilei - ^nașterii Polonie!, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului fi 'de Statj Consiliului de Miniștri ale Republicii Socjăîiste România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și poporului frate polonez un salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.Poporul român se bucură din toată inima de succesele remarcabile P? care poporul polonez le-a obținut prin munca sa plină de abnegație, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în decursul unui sfert de veac, în opera de edificare a orînduirii socialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului său de trai.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor român și polonez, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.Cu prilejul acestei glorioase aniversări vă urăm, dragi tovarăș!, dv. și poporului polonez noi succese pe drumul prosperității și înfloririi Poloniei socialiste.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului 
Comunist Român

Președintele Consiliului 
de Stat 

al Republicii 
Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii 

Socialiste România

din producția de plăci fibrolem- noase. Să mai amintim rafinăria din Pitești, Fabrica de motoare electrice, Fabrica de stofe „Arge- șana“, o fabrică de bere, una de preparate din carne și vom înțelege amploarea procesului de industrializare socialistă pe plaiurile argeșene.Graiul cifrelor se arată la fel de edificator și atunci cînd ne re

ferim la agricultura județului. Aici își desfășoară activitatea 6 întreprinderi agricole de stat, 5 întreprinderi de mecanizare a agriculturii și 123 de cooperative a- gricole de producție. în clipa de față, pe ogoarele argeșene lucrează aproape 2 000 de tractoare, a- proape 900 de combine și peste 1100 de- semănători mecanice. A- vuția obștească a cooperativelor a

Un moment cu adinei semnificații : tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală a noului vlăstar al petrochimiei piteștene

crescut, față de 1965, cu 30 la sută.Sutele de școli noi, un institut de învățămînt superior, căminele cultural^, bibliotecile constituie o bază materială deosebit de puternică a vieții spirituale în plină e- fervescență pe meleagurile Argeșului, realități ale acestui proces de neîncetată evoluție pe toate planurile, cu care cetățenii județului se mîndresc.. într-o astfel de atmosferă de bilanț al muncii creatoare, prilejuită de intensele pregătiri pentru cel de-al X-lea Congres al partidului și pentru a XXV-a aniversare a eliberării patriei, i-au în- tîmpinat argeșenii pe conducătorii partidului și statului nostru.încă de la hotarul județului, s-au vădit din plin atmosfera sărbătorească, însuflețirea cu care populația județului a întîmpi- nat vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat. Mii de oameni s-au adunat în satul Glim- bocata al comunei Leordeni, punctul de intrare în județ. Pe chipurile tuturor se citește bucuria de a primi pe conducătorii de partid și de stat. Se aud urări de bun venit, se aclamă în cinstea Partidului Comunist Român, a politicii sale înțelepte. „P.C.R.— P.C.R.", „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu, Ceaușescu" — scandează cei de față, vîrstnici și tineri, femei și bărbați. în ochii tuturor lucește emoția, toate privirile se îndreaptă spre oaspeți. Sînt momente de mare entuziasm.Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Dumitru Popescu sînt întîmpinați de Gheorghe Năstase, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean,-de conducători ai organelor locale de partid și de stat.Primul secretar al comitetului județean de partid dă glas senti-
(Continuare în pag. a Ii-a)
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Un succes strălucit

al gîndirii științific© :

OAMENI PE LUNĂ!

Excelenței Sale RICHARD NIXON
Președintele Statelor Unite ale AmericiiCASA ALBĂ — WASHINGTONîn numele poporului român, al Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal vă transmit, domnule președinte, dumneavoastră, poporului american, astronauților Neil Armstrong. Edwin Aldrin și Michael Collins, oamenilor de știință, tehnicienilor și muncitorilor care au contribuit la realizarea grandiosului act de coborîre pe Lună a primilor pămînteni, expresia celor mai vii sentimente de bucurie, sincere și călduroase felicitări.Aselenizarea și plecarea cu succes de pe satelitul Terrei a cabinei spațiale „Vulturul" reprezintă o victorie epocală a științei, o expresie strălucită a capacității creatoare a umanității, un moment memorabil în istoria cunoașterii universale.Ne exprimăm speranța că această victorie a geniului uman va avea o influență favorabilă nu numai asupra progresului general al științei și tehnicii, ci și asupra relațiilor între popoare, asupra cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
fii Republicii Socialiste România
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(Urmare din pag. I)mentelor de aleasă prețuire, dragoste și stimă cu care locuitorii județului Argeș întâmpină astăzi pe oaspeții lor. El se referă apoi la realizările obținute în însuflețită întrecere socialistă în cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, în industrie și agricultură, în dezvoltarea social- culturală, subliniind că vizita de lucru a conducătorilor de partid și de stat va constitui pentru toți oamenii muncii din județ un prilej de a strînge și mai mult rîn- durile în jurul partidului, de a-și exprima hotărîrea lor nestrămutată de a contribui cu și mai mult succes la înfăptuirea politicii interne și internaționale a partidului.în aplauzele și uralele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează tuturor locuitorilor județului un cald salut în numele C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat și al guvernului și le urează noi succese în munca de ridicare a acestui județ pe noi trepte ale progresului și civilizației.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. sînt subliniate cu puternice aplauze si ovații. Răsună urale pentru partid, pentru Comitetul Central, pentru conducătorul său iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în văzduhul limpede al dimineții se aud vocile celor care intonează un imn de slavă partidului. Sînt corurile reunite ale unor cămine culturale. Se scandează din nou în cinstea partidului, a conducătorilor, săi.Coloana de mașini, însoțită de douăsprezece autoturisme „Dacia" recent ieșite de pe banda de montaj, se îndreaptă apoi spre Topo- loveni — unul din cele mai tinere orașe ale județului. Localitatea își întîmpină oaspetele în haine sărbătorești. Peste tot sînt prezente semne ale hărniciei și priceperii oamenilor de pe aceste locuri. Locuitorii săi, adunați în centrul orașului, fac oaspeților o sărbătorească primire. Apropierea coloanei oficiale declanșează un torent de urale.Se face un scurt .popas. Primarul orașului, Ion Radu, adresează oaspeților un cald cuvînt de bun venit. Un grup de tinere oferă buchete de flori. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește în cîteva cuvinte pentru. frumoasa primire. Din nou, valuri de urale saluta prezența oaspeților iubiți. Conducătorii de partid și de stat răspund aclamațiilor.Se vizitează o expoziție înfățișînd simbolic preocupările locuitorilor acestui tânăr oraș. Se văd aici costume populare, cusături de gherghef, covoare din lînă, obiecte din ceramică, produse tradiționale de artizanat lucrate și azi cu măiestria moștenită din străbuni de harnicii lucrători ai cooperativei din localitate, care valorifică și perpetuează neasemuitele tradiții ale artei populare, adăugîndu-i noi creații care întregesc și se încadrează organic și armonios în tumultuosul proces al industrializării. O a doua parte a expoziției oglindește munca neobosită a cooperatorilor agricoli din Topolo- veni, strădaniile lor de a smulge pămîntului roade cît mai bogate.Este un prim contact cu activitatea oamenilor muncii de pe ogoarele județului. Următorul are loc în mijlocul cooperatorilor de la Văleni — Podgoria.Locuitorii acestei comune au ținut și ei să-i întâmpine sărbătorește pe oaspeți. Ei își manifestă acum adeziunea deplină, unanimă față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român. Mulțimea aflată în fața sediului cooperativei aplaudă entuziast. Zeci de mîini întind buchete de flori, mamele își înalță copiii spre conducătorul partidului, ca simbol al veșniciei continuității a acestui popor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură acestei manifestări, îi îmbrățișează pe cei mai tineri re

Autoturismul românesc la cel de-ai 10 000-lea exemplar

prezentanți ai noilor generații, viitorul patriei. Răsună urale de bun venit. Sînt de față Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, și Gh. Petrescu, prim- vicepreședinte al U.N.C.A.P. Oaspeții sînt invitați îh sediul cooperativei. Președintele ei, Gheorghe Neacșu, informează pe secretarul general al Comitetului Central al partidului despre succesele obținute de cooperatori, despre planurile pe care și le-au făcut pentru viitorii ani.Cooperativa, arată el, a fost înființată în anul 1950. în clipa de față, averea obștească se ridică la 5 300 000 lei. S-au obținut serioase realizări mai cu seamă în domeniul viticulturii și pomiculturii. întreaga producție, arată președintele cooperativei, este valorificată pe bază de contract.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer cer relații a- mănunțite cu privire la modul cum sînt folosite brațele de muncă, la gradul de mecanizare a lucrărilor și la extinderea suprafețelor irigate. Se remarcă și se apreciază pozitiv faptul că realizările cooperatorilor în unele sectoare sînt egale cu cele ale lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat învecinate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de metodele de lucru ale consiliului de conducere al cooperativei, arătînd că o chezășie a bunului mers al muncii este conlucrarea, dezbaterea în comun a tuturor problemelor pe care activitatea concretă de fiecare zi le ridică.Cooperatorii din Văleni — Podgoria sînt felicitați pentru frumoasele rezultate obținute, pentru hărnicia lor și li se urează noi succese.La ieșirea din sediu, asistăm la o nouă și emoționantă manifestație. încă o dată brațele oaspeților sînt încărcate de flori. „Să ne trăiți ani mulți, tovarăși", „Trăiască cel mai iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu" — se aude din mulțime.Nu departe de comuna Văleni se află stațiunea experimentală hortiviticolă din Ștefănești. Și aici,
Cu hmmad

și-n
Orașul de pe malurile Argeșului trăiește o zi de sărbătoare. Mii și mii de cetățeni, femei, bărbați, copii s-au pregătit să-i întâmpine pe oaspeți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt salutați, la sosire, de Alexandru Popescu, prim-secretar al Comitetului municipal Pitești al P.C.R., primarul municipiului, care, în numele celor peste 100 000 de locuitori ai orașului, le urează un călduros „Binei ați venit". Se aud u- ralele celor ce se află de față, se scandează numele secretarului general al Comitetului Central al partidului. La locul primirii o expoziție prezintă succint realizările industriei piteștene. în prim plan, darul pe care colectivul uzinei de autoturisme îl face în aceste zile celor două mari sărbători, a XXV-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și cel de-al X-lea Congres al partidului: autoturismul „Dacia 1100“ cu numărul 10 000. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer îi felicită călduros pe constructori.Mai departe, se trece prin fața unor mici standuri, unde fabrica de motoare electrice, combinatul petrochimic, combinatul de industrializare a lemnului, uzinele textile, fabrica de stofe „Argeșeana", fabrica de încălțăminte, fabrica de pîine, fabrica de bere, întreprinderea de industrie locală „Progresul" și cooperația meșteșugărească prezintă mostre ale produselor lor. 

ca de altfel pe întreg traseul, locuitorii comunei au ieșit cu mic, cu mare, să salute trecerea conducătorilor de partid. Steaguri tricolore și roșii flutură în vînt. O mare de urale întîmpină pe .conducătorii iubiți. Mai departe, o vie nesfîrșită, plantată pe dealuri odinioară sterpe. Mai mult de 5 000 de hectare au fost înnobilate prin strădaniile lucrătorilor din a- ceastă stațiune. Podgoria și-a cîști- gat, în scurt timp, un renume de care cei ce muncesc aici sînt, pe bună dreptate, mîndri.Coloana se oprește. Oaspeții au prilejul să admire, de aici, o dată cu dealurile care așteaptă momentul solemn al culesului viilor, panorama Piteștiului industrial. în depărtare, strălucește flacăra veșnică de la combinatul petrochimic.Se vizitează podgoria. Directorul stațiunii, Constantin Budan, informează că anul trecut s-au obținut aici 7 000 kilograme de struguri la hectar. Cercetătorii stațiunii au ajuns însă la concluzia că există posibilitatea ca producția să crească cu 50 la sută. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de lucrările de irigare și recomandă urgentarea lor. Recomandă, de asemenea, studierea tuturor posibilităților existente pentru valorificarea superioară a producției de struguri.în continuare, se face o vizită la Complexul de vinificație, o adevărată bijuterie a acelei industrii care pune în valoare aurul viilor. Inginerul Teodor Giosanu prezintă, în fața unui plan, secțiile Complexului de la rampa de recepție, tre- cînd prin depozitul cu o capacitate de 800 de vagoane anual, pînă la sala de ambalare. Oaspeții sînt conduși apoi prin toate aceste obiective. La ieșirea din complex, sute de cetățeni manifestează îndelung, exprimîn- du-și atașamentul față de politica partidului nostru comunist, adeziunea fierbinte față de țelurile sale majore, unitatea de nezdruncinat în jurul Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
osiei în inimi

Oaspeții se interesează de calitatea și prețul acestor produse, de cantitățile care se livrează comerțului pentru satisfacerea cerințelor populației.Se vizitează apoi fabrica de motoare electrice, unitate economică cu rol de pion avansat în industria electrotehnică românească. în secțiile ei, înzestrate cu utilaje de cea mai înaltă tehnicitate, se produc sute de mii de motoare, care vor pune în mișcare tot atîtea frigidere, aspiratoare, mașini de cusut, mașini de spălat rufe etc.Prin cea mai nouă secție a întreprinderii — motoare asincrone în carcasă de aluminiu — tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți oaspeți sînt însoțiți de Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și de directorul uzinei, Octavian Abrudan, care dau ample explicații în legătură cu recentele creații ale constructorilor de mașini de aici și cu caracteristicile tehnice ale unor produse. Se apreciază faptul că, deși tînără, u- zina a reușit în scurt timp să aco,- pere în întregime necesarul de motoare pentru fabricarea în țara noastră a numeroase bunuri de uz casnic și industrial.- O serie de produse ale uzinei sînt exportate.Este impresionantă revărsarea de entuziasm cu care colectivul de aici îi primește pe oaspeții săi. Peste tot se aclamă trecerea conducătorilor de partid și de stat. Bucuria a înflorit pe fiecare chip. Se remarcă îndeosebi marele număr al tinerilor., ei formează ma-

O manifestare spontană, emoționantă, simbol al dragostei față de conducătorul iubit al poporului românjoritatea muncitorilor, tehnicienl-i lor și- inginerilor, reprezintă noua’ generație a clasei noastre .muncitoare chemată să fie schimbul, de mîine. Conștienți de, aceasță chemare, ei și-au însușit tainele producției moderne, muncește și creează prin forța brațelor și a minții România socialistă, stat industrial modern, multilateral dezvoltat. La fel ca peste tot pînă a- cum, oamenii scandează numele partidului, al secretarului său general. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru calda manifestare și strînge mîinile celor ce se află în preajma sa.Oaspeții se interesează de diferite aspecte ale procesului tehnologic, de parametrii tehnico-economici ai fabricii.La sfîrșitul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită călduros colectivul întreprinderii pentru succesele obținute și îi urează noi realizări în viitor, pe linia valorificării depline a capacității de . producție a uzinei de înaltă ‘tehnicitate, care cere o muncă de precizie, o calificare superioară și organizare perfectă. Aceste cerințe sînt cu atît mai necesare cu cit produsele uzinei presupun înmaga- zinarea unei cantități tot mai mari de inteligență, dezvoltarea ei presupune creșterea densității inteligenței în fiecare produs realizat.Coloana oficială străbate apoi principalele artere ale orașului a- flat in plină restructurare urbanistică, îndreptîndu-se spre o' altă zonă industrială — platforma petrochimică.Zeci de mii de oameni salută Cu urale trecerea coloanei oficiale. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer răspund aclamațiilor cu care sînt întâmpinați. „De partid condus, poporul construiește viitorul" „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească“ — scandează mulțimea. Mașinile sînt acoperite de flori. Florile au împodobit balcoanele, ferestrele caselor. întovărășită de ovațiile mulțimii, coloana oficială ajunge la platforma chimică, care își anunță de departe prezența prin siluetele argintii ale agregatelor și instalațiilor gigant înălțate aici pe sute de hectare. Trei mari unități alcătuiesc aceasta platformă chimică piteșteană : combinatul petrochimic, uzina de negru de fum și o rafinărie.Oprire la combinatul petrochimic. Oaspeții sînt salutați de Alexandru Boabă, ministrul industriei chimice, și Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării. Obiectivul principal al combinatului — complexul de piroliză, unde se obțin produse ce constituie materia primă pentru celelalte instalații — a și început să producă.în aplauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală, moment care marchează intrarea în funcțiune a acestui mare obiectiv industrial.Celelalte obiective principale ale combinatului : fabrica de polietilenă și instalația de acrilonitril, aflate în probe tehnologice, vor intra în funcțiune în săptămînile următoare.Oaspeții trec în revistă principalele secții și instalații ale combinatului. Pe 80 de hectare au fost ridicate hale moderne, s-au 

montat peste. 7 000 tone de uti-i laje tehnologice, păienjenișul..conductelor însumează 130 kilometri.Ultimele premiere industriale ale copnlpiriatului. — explică. dțrbcțppul general al combinatului. Costache Sava — vor face ca' începînd din 1970 unitatea piteșteană să producă din plin. Cele 22 de produse ce se vor realiza aici, polietilenă, benzen, etilena, acrilonitril, toluen, xilen etc, vor face ca această unitate să se înscrie printre realizările de seamă ale construcției socialiste din țara noastră.Un alt obiectiv vizitat pe platforma industriei chimice piteștene este rafinăria de petrol aflată în
Industrializarea socialistă 

a dat noi dimensiuni hărniciei 
și iscusinței argeșenilor

în cursul după-amiezii, conducătorii de partid și de stat vizitează zona industriei constructoare de mașini situată la poalele dealurilor Muscelului, nu departe de Colibași.Cele două mari intreprinderi de aici, cu profil asemănător, uzina de piese auto și cea de autoturisme, poartă de curînd un nume comun : Uzina de autoturisme Pitești. Unificarea acestor întreprinderi a fost realizată în scopul perfecționării conducerii și organizării producției, înlăturării unor paralelisme din activitatea lor.Aici, unde a luat naștere primul autoturism românesc, conducătorii de partid și de stat sînt salutați de un mare număr de constructori. Directorul general al uzinei. Dumitru Mihai, înfățișează oaspeților în fața unei machete obiectivele a- flate în construcție : secția de roți dințate, noua forjă, secția de matri- țerie, hala de fabricație a segmenți- lor, cu o producție anuală de 25 000 000 bucăți și sculăria, precum și obiectivele care urmează să întregească această zonă industrială : fabrica de bolțuri, pistoane și supape, turnătoria de piese neferoase și hala monobloc pentru montajul noilor tipuri de autoturisme.Oaspeții vizitează apoi secția de tratament termic dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate și secția producătoare de cutii de viteze esta- fette.Urmărind procesul tehnologic de fabricate în aceste secții, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat recomandă colectivului uzinei să acorde o deosebită atenție calității și preciziei pieselor executate. Se subliniază importanța ridicării calificării profesionale a cadrelor, recrutării lor din rîndul locuitorilor orașului, asigurării unor condiții tot mai bune de muncă și viață muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor.Se trece apoi prin bala de montaj a autoturismelor Dacia 1 100. De pe banda de montaj tocmai ieșea autoturismul cu nr. 10 031. Această cifră consemnează faptul că harni

pragul intrării Jp funcțiune, samblul impunătoarelor instalații în aer liber, unde se vor prelucra anual 3 milioane t one de „ țiței,. a cgp^tșț profilul, .definitiv. )(01s 70jAici,’ oaspeții sînt întâmpinați de Nicolae Toader, ministrul industriei petrolului. Străbătînd drumul printre principalele agregate ale rafinăriei — complexul de reformare catalitică, instalația de distilare atmosferică și desalinare e- lectrică — conducătorii de partid și de stat sînt salutați cu bucurie de chimiștii, constructorii și montoril ce se află aici. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți oaspeți răspund aclamațiilor cu semne prietenești.

cii constructori piteșteni și-au depășit angajamentul luat în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului. Stăruie și azi în amintirea lor momentul de debut al producției de autoturisme românești. A- tunci, la inaugurarea primei serii de autoturisme românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost în mijlocul constructorilor. Acum, ei asamblează, zilnic, cîte 50 de autoturisme. întregul montaj se desfășoară automat, se folosesc pe scară mereu mai largă repere fabricate în țară, iar cei peste 1 300 constructori de autoturisme și-au însușit în bună măsură procesul de fabricație.în timpul vizitei, secretarul general al C.C. al P.C.R. este informat că anul acesta vor fi realizate aici peste 12 000 de autoturisme, că datorită numeroaselor solicitări producția acestui tip de mașină va continua într-o proporție mai mare și în anul viitor.Concomitent cu procesul de fabricație al autoturismului Dacia 1 100, Ia uzina argeșeană se execută lucrăpile pentru etapa a doua de• dezvoltare a întreprinderii în vederea trecerii la producerea altor tipuri cu caracteristici superioare.Conducătorii de partid și de stat apreciază că uzina are posibilități pentru diversificarea producției și recomandă constructorilor să acorde o deosebită atenție realizării unor produse la un preț de cost cît mai șcăzut, cu un consum redus de lubrifianți, să se preocupe îndeaproape de asigurarea pieselor de schimb necesare autoturismelor a- flate în exploatare.La încheierea vizitei, oaspeților li se prezintă schema de sistematizare a celor cinci sate din preajma zonei industriale de la' Colibași, subliniindu-se că aici urmează să fie construite o serie de locuințe noi pentru constructorii de mașini. Toate acestea vor avea darul să schimbe înfățișarea vechilor așezări rurale, dîndu-le un aspect urban corespunzător epocii socialiste și înnoirilor pe care ihdustrializa- rea le-a imprimat și pe plaiurile argeșene.

Pretutindeni, secretarului general al C.C. al P.C.R. și celorlalți conducători de partid și de stat li se face o primire călduroasă. însoțiți de aplauzele și uralele sutelor de muncitori, oaspeții se îndreaptă spre cea mai tânără platformă industrială a Piteștiplui aflată în nordul orașului, înspre Gavana. Pe întinderi ‘ vaste ce însumează sute de hectare aici s-au înălțat numeroase obiective industriale de mare însemnătate pentru întreaga • țară : fabrica1 de stofe „Argeșeana", combinatul pentru articole tehnice din cauciuc, o fabrică de bere, alta de pîine, noi capacități de producție pentru industria textilă și o fabrică de drojdie furajeră. Unele din aceste întreprinderi au început să producă, altele sînt în pragul intrării lor în funcțiune. Ele fac de nerecunoscut un vechi cartier al Piteștilor, întregind aspectul modern al orașului devenit o citadelă a industriei românești.Aici, pe platforma industriei bunurilor de larg consum se vizitează fabrica de bere, aflată în probe tehnologice, ce va avea o producție anuală de 400 000 hl bere și 11 000 tone malț.însoțiți de ministrul industriei construcțiilor, Dumitru Mosora, ministrul industriei alimentare, Gheorghe Moldovan, și directorul fabricii, Ion Stanciu, conducătorii de partid și de stat parcurg halele principale ale procesului de producție, cerînd explicații în legătură cu nivelul tehnic al utilajelor, cu stadiul intrării lor în funcțiune.Adresîndu-se constructorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu le recomandă să acorde mai multă atenție finisării lucrărilor de construcții, la costuri cît mai reduse, înlăturînd cheltuielile inutile, pu- nînd accent pe intrarea obiectivelor în funcțiune, pe calitatea și e- ficiența producției.în încheierea vizitei la această fabrică se face o degustare din primele cantități de bere realizate în cadrul probelor tehnologice.Se vizitează apoi fabrica de stofe „Argeșeana", unde a intrat de .curînd.în funcțiune prima secție' — filatura. Secretarul geri’ețgj al C.C. al P.C.R. și ceilalți conducători de partid și de stat sînt sa- lutăți 'aici . de ministrul industriei ușoare, Ion Crăciun, și de un mare număr de muncitori și tehnicieni. Directorul întreprinderii,. Ștefan Danciu, informează pe oaspeți că punerea în funcțiune înainte de termen a acestei secții la întreaga capacitate de 3 000 tone pe an fire pieptănate de lînă, este un succes de seamă pe care constructorii, alături de colectivul întreprind.și*iî, l-au t consacrat celui de-al X-lea Congres al partidului și aniversării unui sfert de veac de la eliberarea patriei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că aici se află în construcție și o altă secție — cea de țesătorie —care urmează să intre în funcțiune spre sfîrșitul acestui an. Important obiectiv al planului cincinal, noua unitate a industriei ușoare din Pitești va fi cea mai mare fabrică de stofe din țară, urmînd să dea anual 10 000 000 mp țesături fine tip lînă. întreprinderea este dotată cu utilaje realizate la un înalt nivel tehnic, peste 60 la sută din ele fiind de fabricație românească.Un scurt popas la combinatul de articole tehnice din cauciuc. Oaspeții fac cunoștință prin intermediul unei sugestive machete cu cele cinci fabrici ale acestei unități care vor produce benzi transportoare, furtune pentru instalații industriale, cisterne pentru produse petroliere, o gamă largă de garnituri pentru industria constructoare de autovehicule. Dintre unitățile acestui combinat, fabrica de benzi transportoare se află în- tr-un stadiu avansat de construcție.Capacitatea întregului combinat de articole tehnice din cauciuc va fi de 22 000 tone anual.Un alt obiectiv vizitat în această zonă industrială este fabrica de drojdie furajeră intrată recent în funcțiune la combinatul pentru industrializarea lemnului. Oaspeții sînt salutați aici de Mihai Suder, ministrul economiei forestiere. Di- rectorul Combinatului,Victor Chelu, și alți specialiști dau explicații în legătură cu importanta acestei unități care valorifică apele reziduale de la fabricarea plăcilor fibrolem- noase din cadrul combinatului după un procedeu original, unic în lume, pus la punct de un colectiv de specialiști de la Institutul de cercetări pentru economia forestieră. Fabrica are o producție anuală de 1 600 tone. Se vizitează în continuare o expoziție a fabricii de mobilă din cadrul aceluiași combinat, unde sînt prezentate cele mai noi modele create de muncitorii, tehnicienii și inginerii unității. Este apreciată calitatea, linia modernă, practică, a unor garnituri de sufragerie și mobilă de birou și se recomandă colectivului de conducere al combinatului să acorde în continuare atenție mereu sporită diversificării producției, realizării unei mobile corespunzător cerințelor exigente ale consumatorilor, trecerii cît mai rapide de la exponate la producția de serie, pentru ca în acest fel noile creații să fie puse la îndemîna populației.(Continuare în pag. a Ill-a)
)
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„Tot ce am înfăptuit 
pe aceste meleaguri 

datorăm politicii 
partidului nostru"

în timp ce se vizitează aceste unități, zeci și zeci de mii de cetățeni ai municipiului Pitești, ai comunelor învecinate se adună în piața din fața sediului consiliului popular județean. Flutură steagurile patriei și ale partidului. Pe mari pancarte, citim cuvinte de salut: „Trăiască iubitul nostru partid comunist1', „Trăiască Comitetul Central al partidului".întîmpinați cu nesfîrșite ovații,' își fac apariția la balcon tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Dumitru Popescu. Se scandează „P.C.R., P.C.R.", „Ceaușescu, Ceaușescu". Ia cuvîntul tovarășul Gheor-
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
LA MITINGUL DIN PITEȘTIDragi tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez dv., tuturor locuitorilor din orașul Pitești și județul Argeș, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a guvernului, (aplauze puternice, ovații, se scandează „Ceaușescu, Ceaușescu „P.C.R., P.C.R.!“)Vizita noastră în județul Argeș se, înscrie în activitatea generală a Comitetului nostru Central, a conducerii partidului și statului de a se consfătui cu oamenii muncii, acum în preajma celui de-al X- lea Congres al partidului, de a discuta împreună cum s-au înfăptuit Directivele Congresului al IX-lea al partidului, ce avem de făcut pentru a asigura dezvoltarea în rițm ascendent a patriei noastre socialiste.Cunosc Piteștiul din 1935. Aici sînt mulți dintre dv. care-și aduc aminte cum arăta Piteștiul atunci. Dar chiar și mai aproape, prin 1964, și atunci Piteștiul avea o industrie destul de slabă. în cei 4 ani care au trecut de la Congresul al IX- lea se poate spune cp Piteștiul s-a transformat radical, atît din punct de vedere industrial, cît și în ce privește aspectul general al orașului si viața oamenilor muncii. Noile combinate construite în ultimii ani în Pitești și care încep . de pe acum să producă arată ce eforturi mari au făcut statul, partidul, pentru industrializarea patriei noastre. Piteștiul este din acest punct de vedere un exemplu — dar nu numai Piteștiul. în toate colțurile țării în anii socialismului au fost create mii de întreprinderi, în cei 25 de ani de la eliberarea patriei, în cei 20 de ani de construcție socialistă, România s-a transformat dintr-o țară înapoiată din punct de vedere industrial și agricol într-o țară cu o puternică industrie, cu o agricultură înfloritoare, în care viața poporului este tot mai îmbelșugată, tot mai frumoasă. (aplauze puternice, prelungite, ovații).Am vizitat astăzi cîteva din noile obiective ale orașului dv. Sînt întreprinderi și combinate, uzine moderne, care constituie o mîndrie nu numai pentru oamenii muncii din Pitești, ci și pentru întregul nostru popor. Au fost construite aici combinatul petrochimic și rafinăria, care de pe acum aproape egalează vechiul combinat de la Brazi și care au frumoase persnec- tive de dezvoltare. S-a construit și dă de acum producție uzina de automobile, care în 1975 va produce anual 50000 de autoturisme. S-au dezvoltat numeroase alte uzine ale industriei ușoare. în construcția acestor întreprinderi s-au investit în 3 ani peste 8 miliarde lei.Toate acestea au cerut și cer încă o muncă serioasă. Este adevărat că aceste obiective industriale au fost ridicate într-un timp relativ scurt, că ele au început să producă, unele dau rezultate bune — mă refer în special la uzina de automobile, care a fost pusă în producție într-un an și jumătate, și la alte obiective, care de asemenea au fost date în producție într-un termen relativ scurt. Aceasta dovedește capacitatea organizatorică, de construcție a muncitorilor și inginerilor, și, în același timp, capacitatea lor de a-și însuși tehnologia modernă a producerii utilajelor cu un grad ridicat de complexitate.Țin să felicit, cu prilejul acestui miting, pe toți oamenii muncii din construcții care în acești ani — a- tît în întreaga țară cît și aici, în județul Argeș — au depus mari eforturi pentru a asi- 

ghe Năstase, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele Consiliului popular . județean Argeș, care mulțumește oaspeților pentru cinstea ce o fac județului. Refe- rindu-se pe scurt, la realizările obținute de oamenii muncii în a- ceste zile pline de însuflețire, vorbitorul dă glas hotărîrii lor de a întîmpina cu noi și noi realizări cel de-al X-lea Congres al P.C.R.„Acum, în preajma Congresului — â spus tovarășul Gheorghe Năstase — cînd se prefigurează drumurile viitorului, toate înfăptuirile de astăzi ne fac să privim mai îndrăzneți, mai cutezători către ziua de 

gura îndeplinirea importantelor sarcini ce le-au revenit, (aplauze puternice, ovații). De asemenea, doresc să adresez felicitări muncitorilor, tuturor întreprinderilor din Pitești și din județul Argeș pentru munca, lor rodnică, pentru felul cum își îndeplinesc sarcinile mari pe care le au. (aplauze puternice, prelungite, ovații).Dragi tovarăși,Ținîrid seama că, în majoritatea lor, noile obiective încep de-abia din anul acesta să intre în’ producție — unele vor intra la sfîr- șitul anului, altele în cursul anului viitor — aș dori să mă adresez tuturor muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, tuturor comuniștilor cerîndu-le să depună eforturi pentru a-și însuși în cele mai bune condiții mînuirea și conducerea u- tilajelor moderne cu care sînt înzestrate noile unități, spre a asigura ca, în cel mai scurt timp, ă- cestea să lucreze cu întreaga lor capacitate, să asigure creșterea producției industriale în conformitate cu prevederile din plan. Felul în care s-a muncit pînă acum ne dă convingerea că această, sarcină de onoare și de cinste va fi îndeplinită. (aplauze puternice, ovații).Doresc, de asemenea, să subliniez activitatea desfășurată de organizațiile de partid, de comitetele de partid, de comitetul județean, care au desfășurat o muncă rodnică, pentru a organiza și uni eforturile oamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri în lupta pentru îndeplinirea tuturor acestor sarcini. Doresc să felicit pe comuniști, comitetul județean, activul său și să le urez succese tot mai -mari în activitatea lor. (aplauze prelungite).Cred că nu este necesar să mai insist asupra felului în care se îndeplinește programul elaborat de Congresul al IX-lea, aveți- sub ochii dv. realitatea, cunoașteți felul în care partidul nostru acționează și traduce în viață acest program.în întreaga țară s-au dezbătut Tezele Comitetului Central și Directivele pentru următorul plan cincinal — documente cafe trasează perspectivele dezvoltării viitoa- 

Pretutindeni, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinafi cu puternic entuziasm

mîine, ne sporesc hotărîrea de a milita neobosit pentru înfăptuirea sarcinilor încredințate de partid".Referindu-șe la lucrările conferinței județene de partid care a a- vut loc zilele acestea, primul secretar al Comitetului județean al P.C.R. a spus :îndeplinind mandatul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ, conferința a hotărît să susțină-, realegerea dv., stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de secretar general al Comitetului Central al partidului.Hotărîrea conferinței noastre este nu numai hotărîrea delegaților care au participat la ea, ci a tuturor celor care. trăiesc și muncesc în județul Argeș. Știm în același timp că aceasta este hotărîrea întregului partid, a întregului popor.Din zeci de mii de glasuri izbucnesc urale. Ca un singur om, cetățenii județului Argeș prezenți la marea adunare populară își manifestă, unitatea de nezdrunch nat în jurul partidului) în jurul secretarului general al Comitetului Central.într-<\ atmosferă de nemărginit entuziasm, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

re a patriei noastre socialiste. Faptul că toate organizațiile noastre de partid, toate conferințele de partid — care s-au încheiat ieri — au adoptat în unanimitate Tezele și Directivele demonstrează atît justețea și realismul acestor documente cît și unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului, al politicii sale, (aplauze puternice). Aceste documente au fost dezbătute de întregul popor, de oamenii muncii din întreprinderi și instituții, din cooperative. din comune și orașe. Putem spune că nu există cetățean al României socialiste care să nu-și fi spus cuvîntul, care în- tr-un anumit sens să nu fi votat pentru programul viitor de înflorire a patriei noastre socialiste. Tocmai în aceasta constă forța o- rînduirii noastre socialiste, (a- plauze puternice, ovații).Nu doresc să mă opresc acum pe larg asupra acestor documente, deoarece vă sînt cunoscute. Ele vor fi dezbătute la Congresul al X-lea, și fără îndoială vor fi a- doptate cu aceeași unanimitate pe care au întrunit-o din partea întregului nostru partid și popor, (aplauze puternice). Doresc să subliniez că în întreaga activitate pentru edificarea României socialiste. în centrul preocupărilor partidului și statului nostru a stat și stă grija pentru om, pentru'ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor celor ce muncesc. După cum ați văzut din prevederile înscrise în programul de perspectivă pînă în 1975 și 1980, partidul nostru va face în continuare totul pentru ca, o dată cu ridicarea economiei patriei, să crească continuu nivelul de viață al poporului, să se lărgească și să se dezvolte democrația socialistă, să se asigure participarea tot mai largă și nemijlocită a întregului popor la conducerea întregii activități sociale, (aplauze furtunoase, se scandează „Ceaușescu să trăiască. România să-nflorească“).Primirea deosebit de călduroasă care ni s-a făcut astăzi în. județul Argeș și în orașul Pitești constituie o expresie a încrederii dv., a argeșenilor, în politica marxist-le- 

ninistă a partidului nostru, o expresie a hotărîrii dv., ca de altfel a întregului nostru popor, de a realiza neabătut politica internă și externă a partidului nostru, de a urma cu toată fermitatea și încrederea conducătorul încercat al poporului nostru pe calea socialismului, Partidul Comunist Român. (aplauze puternice, mult prelungite, ovații).Iată de ce Comitetul nostru Central, guvernul consideră că pot afirma cu deplină încredere și justificare că nu există în România forță în stare să pună în pericol orînduirea noastră socialistă Dacă s-ar găsi un asemenea nebun el ar primi riposta hotărîtă a celor 20 de milioane de cetățeni ai României socialiste, (aplauze puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu și poporul").Avem deplina convingere că în anii următori România va obține succese și mai mari, că vom îndeplini și chiar depăși sarcinile actualului plan cincinal, că vom face ca în 1975 prevederile Directivelor pe care le dezbatem a- cum să devină o realitate. Atunci România se va apropia mult, așa cum prevăd Directivele, de țările dezvoltate din punct de vedere e- conomic și social, (vii aplauze).Tovarăși,Preocupîndu-ne de construcția socialismului, noi știm că datorăm succesele noastre în primul rînd clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului popor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care au înfăptuit și înfăptuiesc neabătut politica Partidului Comunist Român. Iată de ce exprim de aici cele mai calde mulțumiri clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului nostru popor, (aplauze puternice, prelungite).Totodată, noi știm că aceste victorii au fost posibile și se înfăptuiesc în condiții tot mai bune datorită faptului că România are ca prieteni țările socialiste, că ea a dezvoltat și dezvoltă relații de strînsă colaborare și cooperare cu țările socialiste membre ale C.AiE.R., cu toate țările socialiste',’ fiind convinsă că, atît pentru țara noastră cît și pentru fiecare țară socialistă, aceste relații' multilaterale constituie un sprijin în dezvoltarea economică și socială, că aceasta constituie. în același timp, o forță puternică a întăririi unității sistemului socialist mondial, (aplauze puternice).în același timp, țara noastră, pornind de la faptul că în lume există încă multe țări cu altă orîn- duire socială, desfășoară o politică activă în spiritul principiilor coexistentei pașnice, de dezvoltare a relațiilor de colaborare și cooperare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduirea socială. Considerăm că 'aceasta corespunde atît intereselor poporului român, cît și intereselor socialismului, cauzei colaborării între popoare, cauzei păcii în lume, (aplauze puternice, îndelungi).Desigur, tovarăși, noi nu uităm — și nu putem uita — că în lume există încă imperialism, că există cercuri reacționare, că este necesar să se acționeze pentru a uni toate forțele antiimperialiste în lupta împotriva politicii imperialiste de amestec în treburile altor state, de nesocotire a independenței și suveranității altor state. Trebuie să se facă totul ca în locul acestei politici să triumfe politica relațiilor de deplină egalitate în drepturi între popoare — fie ele mari, fie ele mici. — relații întemeiate pe principiul respectului suveranității și independenței naționale, al neamestecului în treburile interne, ai dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea de sine stătătoare, fără nici un amestec din afară, (aplauze puternice, prelungite).Solidar cu lupta poporului vietnamez, poporul român consideră că este timpul să înceteze acțiunile militare, să fie retrase trupele din

La fabrica de motoare electrice, pion avansat al industriei electrotehnice româneștiVietnam, să fie lăsat poporul vietnamez să-și hotărască dezvoltarea sa, inclusiv unificarea, fără vreun amestec din afară, (vii aplauze). Noi sîntem partizanii rezolvării pe calea tratativelor a problemelor litigioase dintre state, pentru excluderea forței din relațiile dintre state. Astăzi, nici nu se poate concepe altfel rezolvarea problemelor internaționale. Viața a demonstrat că un popor care este hotărît să trăiască liber și independent poate să reziste oricărei forțe, oricît de puternică ar fi ea. Un popor nu poate fi învins de nici o forță atunci cînd este hotărît să-și apere independența. Numai pe calea asigurării deplinei egalități în drepturi între popoare se pot asigura pacea și progresul social în lume, (vii aplauze).Sîntem contemporanii marilor transformări r revoluționare. • ai < progresului și revoluției tehnico-' științifice care se desfășoară în mod impetuos în întreaga lume. Mai mult, tovarăși, sîntem martorii unor mari victorii ale omului în stăpînirea naturii. Asistăm la un moment istoric, cînd omul, des- prinzîndu-se de Pămînt, a pus piciorul pe Lună. Țin să felicit pe cosmonauții Statelor Unite ale A- mericii, care, în interesul întregii omeniri, au deschis calea omului spre primul astru — dar nu ultimul. (aplauze puternice, prelungite).In asemenea condiții, este de înțeles, tovarăși, că trebuie să depunem eforturi pentru a asigura pacea pe Pămînt, pentru a pune toate cunoștințele umanității în serviciul fericirii omului — și nu al distrugerii sale — spre a folosi cuceririle științei în interesul bunăstării omenirii, al stăpînirii naturii de către om. S-a deschis, poate mai clar ca niciodată, a- ceastă perspectivă — iar noi. comuniștii români, vom face totul pentru a ne aduce contribuția la triumful păcii și colaborării între oameni, aici pe Pămînt. (aplauze puternice, prelungite).Iată, tovarăși, sintetic, politica internă și externă a partidului nostru — construcția neabătută și într-un ritm cît mai înalt a socialismului în țara noastră, ridicarea bunăstării poporului, colaborare și cooperare cu toate țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele antiimperialiste, o politică activă de colaborare cu toate statele lumii, pentru pace și colaborare între popoare, (aplauze puternice). Această politică a primit de pe acum aprobarea partidului și guvernului spre a fi continuată cu aceeași fermitate și în viitor. Doresc să declar aici că noi vom face totul pentru a îndeplini întocmai această politică, pentru a îndreptăți astfel încrederea partidului și întregului nostru popor, (vii și puternice aplauze). Țin să vă asigur că pentru Comitetul nostru Central nu există și nu va exista nimic mai sfînt decît -servirea intereselor poporului, a cauzei socialismului în patria noastră și în întreaga lume.In ce mă privește, tovarăși, doresc să vă exprim mulțumiri pentru manifestările pline de căldură la adresa mea. Eu văd în aceasta o expresie a încrederii în Comitetul nostru Central, în conducerea colectivă a partidului nostru. Vă asigur că, în ce mă privește, ca membru al Comitetului Central, al acestei conduceri colective, în munca încredințată de partid și popor îmi voi face întotdeauna datoria, că 'voi fi întotdeauna un soldat credincios al partidului și poporului meu, pe care îl voi sluji pînă la capăt. (aplauze puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu, Ceaușescu").Avînd în vedere că vom mai avea încă sarcini mari de înfăptuit, că îndeplinirea programului de dezvoltare a României cere e- forturi mari din partea tuturor, dați-mi voie ca, în încheiere, să vă urez dumneavoastră, piteșteni- lor, argeșenilor, succese tot mal 

mari. Vă doresc ca, împreună cu toți oamenii muncii din patria noastră, să îndepliniți marile sarcini care vă revin, adueîndu-vă astfel contribuția tot mai activă la înflorirea României socialiste, (aplauze puternice, prelungite, urale).Vă doresc multă sănătate și multă fericire, (aplauze prelungite, ovații. Se scandează minute în șir „P.C.R. — P.C.R.", „Ceaușescu — Ceaușescu").După miting, conducătorii de partid și de stat au făcut o scurtă vizită în cel mai nou cartier al o- rașului, în Trivale, unde în preajma noii zone industriale din a- propiere se construiește un micro- raion care va completa pitorescul parcului natural cu același numb. Arh. Valeriu Mânu, director al D.S.A.P.C., a dat explicații asupra ‘stadiului ■lucrărilor de construcție, care se'vor finaliza în peste 3 200 apartamente, o școală, o creșă și grădiniță, un complex comercial și un dispensar. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de gradul de confort al apartamentelor și de industrializare a construcțiilor, re- comandînd studierea și realizarea unui poligon de prefabricate care să asigure ritmul rapid al construcțiilor și reducerea costului lor.Oaspeții au participat apoi la o adunare cu activul de partid în cadrul unei mese tovărășești.Cu acest prilej, tovarășul Gheorghe Năstase, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., a mulțumit încă o dată pentru prețioasele indicații primite în cursul vizitei, pentru recomandările făcute, subliniind că ele au darul, să dinamizeze voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în județ pentru aducerea la îndeplinire, neîntîrziat, a tuturor sarcinilor ce le stau în față. Primul secretar al comitetului județean de partid a amintit apoi că județul' Argeș a cunoscut, de-a lungul anilor, nenumărate momente importante în viața sa cînd prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu a mobilizat energiile, a făcut ca acei ce muncesc să pornească cu și mai mare elan la îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid.„Doresc să vă asigur — a încheiat vorbitorul — că locuitorii Argeșului, acest minunat colț al 

în renumitele podgorii ale Ștefăneștilor

patriei noastre, vor fi întotdeauna la înălțimea oricărei misiuni pa care le-o va încredința partidul".în aplauzele furtunoase ale celor prezenți, ia cuvîntul tovarășul Nicolae CeaușescuSecretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat sarcinile deosebit de mari pe care le vor avea în viitor organizațiile de partid din județul Argeș, activul județean, în îndeplinirea importantelor hotărîri ale Congresului al X-lea. De activitatea sa și de felul în care comitetul județean va ști să-și organizeze munca, să unească eforturile comuniștilor și ale tuturor oamenilor muncii din județ depinde, fără îndoială, ducerea la bun sfîrșit a programului care va fi adoptat de Congres — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu.Apreciind succesele activului de partid din județul Argeș, îi urez realizări tot mai mări, îi doresc ca întotdeauna, să fie ștrîns legat de toți oamenii muncii, permanent a- tent față de cerințele lor, să rezolve în cele mai bune condiții problemele ridicate de masele largi populare pentru că numai în măsura în care va realiza aceasta va putea partidul nostru să-și îndeplinească menirea sa de conducător activ a! societății noastre.Tovarășul Ceaușescu a toastat în sănătatea tuturor celor prezenți.
★Vizita de lucru în județul Argeș a conducătorilor de partid și de stat a constituit o înălțătoare manifestare a dragostei profunde, a încrederii nemărginite pe care oamenii muncii de pe aceste meleaguri Ie nutresc pentru cel care a ridicat deasupra României soarele progresului social, al bunăstării. Partidul Comunist Român.Entuziasta primire făcută conducătorilor de partid și de stat în județul Argeș se înscrie în șirul nesfîrșit de manifestări prin care întregul nostru popor își exprimă atașamentul "profund față de politica marxist-leninistă a partidului nostru, față de Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Buzău Neamț

9Conferința extraordinară a organizației județene de partid Buzău a dezbătut, intr-o atmosferă de entuziasm și deplină aprobare, documentele programatice pentru Congresul al X-lea al P.C.R.La lucrările conferinței a participat tovarășul FLORIAN DĂNĂLACHE, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul' căilor ferate, care în zilele premergătoare conferinței, a vizitat unități industriale și agricole din județ.Luînd cuvîntul la primul punct al ordinei de zi, tov. ION SlRBU, prim-secretar al comitetului județean de partid, a conturat tabloul de azi și de mîine al tînărului județ, care se dezvoltă rapid pe toate planurile, ca urmare a politicii consecvente de industrializare socialistă, de valorificare a tuturor resurselor umane și materiale, politică ce dă noi dimensiuni și perspective unor zone altădată neglijate. Vorbitorul a subliniat că documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea — amplu dezbătute în organizațiile de partid și obștești din județ —■ au întrunit adeziunea totală a comuniștilor, a oamenilor muncii,în intervențiile lor din cadrul dezbaterii, îng. ION ANTONICA, directorul Schelei Berea, CONSTANTIN JAJA, secretar al comitetului de partid de la Complexul C.F.R. Buzău, STAN CAZAN, maistru la Uzina de sîrmă și produse din sîrmă, exprimîndu-și deplina adeziune față de documente, s-au angajat să desfășoare o activitate perseverentă pentru organizarea mai bună a proceselor de producție, pentru folosirea cît mai din plin a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru, pentru cheltuirea cu mai mare chibzuință a fondurilor materiale ale întreprinderilor, îneît eficienta lor economică să crească.Alți delegați, printre care GICA CA- 
PĂȚINĂ, maistru la Uzina de mase plastice, VASILE NEGOIESCU, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Buzău, ing. MIRCEA NESTOR, directorul Fabricii de geamuri, CATIȚA TEODOREAN, controlor tehnic la Fabrica de confecții din Rm. Sărat, au abordat diverse aspecte ale realizării politicii de investiții în sectorul industrial și social-cultural, iar tovarășii 
PAUL TĂNĂSOIU, președintele C.A.P. Ul- meni, ing. GHEORGHE MIHAI, directorul Direcției agricole județene, IFRIM LEAUA, președintele C.A.P. Puiești, au dat glas hotărîrii oamenilor muncii de pe ogoare de a traduce în fapt programul mobilizator de dezvoltare a agriculturii socialiste.Subliniind că una dintre ideile de bază, care străbat ca un fir roșu documentele Congresului, este și aceea a grijii față de om, față de nevoile sale, alți partici- panți la discuții, între care dr. ION MOL- 
NICEANU, secretarul organizației de partid de la Policlinica din Buzău, GHEORGHE 
TUDOR, prițn-vicepreședjnte , al Corpite- .,.»tului executiv al< Consiliului , popular județean Buzău, prof. CLOTILDA CONSTAN- 
TINESCU, președinta comitetului județean al femeilor, GHEORGHE MILU, președintele consiliului" județean al sindicatelor,

Cuvîntarea tovarășului 
Florian Dănălache

Cuvîntarea tovarășului
Constantin Drăganîmi revine misiunea de cinste de a vă transmite salutul călduros al Comitetului Central al partidului, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul — după care a relevat că documentele programatice ale Congresului al X-lea au fost primite și dezbătute pe larg, cu viu interes și satisfacție deosebită, de către toate organizațiile de partid, de întregul popor, pentru că ele jalonează dezvoltarea națiunii noastre în viitor, orientează întreaga politică internă și externă a României. De o înaltă ținută științifică, pătrunse de realism și spirit înnoitor, ele oglindesc cu claritate gîndirea vie, capacitatea conducerii partidului de a porni, în stabilirea liniei politice generale, de la cerințele vieții, de a tine seama de imperativele legilor obiective ale dezvoltării sociale. Oamenii muncii văd în aceste documente spiritul de. înaltă responsabilitate cu care partidul comuniștilor, Comitetul său Central își îndeplinesc obligațiile asumate față de popor, văd expresia năzuințelor lor spre o viață mai bună prin desăvîrșirea edificiului socialist.Dezbaterea largă a acestor documente — între care și dezbaterea din conferință — dovedind aprecierea unanimă de care ele se bucură, se încadrează în practica încetățenită în ultimii ani în viața și activitatea partidului nostru de a se sfătui cu masele de oameni ai muncii, cu poporul în problemele de bază ale dezvoltării economiei, ale destinelor țării. Potrivit acestei practici, hotărîrile pe care le va adopta Congresul al X-lea vor fi emanația voinței și gîndirii colective a partidului, a poporului, a întregii societăți românești.După ce a făcut o amplă trecere în revistă a principalelor realizări obținute în acest sfert, de veac In dezvoltarea economică, politică și social-culturală a țării, vorbitorul a subliniat aportul oamenilor muncii, al comuniștilor din județul Buzău la înfăptuirea sarcinilor de răspundere Ce le revin. în conferință s-a subliniat — pe bună dreptate — că sporirea necontenită a potențialului material și spiritual al județului, care se încadrează organic în complexul unitar al economiei noastre socialiste, a fost și este determinată de ajutorul permanent acordat de conducerea de partid și de stat prin repartizarea unui volum important de investiții.Acordînd o deosebită atenție problemelor agriculturii, care ocupă uri loc de seamă în economia județului, vorbitorul a relevat necesitatea folosirii cit mai eficace a fondului funciar prin extinderea irigațiilor, a plantării terenurilor în pantă și a solurilor nisipoase cu vii, pomi și arbuști fructiferi. în această perioadă, toți lucrătorii din agricultură sînt chemați să depună eforturi sporite pentru' strîngerea recoltelor fără pierderi, pentru întreținerea culturilor. Pentru ca zootehnia să-și sporească contribuția la aprovizionarea populației cu carne, lapte, ouă, este necesar ca uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție, împreună cu direcția agricolă, să organizeze acțiuni intercooperatiste. în vederea creării unor combinate de tip industrial. Sînt asigurate în județ condiții optime pentru ca, folosindu-se toate mijloacele, întreg potențialul existent, atît cultura cerealelor, cît și a plantelor tehnice, legumicultura, po- miviticultura și zootehnia să obțină producții mult superioare mediilor pe țară.Subliniind, în continuare, faptul că parti

dul, pentru a duce mai departe procesul de

ION DUMITRACHE, inspector general al inspectoratului școlar județean, s-au angajat, în numele organizațiilor și instituțiilor pe care le reprezintă, să nu-și precupețească eforturile în activitatea de transpunere în fapt a acelor prevederi ale programului partidului care vitează înflorirea orașelor și satelor, ridicarea gradului de confort și civilizație a întregii populații.General maior AUREL NICOLESCU, 
LAZAR BACIUCU, redactor șef al ziarului „Viața Buzăului", și-au exprimat adeziunea față de politica externă a partidului și statului nostru, politică îndreptată spre întărirea colaborării și prieteniei cu țările socialiste, cu toate popoarele, pentru întărirea securității si păcii în lume.în încheierea dezbaterilor, întîmpinat cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
FLORIAN DĂNĂLACHE.într-o atmosferă de puternic entuziasm, conferința a hotărît să împuternicească delegații la Congres să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Comitetului Central, în cuvinte emoționante, izvorîte din adîn- cul inimii, tovarășii ION SlRBU, CON
STANTIN BOERU, vechi membru de partid, 
NICOLAE ALBU, președintele C.A.P, „Săgeata", dr. SPIRIDON VORNICU, directorul Spitalului din Rm. Sărat, au subliniat contribuția deosebită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, la promovarea unui stil de muncă înnoitor, de înaltă exigență, In activitatea de partid și de stat, în aplicarea consecventă a principiilor democratismului socialist.Conform normelor de reprezentare, conferința a ales apoi 44 de delegați pentru apropiatul Congres, din rindul cărora a desemnat, drept candidați pentru alegerea în organele superioare de conducere ale partidului, pe tovarășii : FLORIAN DANA- 
LACHE, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul căilor ferate, 
ION ANTONICA, directo/ul Schelei petroliere Berea, VIRGILIU PlRVU, ministrul finanțelor, VALTER ROMAN, directorul Editurii Politice, CONSTANTIN SANDU, secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., ION SlRBU, prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., și general-locotenent STERIAN ȚlRCA.Conferința a adoptat, în unanimitate, textul unei scrisori adresate COMITETU
LUI CENTRAL AL P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : „însuflețiți de perspectiva 
luminoasă pe care o deschide programul 
realist, științific fundamentat, cuprins în 
Teze și proiectul de Directive, comuniștii, 
oamenii muncii din județul Buzău se anga
jează să Intîmpine Congresul al X-lea al 
P.C.R. și cea de-a 25-a aniversare a elibe
rării patriei cu noi și importante realizări 
în toate sectoarele de activitate, exprimîn
du-și hotărireș de a munci fără preget pen
tru traducerea în viața a mărețului pro-, 
gram de înflorire a. societății românești!'.

s Maria BABOtAN '
Constantin CÂPRARU

edificare a socialismului, de înflorire multilaterală a patriei, va pune și în viitor în centrul activității sale dezvoltarea economiei naționale, a forțelor de producție — temelia trainică a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, chezășia independenței naționale — vorbitorul a amintit că în documente sînt criticate unele neajunsuri manifestate în dezvoltarea unor ramuri și sectoare de activitate, asupra cărora vor trebui să-și concentreze atenția toți factorii de conducere, comitetele de direcție, organele și organizațiile de partid, comitetele sindicatelor și organizațiile U.T.C. De aceea, este necesar ca și în județul Buzău, aceste foruri să acorde o deosebită atenție mai bunei organizări a producției și a muncii în întreprinderi, folosirii raționale a materiilor prime și materialelor, a timpului de lucru, ridicării calificării și specializării cadrelor pentru obținerea unei eficiențe economice ridicate. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în perioada care urmează, în județ se vor da în funcțiune noi obiective industriale, dotate cu tehnică superioară. Trebuie, de asemenea, acționat cu mai multă perseverență pentru realizarea investițiilor — atît la obiectivele industriale, cît și la locuințe.Atingerea țelurilor majore pe care și le propune partidul — a spus vorbitorul — solicită, între altele, o susținută muncă de propagandă, o activitate de educație clară și precisă, menită să ducă la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la promovarea înaltelor trăsături morale, specifice omului nou.între activitatea internă șl cea internațională a partidului există o unitate indestructibilă. Partidul nostru desfășoară o vastă activitate pentru dezvoltarea construcției socialismului în România, convins fiind că prin aceasta contribuie la întărirea sistemului mondial socialist, la promovarea cauzei generale a socialismului în lume. Partidul și guvernul vor promova și în viitor, cu consecvență, o politică în miezul căreia se situează întărirea prieteniei și dezVoltarea colaborării cu țările socialiste, o'politică constructivă de pace și progres, îndreptată spre îmbunătățirea continuă a climatului internațional, spre dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoare.într-o atmosferă înflăcărată, entuziastă — a spus apoi tovarășul Florian Dănălache — conferința și-a împuternicit delegații să propună Congresului și să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Comitetului Central al P.C.R. Propunerea realegerii sale în această înaltă funcție are o profundă semnificație. Tovarășul Nicolae Ceaușescu are merite deosebite în munca pe care o desfășoară poporul nostru pentru construirea socialismului, este purtătorul celor mai fierbinți năzuințe ale tuturor celor ce muncesc cu brațele și cu mintea din țara noastră, fără deosebire de naționalitate. Tovarășul Ceaușescu este recunoscut peste hotare ca o personalitate proeminentă, ca un conducător încercat, cu înalte calități politice și umane, cu o bogată activitate și experiență revoluționară, luptător neobosit pentru restabilirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru asigurarea păcii în lume. Realegerea sa în cea mai înaltă funcție de conducere a partidului ne dă tuturor certitudinea unor noi realizări, încrederea nestrămutată în înfăptuirea politicii partidului, în viitorul strălucit al României socialiste.

Exprimînd voința tuturor comuniștilor din județul Gorj, conferința extraordinară a organizației județene de partid a dezbătut pe larg, într-o însuflețită atmosferă; documentele programatice ale celui de-al X-lea Congres și a hotărît să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului.La conferință a participat tovarășul 
CONSTANTIN DRAGAN, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care în zilele premergătoare conferinței a făcut vizite de lucru în județ.In deschiderea lucrărilor, tovarășul 
GHEORGHE PALOȘ, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., a prezentat o amplă expunere, în care a reliefat că în dezbaterile organizațiilor de partid și ale adunărilor populare, comuniștii, cetățenii județului și-au exprimat aprobarea unanimă față de Tezele și proiectul de Directive și au făcut numeroase propuneri. El a relevat, de asemenea, succesele repurtate de către oamenii muncii din județ, ca și din întreaga țară în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea.în cuvîntul lor, numeroși delegați, printre care CORNEL BATACUI, directorul întreprinderii miniere Motru, ELENA 
MARINOIU, secretara Comitetului dn partid al Fabricii de confecții din Tg. Jiu, 
NICOLAE SPERDEA, directorul C.I.L. Tg. Jiu, EMIL PREOȚESCU, directorul Trustului de extracție Tg. Jiu, și-au exprimat deplina adeziune față de însufle- țitorul program cuprins în documentele pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres, hotărîrea lor de a-și consacra întreaga energie înfăptuirii mărețelor sarcini trasate de partid.Tovarășii DORIN STAICU, directorul întreprinderii Metalurgice Sadu, GHEOR
GHE IONESCU, directorul Direcției agricole a județului Gorj, CONSTAN
TIN ȚIGARAN, secretar al Comitetului de partid al Spitalului unificat Tg. Jiu, 
VASILE COTEȚ, președintele C.A.P. Peș- tișani, au prezentat în cuvîntul lor un amplu bilanț al realizărilor obținute în perioada dintre cele două Congrese de colectivele de oameni ai muncii, din județul Gorj în cele mai variate sectoare de activitate. Totodată, ei au analizat unele aspecte ale perfecționării activității economice din județ, relevînd importantele rezerve de care dispune.VASILE DUMITRESCU, președintele Comitetului județean pentru cultură și artă, a abordat în cuvîntul său diferite aspecte ale activității cultural-educative din județ, ale preocupărilor privind dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii.Alți vorbitori, între care NICOLAE 
ALBASTROIU, secretarul Comitetului orășenesc de partid Tg Cărbunești, și ION 
NICOLA, prim-vicepreședînte al consiliului popular județean, au subliniat însemnătatea creșterii neîncetate a rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții economice și sociale, paralel cu adîncirea democratismului caracteristic' orînduirii noastre socialiste. VASILE CAZAN, președintele Consiliului județean '■ ăl sindicatelor, a acordat o atejiție, deosebită, în cuvîntul său, conțrjbuțjȘiJ.dijganiiațiilor de masă la activitateâ poîiti'că,' sdriiâlă și culturală,

Transmițînd delegaților la conferința organizației județene de partid un călduros salut din partea Comitetului Central al P.C.R. și personal clin partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a subliniat că dezbaterea documentelor pregătitoare ale Congresului al X-lea al partidului s-a desfășurat într-o atmosferă de deplină responsabilitate și maturitate politică, la nivelul importanței istorice pe care Congresul o are pentru destinele patriei noastre socialiste.Faptul că la adunările ce au avut loc in județul dumneavoastră, au luat cuvîntul peste 3 000 de participanți și s-au făcut a- proape l 000 de propuneri — a spus vorbitorul — demonstrează că în Gorj, ca și pe întreg cuprinsul țării, documentele pentru Congres au fost primite de comuniști, de toți cetățenii cu cel mai profund interes, oglindind largul democratism statornicit in viața societății noastre.în continuate, în cuvintare au fost evidențiate realizările insuflețitoare ale ultimului pătrar de veac de mari prefaceri revoluționare din istoria României, insistin- du-se asupra fluxului înnoitor pe care Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R. l-a marcat în desfășurarea activității creatoare a poporului nostru, asupra rezultatelor de o deosebită însemnătate obținute în toate compartimentele vieții economice și sociale în anii care au trecut In acest context, vorbitorul a exprimat inalta apreciere pe care conducerea partidului o dă activității destășurate cu pasiune și energie de către comitetul județean de partid, comuniștii, locuitorii juaețului Goij, împreună cu îndemnul de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea actualului plan de cinci ani la toți indicatorii, pentru depășirea lui.Esența programului de dezvoltare a economiei naționale este continuarea in ritm susținut a procesului de industrializare socialistă, pivotul progresului general al societății noastre, baza independenței și suveranității țării — a spus tovarășul Constantin Drăgan. Apoi, a înfățișat obiectivele grandioase ale viitorului cincinal și s-a o- cupat pe larg de contribuția importantă pe care oamenii muncii din județul Gorj vor trebui să o aduca pentru înfăptuirea lor. Numai intrarea in funcțiune a termocentralei de la Rogojelu, cu o capacitate de circa 1 400 MW, va reprezenta 24 la sută din puterea instalată prevăzută în proiectul de Directive pentru viitorul cincinal. între 1970—1975 vor fi puse in funcțiune noi capacități in bazinele miniere de la Motru și Rovinari, creîndu-se condiții să se extragă în ultimul an al cincinalului peste 17,5 milioane tone de cărbune, reprezentînd aproape jumătate din producția de cărbune a țării. în legătură cu atingerea in viitor a unor asemenea parametri înalți, in cuvintare au fost expuse cerințele majore privind realizarea exemplară a planului pe anul în curs și pe 1970, necesitatea unei mai raționale organizări a muncii ridicării calificării cadrelor, sporirii competenței lor profesionale, asigurării de condiții corespunzătoare pentru a se preveni fluctuația acestora. De asemenea, au fost amintite unele neajunsuri, precum și importantele reze.ve cie me se dispune în utilizarea integrală a capacităților de producție, a timpului de lucru, a materiilor prime, în scopul reducerii cheltuielilor de producție. 

iar colonelul G. GORGONEȚU a exprimat hotărîrea militarilor de a îndeplini, cu orice sacrificiu, sarcinile încredințate de conducerea partidului.Alături de mulți alți participant! la dezbateri, ION JESCU, directorul întreprinderii miniere-Rovinari, și NICOLAE IA- 
COBESCU, prim-secretar al Comitetului județean U.T.C., au dat glas încrederii și sprijinului deplin al comuniștilor, al tuturor cetățenilor față de politica înțeleaptă, clarvăzătoare, consecvent marxlst-leninistă desfășurată pe plan internațional de partidul nostru.Manifestîndu-și profunda satisfacție și totala adeziune la inițiativa conferinței organizației municipale de partid-București de a propune Congresului realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al C.C. al P.C.R., delegații la conferință au hotărît ‘în unanimitate să susțină această propunere. MIHAI 
SMARANDACHE, prim-secretar al Comite- z tului municipal de partid Tg. Jiu, NICO
LAE PAVEL, inginer la C.A.P.-Andreesti, 
GHEORGHE DĂNCESCU, directorul Ba- rajului-Rovlnari, LUCIA BLAGA, președinta Comitetului județean al femeilor, CON
STANTIN HRISTU, directorul Combina^ tului materiale de construcții-Bîrsești. și alți delegați s-au pronunțat în cuvinte călduroase în sprijinul acestei hotărîri. Vorbitorii au evidențiat meritele deosebite în elaborarea politicii interne și externe a partidului nostru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și internaționalist consecvent, care, prin îndelungata sa activitate revoluționară, constituie un exemplu viu de slujire neabătută a poporului, a cauzei socialismului în patria noastră.în continuarea lucrărilor conferinței au fost aleși 28 de delegați la cel de-al X-lea Congres și s-au desemnat pentru a candida la alegerea pentru organele superioare ale partidului tovarășii: CON
STANTIN DRAGAN, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R. ; ANDREI ȘTEFAN, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. ; ION 
JESCU, directorul întreprinderii miniere- Rovinari ; ION NICOLA, prim-vicepre- ședinte al Consiliului popular județean ; 
ION MARGINEANU. redactor șef al ziarului „România liberă" ; GHEORGHE 
PALOȘ, prim-secretar al Comitetului județean de partid Gorj.Primit cu vii și puternice aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul CONSTANTIN 
DRĂGAN.în încheierea lucrărilor s-a adoptat o hoțărîre a conferinței și a fost adresată o scrisoare COMITETULUI CENTRAL, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : „Comuniștii, 
toți cetățenii județului Gorj — muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici — a- 
preciază și susțin cu toată convingerea poli
tica internă și exțern£> a .partidului și sta
tului nostru,, care răspunde în ^totalitate as
pirațiilor poporului și națiunii noastre so
cialiste".

' GhiSASARMAN 
A. ANGHELESCU

Referindu-se la dezvoltarea agriculturii, vorbitorul a insistat asupra măsurilor ce trebuie luate pentru a se obține producții sporite in toate unitățile agricole socialiste, pentru a se folosi in mod judicios fondul funciar existent și a se reda circuitului arabil noi suprafețe. Conducerea unităților a- gricole — a relevat vorbitorul — să mobilizeze toate forțele pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei și a furajelor, pentru pregătirea temeinică a lucrărilor de toamnă.Una din ideile care străbat ca un fir roșu Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea este ridicarea rolului de factor conducător al partidului în societatea noastră. Reliefînd indisolubila legătură dintre calitatea de forță conducătoare a societății și structura și compoziția partidului, tovarășul Constantin Drăgan a scos în evidență necesitatea adoptării unui stil de muncă, a unor metode mai directe care să permită amplificarea capacității de cuprindere și conducere a tuturor laturilor activității politice, economice și social-culturale, de mobilizare activă a maselor. Pe măsura adînci- rii democrației socialiste se afirmă necesitatea de a folosi tot mai mult capacitatea și potențialul de care dispun sindicatele, organizațiile U.T.C., de femei, cooperatiste și celelalte organizații de masă și obștești pentru ca ele să aducă o contribuție sporită în toate domeniile de activitate.Arătînd că oamenii muncii din țara noastră, întregul popor aprobă și dau o înaltă apreciere politicii principiale, marxist-leni- niste, consecvente, desfășurate pe plan internațional- de partidul și statul nostru, vorbitorul a spus între altele : Partidul Comunist Român a dezvoltat și va dezvolta în viitor relații de strînsă colaborare tovărășească și solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, militînd cu perseverență și cu un înalt simț de responsabilitate internaționalistă pentru depășirea actualelor dificultăți existente, în scopul restabilirii și întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice și antiimperialiste. Pornind de la faptul că în lume există un număr însemnat de țări cu orînduire ■ socială deosebită de a noastră, noi vom dezvolta și în continuare cu acestea relații de colaborare și cooperare multilaterală.Exprimîndu-și deplina satisfacție și adeziune față de hotărîrea delegaților de a susține în Congres realegerea în funcția de secretar general al Comitetului Central a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a arătat că stima și dragostea nețărmurită cu care este înconjurat, eminentul nostru conducător de către întregul partid și popor este rezultatul îndelungatei și neobositei sale activități revoluționare, abnegației și totalului devotament cu care își consacră tot ce are mai bun, ființa sa, înfloririi națiunii socialiste române.In încheiere, tovarășul Constantin Drăgan și-a exprimat încrederea că oamenii muncii din județul Gorj își vor aduce din plin contribuția la realizarea importantelor hotărîri ce vor fi adoptate la apropiatul Con-, greș, contribuind prin munca lor entuziastă, alături de întregul popor, la dobîndirea u- r.or noi succese în opera de desăvîrșire a edificiului socialist al patriei noastre.

în Piatra Neamț, oraș nou și modern al chimiștilor de pe Valea Bistriței, s-au desfășurat duminică lucrările Conferinței extraordinare a organizației de partid a județului Neamț, într-o atmosferă de totală adeziune la documentele pentru al X-lea Congres al partidului.La conferință a participat tovarășul PE
TRE LUPU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul muncii, în zilele premergătoare conferinței, el a făcut vizite de lucru în unități industriale, agricole și instituții de cultură din județ.în expunerea prezentată conferinței, tovarășul ȘTEFAN BOBOȘ, prim-secretar al comitetului județean de partid, a subliniat interesul viu și aprobarea unanimă de care se bucură Tezele și proiectul de Directive elaborate de C.C. al P.C.R. în rîndurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județ. Remarcînd că aceste documente generalizează, în spiritul creator caracteristic partidului nostru, bogata experiență dobîndită de întregul popor în sfertul de secol care a trecut de la eliberarea patriei, vorbitorul a schițat, totodată, în linii viguroase, realizările pe plan local, precum și sarcinile pe care le incumbă perfecționarea activității economice și sociale din județ în vederea pregătirii tuturor condițiilor necesare înfăptuirii hotărîrilor ce le va adopta apropiatul congres al partidului.Participanta la discuții, printre care tovărășii CONSTANTIN POTlNGĂ, secretar al comitetului județean de partid, ing. 
VASILE BELIZNA. directorul uzinei din Săvinești, prof. ALEXANDRU COJOCARU, generalul IOAN LUNCAN și Eroul Muncii Socialiste GHEORGHE MAFTEI, președintele C.A.P. Țibucani, au subliniat marea capacitate a partidului nostru de a aplica, în mod științific și creator, principiile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale României. Relevînd că hotărîrile celui de-al IX-lea Congres al partidului se înfăptuiesc cu succes, determi- nînd un ritm accelerat în progresul tării noastre, tovarășii ION VLAD, prim-secretar al Comitetului municinal de partid Roman, NICOLAE BOSTAN, președintele C.A.P. Girov, ALEXANDRU POP, președintele Consiliului municipal al sindicatelor Piatra Neamț, medicul OTILIA BER- 
BESCU, DORIN GEORGESCU, președintele U.J.C.A.P., și ing. ADRIAN GHICA. directorul întreprinderii județene de construcții montaj, au relevat că prevederile din documentele aflate în dezbatere, jalo- nînd în mod judicios, realist căile de perfecționare a întregului mecanism al vieții sociale, adîncirea democratismului socialist, asigură, implicit, întărirea legăturilor partidului cu masele, cu întregul popor. Despre creșterea rolului partidului în viața întregii societăți și marea răspundere a comuniștilor în mobilizarea maselor largi la înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate la Congresul al X-lea au vorbit și tovarășii VASILE GHERASIM, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Piatra Neamț, ing. VASILE SAV, directorul Uzinei de țevi Roman, GHEORGHE 
GRIGORE, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., GHEORGHE GH. IBĂ- 
NESCU, prim-vicepreședinte al comitetu- liii' executiv al' consiliului populat județean, ANGELICA MANOLE, secretara comitetului de partid al fabricii „8 Martie", . și. .y^LB 'DARIE, secretarul Comitetului 'de p'a'rtiâ din'comuna Păstrăveni.

Cuvîntarea tovarășului
PetreDupă ce a transmis participanților, tuturor oamenilor muncii de pe aceste străvechi meleaguri ale Moldovei, un cald salut din partea' conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul — apreciind că lucrările conferinței s-au desfășurat la un nivel înalt, dovedind deplina responsabilitate a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor — a spus : O deosebită semnificație politică are faptul că, pentru prima dată în perioada premergătoare congreselor partidului, se desfășoară o dezbatere atotcuprinzătoare a politicii interne și externe a partidului, a tuturor aspectelor orientării de viitor a activității partidului și statului pe tărîm politic, economic, social, ideologic. Vorbitorul a relevat, totodată, că Tezele și proiectul de Directive fac un strălucit bilanț al activi- tății dintre cele două congrese și jalonează principalele direcții ale dezvoltării țării noastre în anii următori.Vorbind despre importanța excepțională, pentru întreaga noastră societate, a stilului nou de muncă ce se, încetățenește în rezolvarea problemelor conducerii democratice a societății, despre metoda adoptată privind desemnarea de candidați pentru alegerile în organele superioare de conducere de către conferințele județene, tovarășul Petre Lupu a spus : Congresul va avea de data aceasta posibilitatea să aleagă organele de conducere din rîndurile unor candidați care au fost supuși aprobării anterioare a mii și mii de delegați care dețin mandatul tuturor membrilor de partid.în continuare, vorbitorul a făcut o amplă expunere a conținutului documentelor jpen- tru Congresul al X-lea, subliniind că retrospectiva acestui sfert de veac care a trecut de la eliberarea țării, marile înfăptuiri obținute sub conducerea partidului în toată această perioadă și cu deosebire după Congresul al IX-lea produc o mare satisfacție și mîndrie patriotică tuturor cetățenilor țării. Rezultatele impresionante obținute sînt rodul eforturilor eroice ale clasei muncitoare, ale țărănimii, intelectualității, ale tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, uniți în gîndire și acțiune ; sînt roadele conducerii clare, competente și ferme a întregului popor . de către gloriosul nostru partid comunist, inima și conștiința poporului român, expresia fidelă a intereselor sale vitale.Relevînd că la elaborarea întregii politici a partidului de către Comitetul Central tovarășul Nicolae Ceaușescu are o contribuție deosebită, vorbitorul a spus ; Tovarășul Ceaușescu este cunoscut astăzi de întregul nostru popor și peste granițele țării, ca unul din cei mai de seamă activiști din istoria de aproape 50 ani a_ Partidului Comunist Român. Din fragedă tinerețe, de aproape patru decenii, tovarășul Ceaușescu este legat prin întreaga, sa ființă de mișcarea revoluționară a clasei noastre muncitoare, a crescut în luptă o dată cu partidul pe drumul său eroic și glorios. Prin întreaga sa activitate, el a dovedit un devotament fără margini față de poporul și clasa muncitoare al căror fiu este, a îmbinat în modul cel mai deplin patriotismul socialist și internaționalismul proletar, do- vedindu-se înzestrat cu toate calitățile necesare pentru a sta cu cinste în fruntea partidului și statului nostru. Este bine știut de toți că nici o corabie, oricît de bună ar fi, nu poate înfrunta valurile și ajunge cu bine la țintă fără un cîrmaci de nădejde. Partidul nostru trebuie să aibă, merită să aibă și are un asemenea cîrmaci în persoana secretarului general al Comitetului Central, a cărui pricepere și hoțărîre s-au ve-

Toți participanțil la discuții și-au exprimat acordul lor deplin la hotărîrea Conferinței organizației de partid a municipiului București de a propune și susține la Congresul al X-lea realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al C.C. ai P.C.R. în cuvinte calde, pornite din inimă, tovarășii EUGEN 
OPREA, președintele tribunalului județean, ANA CIONTEA, muncitoare, scriitorul AUREL BARANGA și IOAN LEȚ, secretarul Comitetului de partid al uzinei Săvinești, au schițat luminosul portret politic și moral al secretarului general, contribuția sa deosebită la fundamentarea marxist-ieninistă, creatoare a politicii interne și externe a partidului și statului, subliniind că un asemenea conducător onorează un partid ca al nostru și este o mîndrie a poporului căruia îi aparține.Conferința a ales apoi 43 de delegați la Congresul al X-lea și a desemnat pentru a participa la alegerile pentru organele superioare de conducere ale partidului pe tovarășii : EMIL DRĂGĂNESCU, iriembru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ; ȘTEFAN BOBOȘ, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R. ; BU
JOR SION, membru supleant al C.C. ăl P.C.R., șef de secție la C.C.. al P.C.R. ; 
ALEXANDRU BOABĂ, membru supleant al C.C. al P.C.R.. ministrul industriei chimice : VASILE BELIZNA. directorul general al U.F.S. Săvinești; AUREL BARANGA, scriitor, redactor-șef al revistei „Urzica" : 
GHEORGHE ROȘU, membru al C.C. al P.C.R., președintele comisiei permanente pentru agricultură-silvicultură a M.A.N. ; 
VASILE SAV, directorul Uzinei de țevi din Roman ; VASILE TOMESCU, secretar al Comitetului comunal Bodești al P.C.R.Primit cu vii și puternice aplauze, în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul PETRE LUPU.Conferința a aprobat apoi textul unei scrisori adresate COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, între altele ; „Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Neamț au primit cu adincă satisfacție hotărîrea Conferinței de partid a municipiului București de a propune congresului ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vi se încredințeze în continuare înalta funcție de secretar general al Comitetului Central. Ne însușim pe deplin această hoțărîre, conside- ■rînd-o ca pe propria noastră hoțărîre. Conferința a dat mandat delegaților aleși la congres să sublinieze de la tribuna acestui suprem for al partidului importanța realegerii în funcția de secretar general a aceluia de numele; căruia sînt legate marile succese din ultimii ani ale patriei socialiste, aceluia care exprimă astăzi gîndurile, speranțele și certitudinea de viitor ale întregului popor".Exponentă a preocupărilor și intereselor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Neamț, conferința extraordinară a organizației județene de partid a prilejuit manifestarea hotărîrii plenare a cetățenilor din această parte a țării de a înfăptui neabătut, alături de întregul popor, mările sarcini și obiective de importanță excepțională ce vor fi stabilite de Congresul al X-lea al partidului.

■ Ștefan ZiDĂRIȚA

Lupurificat în decursul anilor, în focul luptelor, un tovarăș care s-a dovedit a fi în primul find un „om între oameni".Congresul al X-lea — a spus vorbitorul — 
va fi congresul exigenței sporite sub toate aspectele, el va cere tuturor creșterea competenței, abordarea tuturor problemelor de conducere, organizare și gospodărire de pe poziții științifice. Societatea noastră, ajunsă la stadiul actual de dezvoltare, este în drept să o ceară tuturor membrilor săi.Amintind că partidul, comuniștii, prin întreaga lor concepție și activitate sînt purtătorii steagului luptei pentru mai bine și tot mai bine, vorbitorul a insistat în continuare asupra unor aspecte ale perfecționării activității economice pe plan județean. Relevînd că productivitatea muncii . este încă scăzută în raport cu posibilitățile, că se constată nejustificate rămîneri în urmă în realizarea investițiilor, că în agricultură și îndeosebi în 
zootehnie sînt posibilități, rezerve încă nefolosite, tovarășul Petre Lupu a recomandat organelor de partid și economice să acorde toată atenția măsurilor de organizare științifică a producției și a muncii în vederea reducerii ponderii costurilor materiale în totalul costurilor producției, creșterii eficienței investițiilor, a productivității muncii șl acumulărilor. Va fi spre onoarea comitetului județean, a organizațiilor de partid și a conducerilor întreprinderilor și cooperativelor agricole de producție dacă pînă la sfîrșitul anului — studiir.du-se temeinic, pe baze științifice, rezervele ce se pot pune în valoare — vor contura posibilități de majorare a indicatorilor economici, mai ales a celor sintetici — productivitate, costuri, acumulări — peste cele prevăzute pînă acum în planul pe 1970.Desigur, tovarăși, o chezășie principală 
a bunului mers al activității partidului este munca colectivă și trebuie spus că — mai ales în anii de după Congresul al IX-lea al partidului — această metodă s-a încetățenit ca o trăsătură esențială în activitatea forurilor celor mai înalte de conducere ale partidului, cu influențe deosebit de pozitive a- supra activității tuturor organelor de partid, asupra organelor de stat, economice si 
a organizațiilor obștești, asupra întregii vieți a societății noastre. Vorbitorul s-a referit apoi la problemele actuale organizatorice, economice și ideologice ale partidului, insistînd asupra necesității creșterii rolului organizațiilor de partid în toate domeniile.Un larg capitol al expunerii a fost consacrat politicii externe a partidului și statului nostru. într-o țară socialistă — a spus vorbitorul — prima îndatorire inter- naționalistă a unui partid comunist este a- ceea de a face, din propria patrie un detașament puternic al sistemului mondial socialist, o convingătoare demonstrație a ceea ce poate realiza socialismul. Fiecare succes pe plan intern reprezintă o contribuție concretă la creșterea prestigiului și forței socialismului în lume. Punînd în centrul politicii sale externe întărirea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, partidul nostru ac- țipnează totodată cu perseverența sa caracteristică pentru restabilirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în același timp, a relevat vorbitorul, noi milităm pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele, pe baza principiilor respectării independenței și a avantajului reciproc, în vederea rezolvării pe cale pașnică a tuturor problemelor internaționale.
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Arad Ilfov Ialomița

întruniți in Conferința extraordinară a organizației județene de partid Arad, reprezentanții celor aproape 43 000 de comuniști — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au dezbătut cu un înalt simt de răspundere documentele pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres al P.C.R.. exprimîndu-și adeziunea deplină față de politica internă și externă a partidului, ca și angajamentul de a face toate eforturile pentru înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi luate în cel mai înalt for al partidului.La conferință a participat tovarășul 
LEONTE RAUTU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care, în prea jma conferinței, a vizitat unități industriale și agricole, obiective social-culturale din o- rașul si județul Arad.în expunerea sa, tovarășul TEODOR 
HAȘ, prim-secretar al Comitetului județean de partid Arad, a schițat un amplu tablou al efervescenței creatoare cu care oamenii muncii din această parte a țării întîmpină cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și a 25-a aniversare a eliberării patriei. Comitetul județean de partid a orientat colectivele de oameni ai muncii spre folosirea largă a cuceririlor tehnico-stiințifice, valorificarea superioară a resurselor, utilizarea intensivă a întregului potențial productiv și spre o înaltă eficientă a muncii.în intervențiile lor, ABRUDAN VA- 
SILIU, directorul general al Uzinelor de vagoane Arad, SAVU BUZEȘAN. secretarul comitetului de partid de la sectorul II pregătire al Uzinelor de vagoane, ANA 
MICESCU, secretara comitetului de partid de la fabrica „Teba“, LUCIA MORARU, directoarea fabricii „Tricoul roșu", au evidențiat caracterul creator. realismul, spiritul profund științific care caracterizează fiecare prevedere din Teze și din proiectul de Directive.Problema folosirii cu maximum de eficientă a investițiilor a fost abordată pe larg de IONEL GORNIC, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Arad, și de FLORIAN MEZEA, vicepreședinte al Consiliului popular județean.

MIHAIL PLOPȘOREANU, directorul Direcției agricole județene. GHEORGHE 
GOINA, Erou al muncii socialiste, președintele C.A.P. Sîntana. IOAN TÎRLEA, directorul I.A.S. Pecica. FLOAREA MI
HAI, brigadieră la C.A.P. Curba, au relevat rezervele însemnate de sporire a producției agricole si îndeosebi a celei zootehnice și legumicole.Alti vorbitori. între care STEFAN MO- 
CUTA, secretar al Comitetului iudețean Arad al P.C.R., PASCU ZIMBRAN, prim- vicepreședinte al Consiliului popular județean, IOSIF KOCSIK, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, FRANCISC MARX, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană. 
GHEORGHE NIȚA, ofițer, au accentuat asupra faptului că succesele obținute în construirea societății socialiste. crearea unei ambianțe propice manifestării depline a inițiativei oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, înfloririi personalității umane, se datoresc politicii înțelepte a partidului, a conducerii sale în frunte cu tovarășul Nicolae-CeăuȘescuî

MARIA IOVĂNESCU, președinta Consiliului județean al femeilor, LIVIU DER-

Cuvintarea
Leonte

După ce a transmis participanților la conferință un salut cordial din partea Co- . mitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, vorbitorul a spus : Ne despart puține zile de cel de-al X-lea Congres al partidului. în fața acestui înalt for vom raporta cum au fost realizate obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea, a cărui semnificație istorică — de cotitură în întreaga activitate a partidului și în viața țării' — se relevă, pe măsura scurgerii timpului, cu tot mai multă limpezime.Trecerea în revistă a tot ce s-a înfăptuit în perioada ultimilor ani îndreptățește concluzia că partidul nostru comunist, întregul popor au muncit cu spor pentru a materializa programul elaborat de Congresul al IX-lea, justifică mîndria patriotică pentru strălucitele realizări cu care întîmpi- nâm Congresul al X-lea al P.C.R.Partidul, conducerea sa au desfășurat o activitate cu adevărat atotcuprinzătoare în vederea perfecționării întregului angrenaj social al României socialiste. în țara noastră are loc un amplu proces 'de modificări structurale în viața societății, caracterizat prin apropierea și omogenizarea claselor și categoriilor sociale ce o alcătuiesc. Desigur, la temelia acestui proces se află schimbările petrecute în infrastructura materială a societății. In același timp însă, el este puternic stimulat de factori politico- ideologic!, de linia justă promovată de partid pentru sudarea întregii noastre societăți, pentru consolidarea continuă a unității ei.în aceeași ordine de idei, vorbitorul a relevat conviețuirea frățească a oamenilor muncii din județul Arad — români, maghiari, germani și de alte naționalități — pe care destinul istoric i-a așezat pe aceste meleaguri.Tovarășul Leonte Răutu s-a referit apoi la frumoasele succese obținute de' oamenii muncii din județul Arad, la pasiunea și competența ce le vădesc în activitatea de zi cu zi.Scoțînd în evidență valoarea excepțională a documentelor pregătitoare ale Congresului al X-lea, vorbitorul a abordat apoi pe larg liniile dezvoltării viitoare — economice, sociale, culturale — a patriei noastre. Un ritm ridicat de creștere a producției industriale impune o preocupare prioritară pentru sporirea productivității, organizarea cit mai rațională a producției și a muncii, utilizarea optimă a mijloacelor tehnice. Menționînd rezervele importante de creștere a productivității existente în industria arădană, vorbitorul a spus : Trebuie să se muncească în așa fel. ca in condițiile unei dotări tehnice de același nivel, întreprinderile noastre să realizeze o productivitate a muncii similară cu a întreprinderilor de dincolo de graniță. Analizînd' pe larg problemele eficienței economice din întreprinderile arădane, vorbitorul a subliniat necesitatea ca fiecare leu investit să dea un efect economic maxim. Să ne gindim. a spus el, la resursele materiale ce s-ar putea economisi, la valorile suplimentare ce s-ar putea obține dacă în toate întreprinderile, mașinile și utilajele ar lucra cu deplin randament.In capitolul consacrat dezvoltării agriculturii au fost scoase în evidență realizările deosebite ale multor cooperative agricole de producție din județul Arad, inițiativa valoroasă a organelor locale privind patronarea cooperativelor slabe de către cele fruntașe.

BAN, prim-secretar al Comitetului județean Arad al U.T.C., și medicul ȘTEFAN 
ARDEVAN au subliniat că. îrț lumina documentelor pregătitoare ale Congresului al X-lea al P.C.R., organizațiilor de masă, instituțiilor de învățămînt și de ocrotire a sănătății le revine un rol de seamă în creșterea responsabilității sociale a fiecărui cetățean, ca și în susținerea intere- selpr fundamentale ale tuturor membrilor societății.în încheierea dezbaterilor, întîmpinat cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
LEONTE RAUTU.Conferința a ales prin Vot secret pe cei 44 delegați pentru Congresul al X-lea al P.C.R. Totodată au fost desemnați să candideze în alegerea pentru organele superioare de conducere ale partidului tovarășii : GHEORGHE GOINA. Erou al muncii socialiste, președintele C.A.P. Sîntana. NICOLAE GOLDBERGER, director adjunct al Institutului de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
TEODOR HAȘ, membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean de partid Arad, ȘTEFAN MOCUTA, secretar al Comitetului județean de partid Arad, 
LUCIA MORARU, directoarea fabricii „Tricoul roșu", ION PATAN, membru supleant al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. PASCU ZIM
BRAN, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Arad.într-o atmosferă de puternică însuflețire, expresie a dragostei neclintite fată de partid, de conducerea sa, delegații la conferință și-au manifestat în unanimitate ho- tărîrea de â susține realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în funcția de secretar general al C.C. al P.C.R. în cuvinte vibrante, mai multi vorbitori între care TEODOR HAȘ, prim-secretar al Comitetului iudețean de partid, GHEOR
GHE BÎRSANESCU, secretar al Comitetului județean de partid. ANTON KO- 
MUVES, președintele C.A.P. „Avîntul" Pecica, IANCU CONSTANTIN, președintele Consiliului județean al sindicatelor. IOAN 
KALY, membru de partid din ilegalitate — au arătat că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al C.6. al P.C.R. va corespunde întru totul gîndurilor și voinței tuturor comuniștilor, ale întregului nostru popor. constituind chezășia promovării în continuare a unei politici interne și externe în deplină concordantă cu interesele întregii națiuni, cu cerințele internaționalismului proletar.Conferința/ a adoptat în unanimitate o hotărîre prin care aprobă integral conținutul Tezelor și ale proiectului de Directive.în încheiere, participantii la conferință au aprobat textul unei scrisori adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : ■ / ■

„Comuniștii, oamenii muncii din județul 
nostru, dezbătînd într-o atmosferă de pu
ternic elan creator și înaltă responsabilitate 
politică și socială documentele ce vor fi 
prezentate Congresului al X-lea, și-au ma
nifestat din nou atașamentul, năzuința 
fierbinte de a transpune în viață progra
mul de viitor al partidului, care urmează a 
fi aprobat de Congres". - „

■ -y^Xscu 

tovarășului 
RăutuO parte însemnată a cuvîntării a fost dedicată rolului conducător al partidului. Creșterea acestui rol — a spus vorbitorul — presupune din partea fiecărui membru al partidului un înalt simț al răspunderii, deplină dăruire de sine in îndeplinirea sarcinilor încredințate, energie și tenacitate, o năzuință permanentă de autodepășire. de îmbogățire a cunoștințelor profesionale, culturale, ideologice.Tovarășul Leonte Răutu a menționat puternicul impuls dat de partid muncii ideologice și a subliniat că lărgirea ariei de investigație a gîndirii teoretice din țara noastră în domeniul filozofiei, sociologiei, economiei, științelor politice, contribuind la modelarea conștiințelor în spiritul materialismului dialectio și istoric, în ' spiritul aprecierilor și vederilor partidului nostru, constituie totodată o contribuție la confruntarea de idei pe plan mondial, la afirmarea justeței științifice și fertilității practice a teoriei marxist-leniniste.în continuare, vorbitorul a caracterizat realizările obținute în perioada de după Congresul al IX-lea în dezvoltarea învăță- mîntului. Arătînd că în acest domeniu mal sînt încă multe de făcut, tovarășul Leonte Răutu a spus : Călăuziți de spiritul de înaltă exigență cu care partidul nostru, conducerea sa. abordează problemele școlii, trebuie să ne preocupăm în continuare, cu maximă perseverență, de modernizarea conținutului învâțâmîntului, îmbunătățirea metodelor de predare, ridicarea la un nivel superior a activității educative și formative a școlii, valorificarea deplină a potențialului ei științific, pregătirea de către școală a cadrelor calificate necesare economiei și culturii.în partea din cuvîntare consacrată politicii externe a României, în miezul căreia se situează prietenia și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste, au fost înfățișate eforturile P.C.R., ale statului nostru pentru întărirea forței și unității sistemului socialist mondial, ca și preocuparea neslăbită a partidului pentru refacerea și cimentarea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. A fost relevată, de asemenea, necesitatea extinderii relațiilor cu toate țările, indiferent de sistemul lor social.în încheiere, dînd o înaltă apreciere lucrărilor conferinței organizației județene de partid Arad, tovarășul Leonte Răutu a spus : Conferința dv. s-a asociat, într-o atmosferă de puternio avînt și entuziasm, propunerii adoptate de celelalte conferințe județene de partid ca cel de-al X-lea Congres al PC.R. să realeagă în funcția de secretar general al Comitetului Central pe tovarășul Nicolae Ceaușescu Tuturora vă este cunoscut neobositul spirit creator, novator ce-1 caracterizează, fermitatea și combativitatea sa revoluționară, clocotitoa- rea activitate pe care o desfășoară pe plan intern și internațional. Ieșit din rîndurile poporului muncitor, mereu prezent in mijlocul oamenilor muncii, el este un exemplu al militantului revoluționar indisolubil legat de mase. Dragostea și considerația de care se bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu se datorează patriotismului său înflăcărat, nestrămutatei sale fidelități față de cauza socialismului și comunismului, meritelor excepționale în opera de construire ă orînduirii socialiste. De aceea, votul conferințelor județene de partid care propun realegerea sa în funcția de secretar general al Comitetului Central este un vot al întregului nostru popor I

Cu caldă însuflețire, delegații la Conferința extraordinară a organizației județene de partid Ilfov au dezbătut Tezele Comitetului Central și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R., au analizat sarcinile care se ridică în fața comuniștilor din județ.La lucrările conferinței a participat tovarășul GHEORGHE STOICA, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care în cursul zilelor de 18 și 19 iulie a întreprins o vizită de lucru în fabrici si șantiere de construcții din județ.Luînd cuvîntul în deschiderea lucrărilor, tovarășul GHEORGHE NECULA, prim-secretar al Comitetului județean de partid Ilfov, a subliniat că larga dezbatere publică a documentelor pregătitoare ale Congresului, la care au luat parte peste 100 000 de cetățeni din județ, a reprezentat o expresie grăitoare a dezvoltării democrației noastre socialiste, ce asigură participarea directă a maselor la conducerea întregii vieți economice, politice și social-culturale.Delegații care au luat cuvîntul în continuare s-au referit pe larg la conținutul proiectului de Directive pentru Congresul al X-lea și al Tezelor Comitetului Central, analizînd cu competentă și înalt spirit de răspundere sarcinile ce le revin, indieînd. prin numeroase sugestii valoroase modalități de perfecționare continuă a vieții politice, sociale, economice și culturale.Mai multi vorbitori, printre care TIBE- 
RIU MUREȘAN, directorul Institutului de cercetări Fundulea, DUMITRU BOROI, maistru la schela de extracție Cartojani. 
STELIAN IONAȘCU. directorul Sanatoriului Baloteștî, OCTAVIAN TURCANU, directorul D.S.A.P.C.-Ilfov, au relevat în cuvîntul lor acordul deplin cu conținutul documentelor pentru Congresul al X-lea care prevăd continuarea politicii marxist- leniniste de Industrializare socialistă.De o atenție deosebită s-au bucurat în cadrul conferinței problemele legate de dezvoltarea agriculturii. MARIN ARGINT, președintele U.J.C.A.P., ELENA ORZAN, inginer agronom in comuna Axintele. RADU 
NEACȘU, președintele C A P. Chiriacu. 
ION BACIU, președintele C.A.P. Drăgoești. 
VLADIMIR VULPANOVICI, directorul Combinatului avicol Mihăilești. au relevai că experiența de pînă acum a dovedit în mod concludent marele potențial . de progres al agriculturii noastre cooperatiste Analizînd rezultatele obținute pe ogoarele județului Ilfov, participantii Ia discuții au formulat angajamente concrete în vederea sporirii contribuției agriculturii județului la formarea venitului național, la îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agroalimentare.Alti vorbitori s-au referit. în lumina prevederilor documentelor pregătitoare ale Congresului al X-lea. la rolul din ce în ce mai important ce revine partidului ca forță conducătoare a societății în procesul făuririi noii orînduiri, VASILE TRONARU. prim- secretar al Comitetului municipal de partid Giurgiu, și CONSTANTIN SLAMNEA, secretarul Comitetului de partid din comuna Coșereni. au subliniat necesitatea perfecționării metodelor de muncă ale organelor de partid, a creșterii competentei lor.Prof. ION' DRAGOȘ, directorul liceului din Călugăteni,- ȘiCORNELIU BAJENARU, secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., au analizat în cadrul discuțiilor sarcinile ce revin cadrelor didactice în educația tinerei -.generații și au subliniat ne

Cuvintarea tovarășului
Gheorghe Meu

Cuvintarea

După ce a transmis delegaților la conferință, tuturor comuniștilor și locuitorilor județului Ilfov un călduros salut tovărășesc din partea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, vorbitorul a spus :Sfertul de veac care a trecut de la eliberarea țării a marcat cele mai profunde transformări social-politice din istoria societății românești, împlinirea idealurilor de libertate națională și socială, de bunăstare materială și spirituală a maselor. Analiza științifică făcută în documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al partidului asupra acestei perioade, precum și a- supra activității desfășurate de la ultimul Congres al partidului constituie o cuprinzătoare sinteză a experienței și a realizărilor uriașe dobîndite în acești ani de poporul nostru, condus de partid. în aceste realizări se găsesc materializate și eforturile muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din județul Ilfov, care prin activitatea lor de zi cu zi — sub conducerea organizațiilor de partid — au contribuit la transpunerea în viață a programului stabilit de partid.Totodată, insă, documentele pentru Congresul al X-lea cer să analizăm temeinic, cu exigență, neajunsurile care continuă să se manifeste în activitatea economică, deoarece numai lichidarea acestora poate asigura valorificarea deplină a rezervelor materiale și umane existente încă în întreprinderi. După părerea mea, comitetul județean de partid, comuniștii și comitetele de direcție din unitățile industriale trebuie să-și concentreze atenția spre ridicarea eficienței economice a întregii activități productive. La aceasta adăugăm preocuparea sporită ce se cere acordată realizării integrale și la termenele prevăzute a programului de investiții. în acest sens. Comitetul județean de partid Ilfov trebuie să desprindă învățămintele necesare din importantele aprecieri și indicații cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ținută recent la Cluj, cu atît mai mult cu cît, chiar în acest an. in primul semestru planul de investiții pe județ nu s-a realizat decît în proporție de 40.2 la sută.' Este cunoscut faptul că județul Ilfov se situează printre primele pe țară în ceea ce privește valoarea producției agricole, mai ales la producția de griu, porumb, floarea- soarelui, legume și alte produse, aducînd o contribuție însemnată la satisfacerea nevoilor economiei naționale. Nivelul producției prevăzut în proiectul de Directive pentru următorii ani impune, insă, cu necesitat» îmbunătățirea activității tuturor unităților agricole. O grijă deosebită va trebui să se acorde în continuare legumiculturii — atît în ceea ce privește sporirea producției, cît și valorificarea acesteia, tinîndu-se seama de faptul că județul Ilfov reprezintă un important bazin legumicol, principalul furnizor pentru aprovizionarea populației Capitalei — ca și dezvoltării sectorului zootehnic. prin valorificarea experienței cîști- gate de întreprinderile agricole de stat, care au organizat creșterea și îngrășarea animalelor în unități de tip industrial, prin dezvoltarea în cooperativele agricole de producție a fermelor specializate, organizarea îngrășătoriilor intercooperatiste de animale etc.Făurirea imaginii luminoase a României de mîine. conturată cu exigență științifică în documentele pentru cel de-al X-lea Congres al partidului, impune — a subliniat în continuare vorbitorul — mobilizarea tuturor forțelor creatoare ale poporului nostru, a 

cesitatea diversificării muncii politico-educative de masă. Despre căile concrete ale dezvoltării democrației socialiste prin atragerea nemijlocită a maselor la o participare activă la rezolvarea treburilor obștești a vorbit GH. VLASCEANU, primarul comunei Chirnogi.Trecîndu-se la punctul următor de pe ordinea de zi, au tost aleși 64 de delegați pentru Congresul al X-lea al partidului, iar dintre ei au fost desemnați candidați pentru organele superioare de conducere ale partidului tovarășii : GHEORGHE
STOICA, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. ; MARIN ARGINT, președintele U.J.C.A.P. ; AUREL DUMA, membru supleant al C.C. al P.C.R,, ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin ; MARCEL DOBRA, președintele C.A.P. Gîrbovi ; ION ILIESCU, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului ; VASILE IONESCU, membru supleant al C.C. al P.C.R., director general în C.S.C.A. ; VASILE MALINSC1H, membru al C.C. al P.C.R., guvernatorul Băncii Naționale ; NICOLAE MATEI, șef de sector la C.C. al P.C.R., membru al Comisiei centrale de revizie ; GHEORGHE NECULA, membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean P.C.R. Ilfov ; EMILIAN 
NUCESCU, președintele Tribunalului Suprem ; BARBU POPESCU, membru supleant al C.C. al P.C..R. prim Vicepreședinte al C.S.A. ; TEODOR PRUNEA, secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R. ; ILIE RADULESCU, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R. ; BARBU ZAHARESCU, membru al C.C. al P.C.R.. reprezentant a) P.C.R. la revista „Problemele păcii și socialismului".Dînd glas profundelor sentimente de stimă, dragoste și recunoștință ale celor peste 61 000 de comuniști din județul Ilfov față de conducătorul încercat al partidului și statului nostru, conferința a adoptat cu entuziasm o hotărîre prin care a încredințat delegaților săi la Congresul al X-lea mandatul de a susține și a vota în marele forum al comuniștilor realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în îhalta funcție de secretar general al C.C. al P.C.R. Tovarășii ION CRISTEA, directorul Șantierului naval Oltenița, VASILE MA- 
LINSCHI, guvernatorul Băncii Naționale. 
MARCEL DOBRA, președintele C.A.P. Gîrbovi. au exprimat în cuvinte calde marea prețuire și profundul respect față de activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai bun fiu al națiunii, în conducerea partidului si statului.în încheierea conferinței, delegații au aprobat textul unei scrisori adresate COMITETULUI CENTRAL al partidu
lui COMUNIST ROMAN, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. în care se spune, printre altele ;„Ne luăm angajamentul solemn de a desfășura, in continuare, o susținută activitate pentru întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid din industrie, agricultură, din toate sectoarele vieții social- culturale, pentru îmbunătățirea permanentă a stilului lor de muncă, considerînd aceasta ca o condiție esențială a obținerii unor realizări la nivelul cerințelor actuale si de perspectivă ale construcției socialiste".

Gh. ZAMFIR ,
Radu CONSTANTINESCU

energiei și capacității clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității.Practica demonstrează că, în procesul făuririi orînduirii socialiste, creșterea rolului partidului de forță conducătoare a societății constituie o lege obiectivă. De aci decurge necesitatea ridicării continue a calității de membru de partid la nivelul sarcinilor care vor fi trasate de Congres, precum și a perfecționării activității tuturor organelor și organizațiilor de partid. Pe această linie se înscrie și hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. ca la actualele conferințe județene de partid, pe lîngă alegerea delegaților pentru Congres, să fie propuși din rîndul acestora și un număr de tovarăși pentru a candida la alegerea organelor superioare de conducere ale partidului. Această hotărîre exprimă preocuparea necontenită a conducerii partidului pentru adîncirea democrației interne de partid, pentru consultarea largă și nemijlocită a comuniștilor, atît asupra problemelor privind politica internă și externă a partidului, cît și în privința componentei organelor sale de conducere.în acest spirit, dobîndind semnificații deosebite, un larg și puternic ecou a avut hotărîrea Conferinței organizației municipale de partid București de a propune ca la Congresul al X-lea al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al Comitetului Central al partidului. Aprobînd cu căldură și însușindu-și în unanimitate această propunere — așa cum ați făcut și dumneavoastră — toate conferințele județene de partid au exprimat astfel încrederea și dragostea fierbinte a tuturor comuniștilor, a întregului popor, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înalta prețuire pe care toți cetățenii țării o acordă activității sale în conducerea partidului și statului. în fundamentarea programului de desăvîrșire a construcției socialiste. în afirmarea viguroasă a României socialiste în rîndul națiunilor lumii.Reliefînd direcțiile fundamentale de dezvoltare a orînduirii noastre de stat, de perfecționare a întregii activități sociale, puternic impulsionată de hotărîrile celui de-al IX-lea Congres al partidului, tovarășul Gheorghe Stoica a insistat asupra căilor de atragere multilaterală a maselor populare Ia activitatea organelor de stat, la conducerea întregii societăți.în continuare, vorbitorul a subliniat că Tezele Comitetului Central fac, în același timp, o amplă analiză științifică problemelor fundamentale ale vieții internaționale actuale, definind cu claritate politica externă promovată de partidul și statul nostru, politică ce se bucură de deplina adeziune a întregului popor român. Credincios politicii sale tradiționale de solidaritate internationalists cu comuniștii de pretutindeni și pornind de la răspunderea pe care o are ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. P.C.R. a participat la recenta Consfătuire de la Moscova. în cadrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a expus cu fermitate poziția partidului nostru în principalele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești.Apreciind forța si capacitatea organizației județene de partid, a spus vorbitorul în încheiere. îmi exprim convingerea că dumneavoastră, împreună cu toți comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din județul Ilfov, nu veți precupeți nici un efort pentru traducerea în viată a sarcinilor pe care le va trasa Congresul al X-lea. pentru a contribui în măsură cît mai mare la continua înflorire a României socialiste.

Dezbaterea Tezelor și a proiectului de Directive de către Conferința județeană de partid Ialomița s-a caracterizat prin profunzimea si răspunderea partinică fată de viitorul României socialiste, prin exprimarea adeziunii unanime a comuniștilor, a tuturor muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din județ față de documentele programatice, de o excepțională Importanță teoretică și practică, ce vor fi adoptate de Congresul partidului.La lucrările conferinței a participat tovarășul VASILE VlLCU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, care în zilele premergătoare conferinței a făcut o vizită de lucru în mai multe întreprinderi industriale si unități agricole din județ.Deschizînd lucrările, tovarășul MARIN 
VASILE, prim-secretar al comitetului județean de partid, a înfățișat realizările cu care oamenii muncii din această zonă a Bărăganului întîmpină Congresul al X-lea al partidului și cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei. EI a relevat. între altele, faptul că economia județului Ialomița a cunoscut o continuă înflorire, datorită politicii științifice a partidului de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării. Subliniind însemnătatea deosebită a Tezelor și proiectului de Directive, pentru viitorul tării, el s-a referit apoi la îndatoririle ce decurg din aceste documente pentru organele si organizațiile de partid din județ.Exprimînd adeziunea entuziastă a organizațiilor de partid pe care le reprezintă față de documentele dezbătute, ’tovarășii RADU S1NIȘTEANU, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Călărași, ION SURDILA, secretar al Comitetului de partid de la complexul C.F.R, Fetești, EMILIA DRUC, directoarea liceului tir. 2 Călărași, ȘTEFAN COVALIU, directorul șantierului combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia, ION ȘTIUCA, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Fetești, GHEORGHE ICHIM, prim- secretar al comitetului județean U.T.C., 
STAN BARBU, secretar al comitetului județean de partid. EMILIA MIHAESCU. președinta comitetului județean al femeilor, ION LAZAR, directorul Fabricii de cărămizi și țiglă Tăndărei, lt. col. DUMI
TRU PĂTRANOIU, au făcut propuneri pentru îmbunătățirea. în continuare, a activității sectoarelor'-în care muncesc, s-au angajat să nu-și precupețească eforturile pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a patriei ce va fi adoptat de Congres.Tovarășii ANGHEL MIRCEA DAN. președintele cooperativei agricole Grindu, 
ION CALIN, directorul I.A.S. Complex Fetești, CONSTANTIN POPA, președintele cooperativei agricole Dor Mărunt, MELIN- 
TON TRIF, directorul întreprinderii pentru mecanizarea agriculturii Grivita, ICA 
ADAMESCU, primarul comunei Unirea, 
PETRE DIMA, secretarul Comitetului de partid din comuna Borcea. au relevat realismul.obiectivelor stabilite de documentele CongfesUlui. 'exprirhînd hotărîrea lucratorilor ue.P.e ogoâr&lO' județului de a valorifica tftăi' bine' resursele marl'de care dispune Șprăgqițujt. ^puternica bază tehnico- material.ă pe care statul o nune la dispo-

Adresînd participanților la Conferința organizației județene de partid un cald salut din partea Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. vorbitorul a spus : Conferința are loc în condițiile cînd întregul nostru popor, într-o atmosferă de puternic entuziasm. întîmpină cu noi și remarcabile succese cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și a 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist. Am constatat cu bucurie și satisfacție că documentele ce v-au fost supuse spre dezbatere au primit acordul și adeziunea dumneavoastră deplină Aceasta înseamnă că gîndurile și năzuințele care au călăuzit Comitetul nostru Central. în frunte' cu secretarul său general, în elaborarea acestor documente, coincid cu aspirațiile cele mai înalte ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii. Dezbaterea publică a acestor documente de excepțională însemnătate pentru mersul ascendent al României socialiste ilustrează largul democratism al orînduirii noastre, încrederea nestrămutată a conducerii partidului în capacitatea creatoare inepuizabilă a poporului.După ce a trecut în revistă marile realizări obținute de poporul nostru în pătrarul de veac care a trecut de la eliberarea patriei, vorbitorul a relevat că acestea înglobează și contribuția importantă adusă de locuitorii județului Ialomița. Acest județ, a spus tov. Vasile Vîlcu, a cunoscut în anii din urmă q dezvoltare economică și socială complexa. Ritmul mediu anual de creștere a producției industriale a fost de 16,5 la sută, față de 12,3 la sută cît a reprezentat media pe tară, oglindind grija deosebită pe care o acordă partidul nostru industrializării, dezvoltării armonioase a tuturor județelor tării. In ce privește agricultura, datorită muncii entuziaste a lucrătorilor de pe ogoare, în frunte cu comuniștii, precum și sprijinului multilateral acordat de stat, unitățile agricole au demonstrat tot mai mult, de-a lungul anilor, superioritatea agriculturii socialiste, capacitatea ei de a participa tot mai activ la satisfacerea necesităților economiei naționale, la creșterea bunăstării oamenilor muncii.Referindu-se la vizita de lucru făcută în județ, vorbitorul a apreciat faptul că atît în unitățile industriale, cît și în cele agricole, precum Si în instituțiile social-culturale. oamenii muncii, sub conducerea organizațiilor de partid, desfășoară o intensă activitate pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate în cinstea celui de-al X-iea Congres ai partidului si a aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei.în continuare, tovarășul Vasile Vîlcu s-a ocupat de amplul program jalonat de Teze și proiectul de Directive în domeniul industriei. al agriculturii, al științei și culturii, al ridicării nivelului de trai al populației, insistînd asupra sarcinilor importante ce revin. în lumina acestor documente, organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii din județ. Așa cum a reieșit din lucrările Conferinței — a subliniat vorbitorul — în unitățile economice iaiomițene există încă importante rezerve nevalorificate, neajunsuri care influențează nefavorabil principalii indicatori de plan, realizarea integrală și la termenele stabilite a obiectivelor de investiții. Este de datoria organizației județene de partid să stabilească de urgență măsuri care să conducă la înlăturarea a- cestor lipsuri, să asigure îmbunătățirea organizării producției și a muncii în fiecare unitate.Avînd în vedere ponderea agriculturii in economia județului, vorbitorul s-a referit

9ziția cooperativelor agricole și a unităților agricole de stat.Conferința a adoptat o hotărîre prin care aprobă conținutul integral al Tezelor și proiectului de Directive.Delegații și invitații la conferință au primit cu mare satisfacție propunerea comuniștilor din municipiul București ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al C.C. al P.C.R. în cuvinte pătrunse de o puternică emoție, tovarășii MARIN VASILE, prim-secretar al comitetului județean de partid, RADU SINIȘTEANU, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Călărași, STANCA MOROIANU, profesoară în comuna Iazu. ION SPAtăRELU, președintele cooperativei agricole Gh. Doja, au arătat că această propunere întrunește aprobarea întregului partid, a întregii națiuni, exprimă încrederea nestrămutată pe care poporul român o are în conducerea partidului. în activitatea secretarului general ai Comitetului Central — fiu credincios al poporului nostru, revoluționar călit în anii luptei ilegale, patriot și internaționalist înflăcărat, devotat trup și suflet intereselor vitale ale celor ce muncesc, cauzei socialismului și păcii.într-o atmosferă de puternică însuflețire, participantii la conferință au adoptat în unanimitate hotărîrea de a susține realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu în funcția de secretar general al C.a. al P.C.R.Conferința a ales prin vot secret pe cei 38 de delegați ia Congres ; apoi a desemnat din numărul delegaților, drept candidați pentru alegerea în organele superioara de conducere ale partidului, pe tovarășii: 
DUMITRU DUMITRU, Erou al Muncii Socialiste. directorul I.A.S. Pietroiu, SUZANA 
GADEA, prorector al Institutului politehnic București, .președinta Consiliului Național al Femeilor, general maior ION 
IONESCU. MIHAI LEVENTE, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. ION 
SPAtARELU, membru supleant al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, președintele cooperativei agricole de producție „Gh. Doja', ION TARACHIU, secretar al comitetului județean de partid, 
MARIN VASILE. prim-secretar al comitetului județean de partid. TEODOR VA- 
SILIU, adjunct de sef de secție la C.C. al P.C.RPrimit cu vii aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul VASILE VÎLCU.Conferința a aprobat în unanimitate textul unei scrisori adresate C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele: „în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din județul Ialomița, asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru a înfăptui angajamentele luate în cinstea Congresului al X-lea și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei. pentru a îndeplini exemplar programul de dezvoltare a țării stabilit de partid ' și de stat, în care vedem propriile noa«- ■;'tre țeluri; viitorul de aitr al României'so- cialiste". • ' • 1
— X^AXSCU

tovarășului
Vîlcupe larg la sarcinile actuale și de perspectivă ale lucrătorilor de pe ogoare. Pentru a putea pune în valoare posibilitățile de creștere a producției agricole, pentru a atinge și depăși ritmurile prevăzute în proiectul de Directive, se impun măsuri hotă- rîte care să preîntîmpine risipa de teren cauzată de amplasarea nejudicioasă a unor obiective agricole sau neagricole și de executarea necorespunzătoare a unor lucrări de irigații, să asigure folosirea rațională a marilor întinderi de teren care se amenajează pentru irigat în cadrul județului, precum și a mijloacelor mecanice și îngrășămintelor chimice pe care statul Ie pune la dispoziția agriculturii. Eforturi susținute vor trebui depuse de către I.A.S., dar mai ales de cooperativele agricole pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și ridicarea producției animaliere, deoarece nu peste tot se asigură organizarea corespunzătoare a producției și baza furajeră necesară.Este necesar — a arătat vorbitorul — să se treacă la aplicarea în practică a indicațiilor prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la intensificarea și diversificarea acțiunilor și activităților in- tercooperatiste pentru creșterea și îngrășarea porcilor, a taurinelor, ovinelor și păsărilor, pentru valorificarea superioară a producției. Aceste preocupări trebuie să se împletească cu grija pentru strîngerea la timp a recoltei și executarea exemplară a tuturor celorlalte lucrări agricole de sezon.Condiția fundamentală a marilor realizări obținute de poporul nostru, garanția înfăptuirii idealurilor de civilizație, demo- crație_ și umanism, a spus în continuare tovarășul Vasile Vîlcu — constă în conducerea "întregii societăți de către partidul comuniștilor, slujitorul devotat al intereselor poporului român, care aplică în mod creator, la condițiile tării noastre, adevărurile general valabile ale marxism-leni- nismului.Relevînd legătura indisolubilă dintre politica internă și internațională a partidului nostru, vorbitorul a evocat activitatea perseverentă. pătrunsă de înaltă principialitate desfășurată de partid pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste, pentru dezvoltarea colaborării internaționale cu partidele comuniste si muncitorești, cu toate forțele antiimperialiste.în concordanță cu principiile politicii sale externe, tara noastră acționează cu consecvență pentru întărirea prieteniei, pentru dezvoltarea colaborării economice și cooperării în producție, știință și tehnică cu țările membre ale C.A.E.R.. cu toate țările socialiste, dezvoltă relații și cu alte state, indiferent de orînduirea lor socială, în spiritul respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc. în lumea contemporană — a subliniat’ vorbitorul — coexistenta pașnică este o necesitatea imperioasă. în dezvoltarea colaborării internaționale sînt interesate toate statele, toate popoarele. — fiecare țară, mare sau mică, putînd să-și aducă contribuția la promovarea acestei cauze.Tn încheierea cuvîntării, tovarășul Vasile Vîlcu și-a exprimat satisfacția pentru înalta apreciere pe care Conferința a dat-o activității conducerii partidului, muncii neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu. care își închină cu dăruite’ întreaga capacitate și putere de muncă înfăptuirii idealurilor de bunăstare și fericire, de libertate ale poporului nostru, măreței, cauze a socialismului, progresului și păcii în lume.
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POLONIA FRĂȚEASCĂ SĂRBĂTOREȘTE
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Astăzi, poporul polonez sărbătorește împlinirea unui sfert de veac de la eliberarea de sub jugul fascist și nașterea Poloniei noi, populare — eveniment de însemnătate crucială în milenara sa istorie. Poporul român, animat de profunde sentimente de solidaritate și de caldă simpatie față de poporul frate polonez, împărtășește în mod sincer bucuria oamenilor muncii din Polonia la această glorioasă aniversare și îi felicită din inimă de ziua sărbătorii lor naționale.Greu încercat în anii ocupației naziste, poporul polbnez și-a dovedit însă din plin vitalitatea, voința de libertate și independență, lup- tînd c.u eroism, sub conducerea comuniștilor. pentru zdrobirea fascismului. Armata poloneză, renăscută a luptat alături de armata sovietică pentru eliberarea țării de sub Iiitleriști, dînd grele jertfe de sînge La 22 iulie 1944. Comitetul polonez de eliberare națională a proclamat

mul industriei este oglindit de ritmurile susținute de creștere a producției, care, după 1950, au fost în tnedie de 9,7 la sută pe an. Construcțiile de mașini, industria metalurgică și chimică sînt sectoarele care s-au dezvoltat cel mai rapid. Pe aceste baze, venitul național a sporit de șase ori în perioada 1947— 1968, fapt care a făcut posibilă ridicarea continuă a nivelului de trai.Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu interes activitatea rodnică a poporului polonez și își exprimă bucuria profundă față de realizările sale remarcabile în construcția socialistă. Continuînd cele mai bune tradiții din prietenia și colaborarea polonă au căpătat în anii eliberarea celor două țări ținut nou, s-au ridicat pe tă superioarăPartidul Comunist Român și guvernul român situează în centrul politicii lor externe întărirea. prieteniei, colaborării cu toate te, militează în mod tru îmbunătățirea și continuă a relațiilor cu state, pe baza principiilor xist-leniniste,
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ADUNAREA FESTIVĂ
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giile creatoare ale maselor largi oameni ai muncii, care au pășit cu însuflețire la refacerea economiei distruse de război, la munca pentru dezvoltarea forțelor de producție și ridicarea nivelului de trai, pentru făurirea unei vieți noi. Sînt binecunoscute succesele remarcabile obținute de Reoublica Populară Polonă, rod al eforturilor conjugate ale întregului popor, condus.de Partidul Muncitoresc Unit Polonez, pe drumul edificării orînduirii socialiste. Tn anii puterii nopulare s-au . înălțat pe meleagurile Poloniei puternice centre industriale, fabrici și uzine, s-a pus un accent deo.seb’t pe dezvoltarea cercetării științifice, a culturii și artei, pe ridicarea continuă a bunăstării oamenilor muncii.Industrializarea socialistă a determinat schimbări profunde în . structura, economiei poloneze : dacă în anul 1948 agricultura aducea cea mai mare contribuție la formarea venitului național, în prezent nonderea industriei și construcțiilor depășește de peste patru ori pe cea a agriculturii. Dinamis-

dezvoltarea și solidarității și țările socialis- statornic pen- perfecționarea aceste mârâie internaționalismului proletar, egalității în drep- 't'uri, a respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești. Aceste relații, chemate să ofere un exemplu de raporturi noi între state, să contribuie la accelerarea construcției socialismului în fiecare tară în parte, la victoria cauzei socialismu- luiși păcii în lume, leagă tot mai strîns popoarele român și polonez. 
„Cunosc o continuă dezvoltare — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român — relațiile noastre frățești 
cu Republica Populară Polonă, atît 
ne plan politic si economic, cît si 
în domeniul științei și culturii. Prietenia româno-polonă are vechi 
tradiții de solidaritate și snri.iin 
frățesc în lupta pentru eliberarea 
națională și socială, pentru cauza 
socialismului. Fără îndoială că pe 
măsura înaintării țărilor noastre ne 
drumul progresului economic și so

cial se va intensifica tot mai mult 
colaborarea multilaterală 
cele două țări și partide, în 
sul ambelor popoare".O importantă contribuțiepropierea între popoarele român și polonez, ca și la consolidarea relațiilor în cadrul sistemului mondial socialists aduce extinderea legăturilor dintre. Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez. Relațiile dintre cele două partide, contactele și schimburile de vizite slujesc intereselor dezvoltării colaborării reciproce, cît și cauzei întăririi unității, influentei și prestigiului socialismului în lume. în timpul vizitei în Polonia, din luna mai 1969. a delegației de partid și guvernamentale române, conduse de tovarășul . Nicolae Ceaușescu, s-a subliniat hotărîrea celor două părți de a extinde și adînci pe mai departe colaborarea în toate domeniile, rele- vîndu-se în acest sens noi posibi’i- tați de a intensifica schimburile comerciale, de a lărgi cooperarea în producție într-o serie de domenii care prezintă un interes reciproc. Vizita a relevat caracterul rodnic al unor asemenea întîlriiri — bazate pe dorința sinceră de a discuta constructiv, de a manifesta receptivitate față de părerile uneia sau alteia din părți, pe eforturile comune de a se aiunge la concluzii unanim acceptabile — înrîurirea lor pozitivă pentru amplificarea conlucrării dintre statele socialiste, pentru unitatea și coeziunea întregului sistem mondial socialist. Conducătorii de partid și de stat români și polonezi si-au exprimat cu acest prilej convingerea că dezvoltarea activă, multilaterală a relațiilor dintre țările noastre contribuie la progresul operei de construcție socialistă din cele două state, este în avantajul . ambelor ponoare si corespunde pe deplin intereselor unității și coeziunii țărilor socialiste.Cu prileiul sărbătoririi unui sfert de veac de la eliberarea Poloniei, poporul român transmite un călduros salut harnicului și talentatu- | lui popor polonez și îi urează din inimă să obțină noi succese în construcția socialismului. în înflo- | rirea patriei sale. .

DE LA UCURESTI
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Sesiunea Seimului R. P. PoloneVARȘOVIA 21. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Luni a avut loc la Varșovia, în prezența ' condiicătorilor de partid și de stat, sesiunea festivă a Seimului Republicii Populare Polone, consacrată celei de-a 25-a aniversări a Poloniei populare.La sesiune, Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit o amplă cuvîntare.

Au luat parte, de așemenea, delegațiile de partid și de stat din U.R.S.S. — tovarășii : L. Brejnev și N., Podgornîi; din R. S. Cehoslovacă — tovarășii: Liidvik Svoboda și G. Husak ; din R. D. Germană — tovarășii: W. Stoph și Erich Honecker, invitați să participe Ia festivitățile prilejuite de

marea. .sărbătoare a poporului polonez.Au rostit cuvîntări de salut L. Brejnev, secretar , general al C.C. al P.C.U.S., G. Husak, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și W. Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.

Combinatul petrochimic din Plock — unul din cele mai noi obiective industriale construite în R. P. Polonâ

Manifestări în Capitală
Luni după-amiază, clubul Uzinelor de autocamioane din Brașov a. găzduit o adunare festivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării Poloniei, organizată de Consiliul județean Brașov al Frontului Unității Socialiste.Despre importanța acestui eveniment a vorbit Marin Decu, prim-vi- cepreședinte al Consiliului popular al municipiului Brașov, și Miroslaw Jurkowski, secretar al Ambasadei R.P. Polone la București.Participanții la adunare au vizionat apoi un film artistic, realizat- de studiourile poloneze.

★La cinematograful „Republica" din Capitală a avut loc, luni seara, deschiderea Festivalului filmului din R. P. Polonă, organizat între 21 și 26 iulie de către Comitetul de Stat .pentru Cultură și Artă, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a zilei renașterii Poloniei. Cu această ocazie a avut loc un spectacol de gală cu filmul „Direcția Berlin".

Au participat Alexandru Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Jaromir Oche- cluszko, ambasadorul R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.Regizorul Mihai Iacob a prezentat publicului pe membrii delegației de cineaști polonezi In numele oaspeților au mulțumit regizorul Jerzy Passendorfer și scenaristul Wojciech Zukrowski.
★Luni după-amiază a avut loc la Galeria de artă din str. Brezoianu vernisajul expoziției de artă fotografică din R. P. Polonă Expoziția este organizată sub auspiciile Aso-

si în fără
î 8ciației artiștilor fotografi din țara noastră și:Uniunea artiștilor fotografi polonezi cu prilejul aniversării a 25 de ani de la eliberarea Poloniei de sub jugul fascist. In lucrările expuse, realizate de 100 de artiști, sînt redate aspecte din viața și activitatea poporului, polonez.La festivitatea de deschidere a expoziției au luat cuvîntul ing Silviu Comănescu, secretarul general al Asociației artiștilor fotografi din țara noastră, Ryszard Hoszowski, prim-secretar al Ambasadei R P Polone la București, și Juliusz Garztecki, membru al conducerii Uniunii artiștilor fotografi polonezi, comisarul expoziției.în asistență se aflau funcționari superiori din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Ministerul Afacerilor Externe, artiști fotografi, iubitori ai acestui gen de artă(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Poloniei, luni după- amiază a avut loc la Casa de cultură a studenților din Capitală o adunare festivă organizată de Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Au participat tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Emil Dră- gănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Dumitru ,Popa. membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București a) P.C.R., primarul general al Capitalei, Eugen Jebeleariu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Ion / Preoteasa, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Vasile Șandru, adjunct a! ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, un mare număr de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei.Au luat parte Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R.P. Polone la București, și membri ai ambasadei.Despre semnificația celei de-a 25-a aniversări a eliberării Poloniei a vorbit tovarășul EMIL DRAGA- 
NESCU.Anul acesta, la 22 iulie, a spus vorbitorul, poporul polonez sărbătorește a 25-a aniversare a celui mai măreț eveniment din istbria sa milenară — eliberarea patriei de sub jugul fascist și renașterea Poloniei.După cum este cunoscut, în anul 1939. Polonia a căzut printre primele țări victimă agresiunii hitle- riste, care a prefăcut în ruine și scrum orașe și sate întregi.In ciuda terorii și represiunilor sîngeroase. clasa muncitoare, forțele progresiste, întregul popor polonez, sub conducerea comuniștilor, au opus o rezistență eroică cotropitorilor_ fasciști. au desfășurat o luptă plină de sacrificii pentru eliberarea tării, luptă care s-a bucurat de simpatia și sprijinul larg ai popoarelor, inclusiv al poporului român, care în diferite forme și-a manifestat deplina solidaritate cu cauza dreaptă a poporului polonez. împotriva războiului hitle- rist s-a format o largă coaliție de state. Rolul hotărîtor în înfrîngerea fascismului german. în salvarea o- menirii de pericolul robiei naziste a revenit Uniunii Sovietice.Organizînd lupta armată, comună a tuturor forțelor patriotice împotriva invadatorilor fasciști, Partidul Comunist Polonez a condus oamenii muncii, forțele naționale antihitleriste la victoria finală asupra cotropitorilor.Vorbitorul a arătat apoi că, în anii de după eliberare, Partidul Muncitoresc Unit Polonez a mobilizat forțele poporului la lupta pentru vindecarea rănilor războiului, pentru refacerea orașelor distruse, pentru înfăn- tuirea unor vaste transformări înnoitoare, pentru construirea bazelor societății noi. socialiste.Poporul român se bucură din toată inima că în cei 25 de ani de construcție socialistă Polonia și-a dezvoltat cu succes potențialul său economic, a obținut remarcabile realizări în domeniul progresului tehnic, în propășirea științei, învățămîntu- lui și culturii. în îmbunătățirea generală a condițiilor de viață ale populației.Progresul realizat de Polonia populară — a spus el — este grăitor ilustrat de faptul că producția globală industrială a crescut în acest răstimp de peste 13 ori ; industrializarea socialistă a dus la îmbogățirea continuă a peisajului economic al tării, prin dezvoltarea unor noi centre industriale, alături de cele vechi, lărgite și modernizate. Creșterea înzestrării tehnice a agriculturii șl munca harnică a țărănimii au permis ca în ultimii ani să se obțină producții sporite. Dezvoltarea economiei a făcut posibilă creșterea de peste 4 ori a venitului național. Tn cincinalul actual veniturile reale ale oamenilor muncii au crescut cu circa 20 la sută, iar cele ale populației sătești cu circa 19 la sută. In orașe , au fost date în folosință de peste 1.3 ori mai multe camere de locuit, decît în cincinalul precedent.Tovarășul Emil Drăgănescu a arătat în continuare că, participînd activ la lupta împotriva fascismului, pentru libertate, independență și progres social, poporul nostru a înscris în istorie — la rîndul său — un eveniment memorabil, pe care îl vom aniversa în curînd : insurecția^ armată din august 1944, organizată și condusă de Partidul Comunist Român. întreaga țară întîmpină într-o atmosferă sărbătorească cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, eveniment de covîrșitoare însemnătate în istoria poporului nostru, care a deschis calea unor profunde transformări social-politice și economice.înfățișînd victoriile obținute de poporul român pe calea socialismului, vorbitorul a subliniat că perspectivele dezvoltării României socialiste în anii viitori și-au găsit o expresie pregnantă în documentele elaborate de Comitetul Central pentru Congresul al X-lea al partidului, care, după cum se știe, își va deschide lucrările pește puțin timpIn continuare vorbitorul a spus : înaintarea cu succes a celor două țări pe calea progresului economic și social a creat condiții favorabile pentru dezvoltarea continuă a relațiilor româno-poloneze de colaborare multilaterală — relații cu vechi și adînci rădăcini în trecutul

istoric, făurite în lupta pentru idealurile libertății și independenței, pentru cauza socialismului. Amplificarea schimburilor comerciale ro- mâno-polone este ilustrată de faptul că volumul lor — calculat în lei valută — a crescut de la 255,7 milioane în 1960 la 702,2 milioane în 1968.Paralel cu relațiile economice, cunosc, de asemenea, un progres continuu, relațiile în domeniul politic, tehnico-științific și cultural, între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă se dezvoltă an de an relații de colaborare multilaterală și schimb de experiență în cele mai diverse sectoare ale construcției socialiste, ceea ce corespunde intereselor popoarelor noastre, cauzei socialismului în lume.Evoluția pozitivă a acestor relații și hotărîrea celor două părți de a le dezvolta în continuare au fost reafirmate în mai anul acesta, în comunicatul dat publicității cu prilejul vizitei de prietenie în Republica Populară Polonă a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în acest document comun se dă o înaltă apreciere relațiilor bilaterale ro- mâno-polone, exprimîndu-se convingerea că dezvoltarea lor activă, multilaterală contribuie la progresul operei de construcție socialistă din cele două țări, la progresul multilateral al fiecăreia în parte, este în avantajul ambelor popoare și corespunde pe deplin intereselor unității și coeziunii țărilor socialisteAbordînd aspecte ale politicii externe a partidului și statului nostru, vorbitorul a subliniat că Republica Socialistă România situează în mod statornic, ca obiectiv fundamental al activității sale internaționale, prietenia frățească, alianța și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste, promovează consecvent o politică îndreptată spre dezvoltarea colaborării internaționale, spre instaurarea între toate statele a unor raporturi de conlucrare, bazate pe stimă și încredere reciprocă.Ca tară europeană — a spus în ?l continuare vorbitorul — România, .a,-, cordă o atențid majoră normalizării relațiilor dintre statele continentului ' nostru. , •Țara noastră apreciază că pentru realizarea securității în Europa este necesar să se pornească de la recunoașterea realităților istorice postbelice — existența celor două state germane, asigurarea inviolabilității frontierelor, inclusiv a frontierei O- der—Neisse, lichidarea scindării Europei în blocuri militare, renunțarea la orice manifestări și demonstrații de forță, dezvoltarea contactelor, a cooperării între statele europene, fără deosebire de orîndui- re socială ’Dînd expresie sentimentelor de prietenie frățească pe care poporul român le nutrește față de poporul polonez, vorbitorul a adresat în încheiere, în numele tuturor oamenilor muncii din țara noastră, calde felicitări poporului polonez cu prilejul glorioasei aniversări a Zilei renașterii Poloniei și urări de noi succese în munca pe care o desfășoară pentru înflorirea continuă a patriei sale, pentru triumful socialismului și păcii 1
★

A luat apoi cuvîntul JAROMIR 
OCHEDUSZKO, ambasadorul R. P. Polone la București.Lupta eroică a poporului polonez alături de forțele coaliției antifasciste. la care Armata Sovietică a adus o contribuție hotărîtoare, a avut ca rezultat întemeierea acum 25 de ani a Poloniei populare — a spus vorbitorulDupă ce a trecut în revistă momentele importante din istoria poporului polonez, ambasadorul a spus : în focul luptei împotriva fascismului german. în frontul forțelor revoluționare și progresiste concentrate în jurul Partidului Muncitoresc Unit Polonez s-au făurit premisele structurale ale Poloniei viitoare independente, democratice. Polonia și-a redobîndit independența datorită victoriei primului stat socialist — Uniunea Sovietică — asupra fascismului, datorită frăției de arme a Armatei Polone renăscute, organizate pe teritoriul sovietic, și a mișcării populare de rezistență — cu Armata SovieticăIn decursul celor 25 de ani, a arătat ambasadorul, prin efortul uriaș al întregului popor, a fost multiplicat de zece ori potențialul industrial al Poloniei Polonia s-a plasat pe locul al 6-lea printre producătorii mondiali de sulf și pe locul al 5-lea printre exportatorii acestei materii prime. Darea în exploatare în 1968 a unor noi zăcăminte de cupru este un indiciu că Polonia,

în decursul viitorilor cîțiva ani, va ocupa un loc printre cei mai mari producători de cupru din Europa In 1968 industria carboniferă a extras 128 milioane tone de cărbune, ceea ce oferă Poloniei locul al 5-lea în lume. Producția industrială globală a crescut față de 1938 de peste 13 ori, iar producția agricolă de 1,6 ori, cu toate că suprafața terenurilor agricole s-a micșorat cu 23 la sută.După ce a înfățișat realizările obținute în domeniile social-cultiirale și creșterii continue a nivelului de trăi, vorbitorul s-a referit la perspectivele de dezvoltare ale R. P. Polone. El a subliniat că în noua etapă de dezvoltare a economiei naționale se va trece la metode de gospodărire tot mai intensive, care presupun' reconstrucția tehnică a unor întregi ramuri de reproducție, o organizare mai bună a producției, atingerea — în domeniile de producție hotărîtoare pentru Polonia — a standardelor mondiale de productivitate, calitate, modernizare.Tn continuare, ambasadorul a vorbit despre importanța relațiilor de prietenie și colaborare multilaterale cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialisteCa stat european, Polonia, a spus el apoi, este vital interesată în consolidarea securității și în dezvoltarea colaborării multilaterale între statele de pe continentul european Polonia a adus contribuția el constructivă în opera de destindere în Europa. Statele Tratatului de.la Varșovia, la ultima conferință din Budapesta, au făcut un nou pas extrem de important în direcția întăririi securității în Europa sub forma cunoscutului apel adresat tuturor țărilor din Europa. Ceea ce relevă în mod clar apelul de la Budapesta — ca una din premisele esențialq pentru asigurarea securității europene — este inviolabilitatea frontierelor e- xistente în Europa, printre care și frontiera de pe Oder-Neisse. pre- cum și frontiera dintre R.F.G. și f R.D.G. Pe această bază, pe fondul apelului de la Budapesta, în numele .. securității europene și nu numai în numele intereselor poloneze directe, tovarășul Wladyslaw Gomulka a făcut în ziua de 17 mai a.c. o propunere concretă cu privire la încheierea unui acord cu R.F.G. care ar avea ca model conținutul a- cordului încheiat în 1950 la Zgorze- lec cu R.D.G. Recunoașterea acestei frontiere este o cauză a destinderii și securității în Europa.In continuare, ambasadorul a vorbit despre relațiile dintre Pojonia populară și Republica Socialistă Ro- mânia. Tradițiile prieteniei dintre poporul polon și poporul român — a spus el — au strînse legături istorice, culturale și datează din timpuri îndepărtate. Faptul că în urmă cu un sfert de secol țările noastre au pășit pe calea construcției socialiste dă schimburilor și colaborării culturale și științifice dintre Polonia și România un conținut nou. legînd veacurile' de demult ,cu epoca nouă. S-au dezvoltat relațiile cultural-științifice, au crescut de mai multe ori schimburile comerciale polono-române și ele continuă să crească servind în mod avantajos construcția socialistă din cele două țări.Adîncirea prieteniei frățești și dezvoltarea colaborării dintre Polonia și România sînt în interesul ambelor noastre țări și al întregii comunități socialiste. Acestui țel. a subliniat ambasadorul. i-au fost consacrate convorbirile pe care tovarășii W. Gomulka și J. Cyrankiewicz le-au avut cu tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer la Varșovia. în luna mai.Peste o lună, a spus în încheiere vorbitorul. Republica Socialistă România — ca și Polonia azi — va sărbători cea de-a 25-a aniversare a eliberării sale și va întîmpina această aniversare, prin noi realizări în dezvoltarea economiei și culturii sale. Bucurîndu-mă de aceste realizări, care — ca și ale noastre — constituie o contribuție la lupta pentru întărirea forțelor socialismului și păcii în lume. — să-mi fie îngăduit să transmit poporului frate român urările cele mai bune pentru noi succese în construcția socialistă, precum și pentru dezvoltarea favorabilă a relațiilor multilaterale dintre popoarele noastre prietene. *In încheierea adunării, corul „Madrigal" și formații ale Ansamblului artistic ..Perinița" au prezentat un spectacol. (Agerpres)

PE AGENDA 
REALIZĂRII

PIANULUI SI A9

ANGAJAMENTEEOR- 
NOI SUCCESE 

DE SEAMĂ
GALAȚIRealizînd peste plan o producție suplimentară în valoare de 35 milioane lei, colectivul întreprinderii de construcții și montaje siderurgice din Galați, unitate care înalță cel mai mare combinat siderurgic al tării, a raportat îndeplinirea înainte de termen a planului de producție pe 7 luni și a angajamentului luat în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului. Constructorii gălățeni au hotărît ca pînă la deschiderea lucrărilor celui de-al X-lea Congres al partidului să realizeze o producție suplimentară egală cu cea prevăzută pe perioada 1—23 august; Premisele îndeplinirii noului angajament au fost create ; pe toate șantierele furnalului nr. 2. de 1 700 rric, laminorului de benzi la cald și laminorului de benzi la rece, și ale altor obiective din cadru] combinatului, lucrările se află în avans fată de grafice.

NĂVODARIColectivul Uzinei de super- fosfați și acid sulfuric de Ia Năvodari și-a îndeplinit angajamentele luate în cinstea e- venimentelor de importanță istorică pe care luna august le înscrie în viața poporului român. In prima jumătate a a- nului, planul producției globale a fost depășit cu 3,3 la sută, iar cel al livrărilor la export cu 8,6 la sută, în a- ceastă perioadă obținîndu-se un beneficiu peste plan de aproape 3,5 milioane lei. Uzina chimică din Năvodari continuă astfel dezvoltarea sa ascendentă. Producția actuală este de aproape 7 ori mai mare decît cea realizată cu un deceniu în urmă, Ia intrarea în exploatare. Datorită organizării științifice a producției, și a muncii, această importantă unitate a industriei chimice a reușit ca în cadrul acelorași capacități să depășească parametri proiectați cu 20 la sută la a- cid sulfuric și cu 49 la sută la îngrășăminte. în fața uzinei din Năvodari se deschid noi si însemnate perspective. Se află într-un stadiu avansat construcția celei de-a treia linii de acid sulfuric, cu o capacitate anuală de 200 000 tone. Se mai construiesc, de asemenea, două linii de acid fosforic, cu o capacitate de 120 000 tone pe an și alte obiective, astfel îneît în cursul viitorului cincinal uzina își va dubla capacitatea.
CONSTANTAUniunea județeană Constanța a ■ cooperativelor meșteșugărești, deținătoare a drapelului de fruntașă pe țară pentru rezultatele bune • obținute a- nul. trecut în întrecerea socialistă, cinstește Congresul al X-lea al partidului și cea de-a 25ra aniversare a eliberării patriei cu importante succese în muncă. Planul producției marfă, pe prima jumătate a anului, a fost întrecut cu peste 1 500 000 lei Ponderea comenzilor și a serviciilor pentru populație a crescut în această perioadă cu peste 6 la sută față de anul trecut.
TIMIȘOARA

O dată cu îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea celui de-al X-lea Congres al P.C.R și a aniversării unui pătrar de veac de la eliberarea patriei, constructorii de mașini de la Uzina mecanică din Timișoara au asimilat toate produsele prevăzute pentru prima jumătate a anului. A început producția primelor macarale hidraulice de 2,5 tot.e/forță care, montate pe șasiu de autovehicul, își găsesc o largă u- tilizare în industria materialelor de construcții, pe șantiere, ■în economia forestieră și în alte sectoare productive Au fost realizate, de asemenea, mai multe variante de macarale pi- votante, cu o capacitate de ridicare între 0,5 tone și 3,2 tone Celorlalte tipuri de macarale fabricate aici li s-au adus substanțiale îmbunătățiri tehnice în construcție și funcționare.
BRĂILA

Telegrame
1 ’• • • • >■?..' c -• ■ ICu ocazia celei de-a 25-a aniversări a zilei renașterii Poloniei, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. Ștefan Voitec, a trimis o «telegramă de felicitare lui Czeslaw Wycech. mareșal al Seimului Republicii Populare Polone.

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a zilei renașterii Poloniei, ministru] afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu. a trimis o telegramă de felicitare lui Ștefan Jedrychowski ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone.

La Șantierul naval din Brăila a fost lansat la apă un ceam de 450 tone. Nava ests destinată transportului de mărfuri cu greutate mică și volum amplu și face parte dintr-o serie mare de asemenea vase din care. în cursul acestui an. au mai fost livrate trei De la cheiul șantierului din Brăila au mai ridicat ancora, anul acesta, trei șlepuri cu o capacitate de 1 700 tone și alte nave.
\
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Convenție româno-iugoslavă 
privind colaborarea 

in domeniul turismuluiLuni după-amiază s-a semnat la București o convenție între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, privind colaborarea în domeniul turismului.Convenția cuprinde prevederi privind dezvoltarea colaborării . între organismele oficiale de turism, a- gențiile turistice și cluburile automobilistice din cele două țări, în scopul promovării schimburilor tu

ristice bilaterale și al stimulării circulației turistice internaționale.Din partea română convenția a fost semnată de Alexandru Sobaru. președintele Colegiului Oficiului Național de Turism, iar din partea iugoslavă de Dușan Nejkov, adjunctul secretarului federal pentru economie.La semnare a rost prezent Iakșa Petrici, ambasadorul R. S. ,F Iugoslavia la București. (Agerpres)
Cu prilejul sărbătorii 
naționale a BelgieiCu prilejul sărbătorii naționale a Belgiei, ambasadorul acestei țări la București, Jan Adriaenssen. a oferit, luni după-amiază, o recepție în saloanele ambasadei.Au participat Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mia Groza, vicepreședinte a Marii Adunări Naționale. Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Cornel Burtică, Ștefan Bălan, Dan Enăchescu, miniștri,

Ion Cosma, prim-vicepreședinte al) Consiliului popular al municipiului București, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, reprezentanți ai cultelor, ziariștiErau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplqmatio (Agerpres)
Vizitele delegației Asociației de prietenie 

sovieto româneDelegația Asociației de prietenie sovieto-rorriână condusă de A. I. Ro- tanova, vicepreședinte al asociației, secretar al Comitetului de partid al Combinatului poligrafic - „Krasnîi Proletar" din Moscovă, care la invitația Consiliului General A.R.L.U.S. se află în țara noastră, a făcut luni dimineață o vizită la sediul asociației.Delegația a fost primită de Mihail

Roșianu, președintele .Consiliului General A.RL.U.S.Cu acest prilej, a avut loc un schimb reciproc de păreri privind activitatea celor două asociații.în aceeași zi, membrii delegației au vizitat cunoscuta uzină bueu- reșteană „Republica", precum și Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală
„Colocvii brașovene"

Comitetul pentru cultură și artă al județului Brașov a Inițiat și a organizat pentru săptâmîna aceasta — 21—27 iulie — o manifestare culturală jubiliară în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascistBeneficiind de participarea unor oameni de cultură din întreaga țară, „Colocvii brașovene" va prilejui sub forma unor sesiuni, simpozioane și mese rotunde, comunicări și referate consacrate monumentelor mișcării teatrale și vieții literare/ale Brașo- ti vului, dezbateri pe marginea 'Speci- ’’ ticului-artei românești'și a particula- ș țităților artei populare și! meșteșugă- 6 rești a județului.:»'■? țtrfbșt -a ' £Vor putea fi' urmărite diferita spectacole folclorice, mai multe' reprezentații teatrale date — în limbile română, maghiară și germană — de către teatre profesioniste și formații de artiști amatori, iar în cadrul

unui „Festival al filmului artistic și documentar românesc" vor putea fi vizionate diverse producții cinema tografice românești. Iubitorii de muzică vor putea asculta concerte simfonice, corale, de orgă etc.' Va avea loc,, de asemenea, vernisajul a numeroase expoziții dintre care menționăm, în afara unei expoziții de. artă populară, expoziția județeană de artă plastică, expoziția consacrată teatrului brașovean în cei 25 de ani de la eliberare și cea consacrată cărții, tipățitq .la Brașov cj^,,lungul ve.cțfurîlor,.,;. „c/.uiTR. .Reprezentînd, q. , șipteză a dezyol-. t^rii/și-, înfloririi, pplturaje* a , jude-, ■țițlpi^ întregită cu .date; ale .dezvoltării- sociale și materiale, „Colocvii brașovene" va pune în valoare contribuția substanțială a ultimelor două decenii și jumătate și va contribui la impulsionarea pe viitor a vieții spirituale a județului Brașov.

Cronica zilei
Luni, 21 iulie, Corneliu Mănescu, ministru! afacerilor externe, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Vietnamului de Sud în Republica Socialistă România, Nguyen Duc Van, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

★în cadrul unei festivități care a avut loc luni la amiază în incinta noului local al Institutului politehnic din Capitală au fost preluate primele pavilioane ale construcției acestuia. Ele cuprind sălile și amfiteatrele corpului de învățămînt general, cu o suprafață de 39 000 mp pentru studenții anilor 1 și II. laboratoare de fizică, mecanică, orga- nizare-planificare, ateliere de desen.

Cu acest prilej, a rostit un cu- vînt inaugural prof. dr. George Bă- rănescu, membru corespondent al Academiei, rectorul Institutului politehnic. (Agerpres)
TELEGRAMĂ

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a trimis o telegramă de felicitare mareșalului Seimului Republicii Populare Polone, Czeslaw Wycech, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani.
ȘTIRI SPORTIVE

ATLETISM. — A fost alcătuită echipa Araericii pentru / meciul pe care îl va susține cu selecționata Europei, la 30 și 31 iulie,, pe stadionul Neckar din Stuttgart. Cu excepția a șase concurenți — Prudencic (Brazilia) — la triplusalt, Martinez (Mexic) — la lip 000 m, Byron Dyce (Jamaica) — la 800 m, Ștefania Berto (Canada) — rezervă la lungime, Audrey Reid (Jamaica) — la înălțime și Debbie Brill (Canada) — rezervă la proba de înălțime — toți ceilalți componenți ai echipei sînt din lotul S.U.A. Se notează absența campionului olimpic la înălțime, Dick Fosbury, precum șl a cunoscuților discoboli Silvester și Oerter.
★Echipa Europei va fi definitivată în cursul acestei săptămîni. în lotul feminin au fost selecționate și două atlete din România : Lia Manoliu (disc) și Ileana Silai (800 m).

FOTBAL. — Echipa uruguayană de fotbal Nacional Montevideo, aflată în' turneu în U.R.S.S., a jucat la Leningrad cu formația locală Zenit, pe care a învins-o cu scorul de 4—0 (2-0).
TENIS. — Proba de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis pe gazon de la Eastbourne a fost cîștigată de vest- germanul Kristian Kuhnke. în finală. Kuhnke l-a învins cu 6—4, 2—6, 9—7 pe spaniolul Manuel Orantes. Turneul feminin s-a încheiat cu victoria ‘austraiienei Karen Krantzke, învingătoare cu . 6—0, 9—7, în fața Annei Grubb (S.U.A.).
YACHTING. — La Sandhamn (Suedia) se desfășoară în prezent întrecerile campionatului mondial de yachting pentru clasa 5,50 m. în clasamentul general, după două probe, conduce Guillou cu 5,7 puncte, urmat de Shumvav (S.U.A.) 6 puncte, Nathorst (Suedia)’14 puncte.
o Tradiționalul maraton de la Manchester, la startul căruia s-au aliniat 200 de concurenți, a fost cîș- tigat. de englezul Rpn Hiil,. cronome- trățf’pe’ clasica disțărițîă, de."42,î95; km cu timpul de 2h 13’42'’. Australianul Dei-bk • Clăyton a' Ss'osîf aldoilea' 'cd 2h 15’40”. .UliBOîî

CICLISM.. — Comentîrid succesul ciclistului belgian Eddy Merckx, în cel de-al 56-lea Tur al Franței, corespondentul Agenției France Presse notează, printre altele : „30 de ani după Sylvere Maes (ultimul belgian cîștigător al acestei curse), Merckx a întors o pagină nouă în istoria sportului cu pedale. în cele trei săptămîni, cit a durat Turul Franței, campionul belgian (la 24 de ani neîmpliniți), a făcut să treacă pe planul doi o întreagă generație de alergători pe care el însuși îi lua ca model cu cîțiva ani în urmă. Merckx s-a afirmat ca un alergător complet cu egale calități de sprinter, cățărător și rutier de cursă lungă. înalt de 1,82 m, cîntărind 73 kg, el este tipul ciclistului modern, care acordă o importanță deosebită dezvoltării fizice și pregătirii minuțioase în toate domeniile".
ȘAH. — Turneul internațional feminin de șah de la Lublin s-a încheiat cu victoria a două concurente : Baumstark (România) și Rodzikow- ska (Polonia), care au totalizat fiecare 8 puncte din 11 posibile. A doua re- reprezentantă a României, Suzana Makai, a ocupat locul cinci cu șapte puncte. în turneul masculin, primul loc a revenit polonezului Lewi cu 8 puncte, urmat de Gipslis (U.R.S.S.) — 7,5 puncte etc.

viața internațională
LA FRONTIERA DINTRE

SALVADOR Șl HONDURAS
CONTINUĂ ’ INCIDENTELE

@ A FOST DESCHIS FOCUL ASUPRA PREȘEDINTELUI SAL

VADORIANSAN SALVADOR 21 (Agerpres). — Deși încă de săptămîna trecută se anunțase că încetarea focului dintre Salvador și Honduras a devenit efectivă, în regiunea de graniță dintre cele două țări continuă să se producă incidente. După cum informează agenția Reuter, duminică, trupe honduriene au deschis focul asupra președintelui Salvadorian, generalul Fidel Sanchez Hernandez, în timp ce acesta inspecta zona frontului, la 17 km în interiorul Hondurasului. Nu s-au înregistrat însă victime în timpul a- cestui duel de artilerie și arme automate.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — Organizația Statelor Americane s-a întrunit luni de dimineață într-o ședință extraordinară pentru a discuta încălcarea hotărîrii de încetare a focului la frontiera dintre Honduras și Salvador. Potrivit unor surse diplomatice, trupele salvadoriene ar fi înaintat și mai mult pe teritoriul Hondurasului. Acordul de încetare a focului cerea Salvadorului să-și retragă trupele de pe teritoriul hon- durian, în decurs de 96 de ore. Ostilitățile între cele două țări au început lunea trecută.în același timp, O.S.A. pregătește un program de ajutorare a celor a- proximativ 300 000 de salvadorieni care locuiesc pe teritoriul Hondurasului.
Lupte aeriene

în zona Canalului de Suez
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PRONOEXPRESPremiile concursului nr. 29 din 16 iulie 1969Extragerea I : Categoria 1 : 3 variante a 46 706 lei ; a Il-a : 233 a 601 lei î a IlI-a : 3 277,5 a 42 lei.Extragerea a Il-a ; Categoria A . 2 variante 50 Ia sută a 57 551 lei ; categoria B : 213 a 540 lei j categoria C : 4 018,5 a 28 lei.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în general instabilă, cu cerul variabil., mai mult noros în zona muntoasă și jumătatea de est a țării unde au căzut ploi locale și sub formă de averse. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări din sectorul nordic Temperatura aerului la ora 14 oscila între 14 grade la Joseni și 28 grade la Craiova, Caracal, Bechet, Băilești, Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede In București : Vremea a fost relativ frumoasă, cu cerul .-.variabili ..mai. mulț,.,npro.ș, în cursuȚ,după-an)i,ezii:i Vințu! a, suflat slab, pîpă; fa .pqtniy.jt,., Temperatura maxima, ,'a.bfbșt,.de 26 degreeTimpii! probabil pentru ziîbie1 de 23, 24 și 25 iulie a. c. In țară : Vreme în general instabilă, mai ales în jumătatea de nord-est a țării, unde cerul va fi mai mult noros și vor cădea ploi locale. în rest, cerul va fi variabil iar plbile izolate. Vînt potrivit predominînd din sectorul nordic Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, iar maximele între 19 și 27 grade. în București : Vreme ușor instabilă, cu cerul variabil. Averse slabe în cursul după-amiezelor. Vînt potrivit din sectorul nordic. Temperatura în creștere ușoară Ia sfîrși- tul intervalului.

TEL AVIV 21 (Agerpres). — „Aviația israellană a atacat duminică pozițiile egiptene, situate în partea de nord a Canalului de Suez, a declarat un purtător de cuvînt al armatei israeliene citat de agenția France Presse. El a menționat, totodată, că aviația egipteană a intervenit, ata- cînd pozițiile Israeliene. In timpul luptei aeriene angajate între avioanele celor două părți în conflict, a declarat purtătorul de cuvînt israe- lian, cinci aparate egiptene au fost doborîte, partea israeliană pierzînd două. Agențiile de presă, citind comunicate și declarații ale purtătorului de cuvînt israelian, relatează că raidurile israeliene asupra pozițiilor egiptene au durat cîteva ore. în acțiune au intrat artileria antiaeriană, instalațiile de rachete și unitățile de tancuri.

CAIRO 21 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al R.A.U. a confirmat duminică raidurile aviației israeliene asupra pozițiilor egiptene situate în partea de nord a Canalului de Suez, anunță agenția M.E.N. Aviația egipteană a primit, la rîndul ei, instrucțiuni să intre în acțiune și să atace fortificațiile, cuiburile de artilerie și instalațiile de rachete israeliene. în timpul luptelor aeriene, afirmă comunicatul, aviația egipteană și artileria antiaeriană au doborît 19 aparate israeliene. Partea egipteană a pierdut două avioane. Purtătorul de cuvînt egiptean a menționat că luptele aeriene s-au desfășurat timp de aproximativ șase ore, fiind însoțite de violente dueluri de artilerie de-a lungul Canalului de Suez. Aviația și artileria egipteană au atacat pozițiile israeliene situate Ia Romana, Kan- tara, Ismailia și la eud de portul Tewfik.

Naționalizarea marilor 
bănci în dezbaterea 

sesiunii parlamentare 
Criza politică care se con- 
tura după demisia vicepre- 
mieruiui Desai pare să ii 

fost evitatăDELHI 21 (Agerpres). — Președintele Curții Supreme din India, M. Hidayatullah, a depus luni jurămîntul în calitate de președinte interimar al țării după ce Venkata Giri a demisionat din această funcție pentru a-și prezenta în mod independent candidatura la viitoarele alegeri prezidențiale.în aceeași zi, la Delhi s-a. deschis sesiunea parlamentară, care, după părerea observatorilor politici, marchează un moment important în evoluția situației politice din India, punctată de frămîntări în ultimele săptămîni. Pe ordinea de zi a actualei sesiuni figurează în primul rînd declarația primului ministru, Indira Gandhi, referitoare la recenta hotărîre a guvernului de a naționaliza 14 mari bănci din țară. Se așteaptă că dezbaterile consacrate acestei probleme să fie animate, ținînd seama de disputele pe care ea le-a suscitat în ajunul sesiunii Parlamentului După cum se știe, aceste dispute au fost agravate de demisia din postul de vicepremier a lui Morarji Desai, nemulțumit de faptul că i s-a retras portofoliul finanțelor. Desai va expune în fața Parlamentului motivele hotărîrii sale. Nu ar fi exclus — cosideră observatorii politici — ca declarația fostului vicepremier, care se bizuie pe sprijinul unor deputați ostili naționalizării bancare, să provoace discuții aprinse și in Parlament. în orice caz, criza politică pare să fi fost evitată, decisivă fiind în acest sens reuniunea grupului parlamentar al Congresului Național, ce a avut loc duminică. Conducerea grupului parlamentar al partidului de guvernămînt a respins o rezoluție cerînd reinstalarea în postul de vicepremier a lui Morarji Desai, considerînd că aceasta ar fi lezat prerogativele primului ministru.

BS

SUDAN: IICHIDAREA UNEI TENTATIVE

KHARTUM 21 (Agerpres). — Guvernul-Sudanului a lichidat'la 18.iulie; ■ o tentativă de lovitură' militară de stat, a declarat ministrul sudanez de interne, Farouk Osman Hama- dallah, relatează agenția U.P.I.Primul ministru sudanez, Abu Bakr Awadallah, a declarat că „elemente contrarevoluționare au pus la cale o tentativă de răsturnate a regimului instaurat la 25 mai a.c. în Sudan”.

DE STAT<■■'.. ..' ■ ■ .Printre autori! tentativei se află numeroși lideri ai partidelor'țolitice interzise în Sudan după preluarea puterii de către Consiliul comandamentului revoluției și membri ai unităților de guerilă din provinciile meridionale ale țării, a declarat ministrul Hamadallah. Autorii complotului vor fi deferiți justiției și judecați de către un tribunal militar, a anunțat ministrul sudanez de interne.
Osfilităfile din Nigeria

Uzina metalurgică din Iași livrează o maia varietate de produse tubulare sudate, profile formate Ia rece și tîmplărie metalică. Cele peste 70 de tipodimen- siuni de țevi profilate asimilate în ultima vreme, într-o mare diversitate de forme și dimensiuni, oferă numeroase posibilități de utilizare a acestora.Liniile de fabricație pentru realizarea țevilor sudate pentru instalații, construcții, a tuburilor P.E.L., precum și a țevilor de precizie obișnuită sau înaltă, rotunde sau profilate prezintă un înalt grad de automatizare, cu o tehnologie bine pusă la punct. Un riguros control cu instrumente u- niversale, calibre și aparatură modernă, atît în producție cît și în laboratoarele uzinei, iată ce conferă prestigiu produselor tubulare sudate la Iași.Țevile sudate profilate se execută din benzi de oțel, metodele de profilare utilizate permițînd obținerea unor forme cu caracteristici ce se încadrează în normele recunoscute și impuse pe piața mondială.

Uzina metalurgică din Iași pro- 1 duce țevi pentru instalații de apă, i gaz și abur, cu filet și mufă sau • fără filet, negre ori zincate ; țevi • pentru construcție de precizie o- ) bișnuita lgminate la cald sau la l rece, cu diametrul de 8—114 mm, / țevi pentru construcții de precizie } înaltă, trase la rece, cu diametrul î de 8—60 mm ; tuburi de pro- ? tecție P.E.L. precum și tîmplărie > metalică pentru clădiri industria- le și civile. iDatorită calităților lor, precum ? și multiplelor posibilități de 1 montare, țevile sudate profilate ț sini utilizate în numeroase dome- i nii. Dintre acestea menționăm * construcțiile de mașini, industria ) mobilei și industria construcțiilor ‘ (la executarea tîmplăriei metalice, a scheletelor de rezistență la u- nele clădiri industriale). Sînt utilizate, de asemenea, în realizarea construcțiilor provizorii — 1__racamente pentru birouri, dormitoare, cantine, ateliere și magazii și ca scări, pasarele, galerii pen- l tru benzi transportoare și alte sis- J teme de transport. >

iza- }ba- >
Spitalul unificat din Tg. Neam}

Foto : Gh. Vințilă

LAGOS 21 (Agerpres). — Un comunicat militar difuzat la Lagos a- firmă că trupele federale, înaintînd în toate sectoarele, au ajuns la a- proximativ 10 km de orașul Owerri, ultima localitate importantă controlată de unitățile biafreze. Potrivit agenției France Presse, comunicatul trece sub tăcere știrile provenite din surse biafreze care anunțau că 600 de soldați biafrezi au ocupat diferite cartiere ale orașului Umuahia a- supra căruia guvernul federal susține că deține un control ferm. Potrivit unui purtător de cuvînt al autorităților de la Lagos, trupele federale au provocat biafrezilor pierderi grele în oameni și tehnică militară. Lupte violente au loc și în alte sectoare — la Aba, Abirida și Adazi. S-au înregistrat morți, răniți și pierderi materiale de ambele părți.Guvernul federal al Nigeriei a declarat ilegală greva docherilor din portul Lagos Docherii au declarat grevă vinerea trecutăj revendicînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Agenția U.P.I relatează că greva a afectat în cea mai mare parte activitatea întregului port.

. Reprezentanții sindicatului docherilor și ai administrației portului s-au întîlnit în cursul zilei de ieri pentru a soluționa conflictul dintre administrația portului și docheri.

Primul festival 
cultural
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ALGER 21 (Agerpres). — Președin* 
tele Algeriei, Houari Boumediene, a 
deschis luni primul Festival cultural 
panafrican, care se va desfășura timp 
de 12 zile în capitala Algeriei. Potri
vit agenfiei algeriene de presă, Festi
valul reunește 4 000 de participant! 
din 27 de țări și 1 000 de invitafi ofi
ciali.

Festivalul este patronat de Organi
zația Unității Africane. In cadrul ma
nifestărilor este programat și un sim
pozion cu tema „Cultura africană, 
realitățile și rolul ei în lupta de eli
berare și consolidare a unității africane 
și în dezvoltarea economiei și culturii 
continentului african".

SPANIA

PROBLEMA SUCCESIUNII
IN CENTRUL ACTUALITĂȚII POLITICE

teatre
o Ansamblul „Perlnlța" (în sala Tea
trului „C. I. Nottara") : Perihița mea 
— 19.
0 Teatrul „C. Tănase" (la grădina „Boe
ma") : Nu te lăsa, Stroe 1 — 20.

cinema
O O chestiune de onoare : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVORIT — 10 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FESTIVAL — 9,15 ; 
12 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, la grădină — 20,30. 
0 Contesa Cose! (ambele serii — în 
cadrul Festivalului filmului din R. P. 
Polonă) : REPUBLICA — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21.
0 Omul momentului : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
0 Dragoste la Las Vegas : BUCUREȘTI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, EX
CELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 21, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 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, STADIO
NUL DINAMO - 20.30. GRĂDINA EX
POZIȚIA - 20,30.
O Comisarul X șl „Banda trei cîlnl 
verzi" : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FLOREASCA - 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ;

11.15 : 13,30 ; 18,15 ; 20,30, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20,30.
0 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 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
0 Matineu pentru copii : DOINA — 
9—10.
0 Străin In casă : DOINA - 11,30 ; 
13,45; 16 ; 18,15; 20,30, BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină - 
20,30.
o La dolce vita : UNION — 16 ; 19,30, 
VOLGA — 9,30—16 în continuare ; 19,30. 
0 Album de pictură românească ; Cal- 
latis ; Triptic de artă populară ; Dacă 
treci rîul Selenel ; George Coșbuc, cîn- 
tărețul pămîntului românesc : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
0 Noaptea generalilor: GRIVIȚA — 
9,30—14 în continuare ; 16,30 ; 20, AU
RORA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, la gră
dină — 20,30, ARTA - 9—14.30 în con
tinuare ; 17,30, la grădină — 20,30.
O Tată de familie : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE - 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Acuzatul : BUZEȘTI — 16,30 ; 18.
0 Prințul negru : DACIA — 8,15—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21.
O In umbra coltului : UNIREA — 15,30, 
la grădină — 20.30.
O Musafiri eludați pe muntele de ghea
ță : UNIREA -18.
o Operațiunea „Belgrad": LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,30, FLACĂRA 
- 15,30 ; 18 ; 20.30.
0 Alexandru cel fericit 1 DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

• Adio, Gringo î FERENTARI — ÎS,30 ;
18 ; 20,15.
• Aruncați banca în aer : GIULEȘTI
— 16,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15.
• Comedianții : PACEA— 16 ; 19.
• Ultima tură : CRINGAȘI - 15,30 ;
18 ; 20,15.
0 Am două mame șl doi tați : COTRO- 
CENI - 15,30 ; 18 ; 20,30, MUNCA —
15.30 ; 18 ; 20.
o Ziaristul : VIITORUL - 15,30 ; 19.
o Lovitură puternică : MOȘILOR — 
15,30 ; 18, la grădină - 20,30.
0 încotro, omule 7 : POPULAR — 16 ; 
19.
o Vițelul de aur : COSMOS - 15,30 ; 18.
• Cumbite : VITAN — 15,30 ; 18.
• Crima din pădure : RAHOVA — 
15,30 ; 18. la grădină — 20,30.
• Crăciun cu Elisabeta : PROGRESUL
- 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 A trăi pentru a trăi : GRADINA 
BUZEȘTI - 20.30. )
O Neîmblînzita Angelica: GRĂDINA 
VITAN — 20,30. GRADINA PROGRE
SUL PARC — 20,30.

i
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11,15 — Transmisie în direct. Parada 
militară șl demonstrația oame
nilor muncii din Varșovia.

11,45 — Pagini din opere românești. In 
program ■ „Pană Lesnea Rusa- 
lim" de Paul Constantlnescu, „De

la Matei citire" de Ion Nona 
Ottescu, „Năpasta" de Sabin 
Drăgol, „Alexandru Lăpușnea- 
nu“ de Al. Zirra, „Regina dună
reană" de Andreescu-Schelettl, 
„Neamul Șoimăreștllor" de Tu
dor Jarda.

12,05 — Film TV „Noua poartă a Bucu- 
reștlulul — Aeroportul Otopenl 
(reluare).

12.20 — închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 - Buletin de știri.
17.45 — Emisiune poloneză pentru cel

mici : „Țara minunată* — film 
de desen animat.

17,55 — Emisiune pentru copil : Marek 
pistruiatul (episodul I) — film 
serial.

18,25 — „La braț cu tinerețea" emi
siune pentru tineret.

18.45 — Program de filme documentare
poloneze 0 Duminică de august 
O O zi obișnuită.

19.30 — Telejurnalul de seară.
20.15 — Film artistic „Canalul", produc

ție a studiourilor cinematogra
fice poloneze. Regia : A. Wajda.

21.40 — Film documentar. „Orologiile
Cracoviei".

22,05 — Preludiu la concursul național 
de creație și interpretare de 
muzică ușoară românească Ma
maia — 1969.

22.20 — Monografii contemporane. Tîr-
gu Mureș... în orele florilor — 
film realizat de Rodica Rarău 
și George Pascaru.

22.40 — Publicitate.
22.45 — Romanțe interpretate de Ma-

rioara Tănase și un trio vocal.
23.15 — Telejurnalul de noapte și bu

letinul meteorologic.
23.30 — închiderea emisiunii.

JAPONIA

MARȘ
ÎMPOTRIVA
ARMELOR 
NUCLEARETOKIO 21 (Agerpres). — Parti- cipantii la marșul împotriva armelor atomice și cu hidrogen au organizat în orașul japonez Koku- ra un miting în cadrul căruia participanții au cerut retragerea armelor atomice și chimice din Okinawa. Marșul, care a început din orașele Nagasaki, Myiadzaki și Kagoshima, este organizat cu prilejul deschiderii la Hiroșima a conferinței pentru interzicerea armelor nucleare. în drum spre Hiroșima, participanții la marș organizează mitinguri și adunări în localitățile prin care trec, chemînd la intensificarea acțiunilor în favoarea apărării păcii și interzicerii armelor nucleare.

MADRID 21 (Agerpres). — Problema succesiunii la conducerea statului se află în prezent în centrul actualității politice din Spania. Potrivit hotărîrii anunțate săptămîna trecută, generalul Franco va prezenta marți în fața Cortesurilor (Parlamentul spaniol) un mesaj, prin care va desemna în mod oficial pe viitorul său succesor, prințul Juan Carlos de Bourbon. Miercuri, într-o nouă ședință plenară a Cortesurilor, prințul Juan Carlos, desemnat ca „succesor al șefului statului și viitor rege al Spaniei", va depune .jurămîntul de fidelitate față de legile constituționale și principiile „mișcării: naționale" falangiste.Hotărîrea generalului Franco, care pune astfel capăt disputei pentru tronul Spaniei, vacant din anul 1931, a fost adoptată în ciuda opoziției manifestate, atît de ceilalți doi pretendent! : prințul Don Juan, tatăl lui Juan Carlos, și Hugues Charles de Bourbon și Parma, cît și de gru-

parea falangiștilor antimonarhist!, care cer ca în fruntea statului să fie adus un conducător al mișcării.Pentru a pregăti terenul în vederea ședinței de marți a parlamentului, s-a hotărît ca membrii Cortesurilor să se pronunțe asupra mesajului lui Franco prin vot nominal deschis. Potrivit acestui sistem, fiecare deputat va fi strigat de către un secretar și va trebui să răspundă prin da sau nu sau să precizeze că se abține de la vot.Referindu-se la caracterul hotărîrii lui Franco, observatorii politici constată că monarhia pe care el vrea să o instituie în Spania nu înseamnă restaurarea dinastiei răsturnate în 1931. Pentru general această măsură este menită să asigure, după dispariția sa. continuitatea actualului regim, în acest fel este explicat și faptul că regele „instalat" de el va trebui să depună jurămînt de loialitate șl față de principiile „mișcării naționale" falangiste.
Situație încordată

♦

în Irianul de vestDJAKARTA 21 (Agerpres). — Oficialitățile indoneziene anunță că cei 175 de reprezentanți ai triburilor pa- puașe, întruniți în Adunarea consultativă în localitatea Nabire. au hotărît în unanimitate ca Irianul de vest să rămînă încorporat în cadrul statului indonezian, relatează agenția Reuter. în cadrul așa-nu- mitului „act al liberei alegeri", care se desfășoară în Irianul de vest, în- cepînd de la 14 iulie, adunările consultative au fost convocate pentru a exprima opțiunile triburilor papuașe în legătură cu viitorul acestui teritoriu — dacă doresc să rămînă la Indonezia sau să devină independent. Patru din cele opt adunări ale reprezentanților populației băștinașe din Irianul de vest s-au pronunțat pentru rămînerea în cadrul Indoneziei.La desfășurarea lucrărilor adună

rilor consultative asistă reprezentantul special al O.N.U. în Irianul de vest, Fernando Ortiz-Sanz, o misiune guvernamentală indoneziană și mai multi diplomat! acreditați Ia Djakarta.Agenția France Presse relatează, citind surse bine informate, că „situația în partea occidentală a Iria- nului de vest, îndeosebi în sectorul Plani, este foarte încordată". Se apreciază că aproximativ 10 000 de papuași din această regiune care se opun rămînerii Irianului de vest în cadrul Indoneziei s-au refugiat în junglă împreună cu familiile lor.Rebelii, confirmă agenția citată, au afirmat că „actul liberei alegeri" se face sub presiunea armatei și au declarat că nu vor accepta nici o încetare a focului înaintea plecării necondiționate a tuturor militarilor indoneziei din Irianul de vest.
1
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S^țjtțește o tăc^, ^fltoarf, .;^r^(,
S rupta din cind ;in .cind. de dialp-. 
Ș gili'lacqnîc dintre directorul ^ofu- .''' B'^'lifi „Apbll^l^-'și-tieF-diii'^dsiro"1 Ș8 făliți...
§ . înfrigurări’ îhtîrzie să a-I
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Neil Armstrong Edwin Aldrin Michael Collins

CELE NOUĂ TREPTE ÎNTRE LEGENDĂ SI REfiLITfiTE
„UN PĂS MW PENTRU OM, UN SĂLT GIGANTIC PENTRU OMENIRE"
FRUMUSEȚEA ÎNGHETfiTĂ fi ASTRULUI NOPȚII IN FfiTfi CAMEREI DE LUAT VEDERI 
PRIMII OASPEȚI AI LUNII SE REÎNTORC PE TERRAZiua lunară se apropie de a- 

miază; în mijlocul unui peisaj 
straniu, încremenit de miliarde de 
ani, se profilează o mașinărie ciu
dată care-și aruncă umbra peste 
„cîmpia" lunară: „Vulturul" me
talic care a adus pe Lună doi 
semeni de-ai noștri deschizînd u- 
manității era călătoriilor inter
planetare.

...La 384 000 km de Pămînt, as
tronauții se pregătesc să coboare 
pe suprafața Lunii. Minutele sînt 
grele, interminabile...

Ora 01,50, — ora Bucureștiului. 
N.A.S.A. anunță că pregătirile 
pentru aselenizare vor dura două 
ore... A sosit ora „h“. Pe întreg Pă- 
mîntul, peste un miliard de oa
meni urmăresc cu înfrigurare ac
tivitatea de la Centrul de control 
Houston.

...Aplecați asupra aparatelor de 
recepție și calculatoarelor, sute de 
oameni de știință, cercetători, teh
nicieni, controlează concentrați, 
date, coordonate, parametri. Dom-

cele nouă trepte care pînă ieri di
mineața mai despărțeau omenirea 
de unul dintre visurile sale de 
veacuri. Aldrin, rămas în modul, 
ghidează prin radio fiecare mișcare 
a coechipierului său. 3... 2... 1... Mai 
rămîne de coborît o treaptă, ul
tima ...Armstrong ezită parcă. „Sînt la capătul scării — spune el. Picioarele „Vulturului" nu au intrat decît foarte puțin în sol. Suprafața pare să fie compusă dintr-o

„Sînt în umbră și privesc modulul. Văd totul foarte clar. Piciorul nu pătrunde decît foarte puțin în sol. Nu există absolut nici o dificultate în deplasare. Luna pare de o frumusețe înghețată, seamănă cu deșerturile din sud-vestul Statelor Unite" — își împărtășește el im
presiile. In ciuda stăpînirii de sine și a pregătirii îndelungate, Arm
strong pare fascinat sub impresia 
peisajului lunar ; parcă a uitat că

automobilele o- 
dinaintea asele- 
loc — toată 

în orice casă

Cu o oră înaintea aselenizării, orașele americane arătau 
ca părăsite. Teatrele, sălile de cinematograf erau goale, 
străzile pustii. Șoselele naționale ofereau o 
văzută și stranie: circulația încremenise, 
prindu-se acolo unde se aflau în minutele 
nizării. Timpul parcă se oprise în
lumea, se afla în fața televizoarelor

.sau instituție. Pînă și la ecranele televizoarelor din ae
roporturi, care niciodată pînă acum nu fuseseră folosite decît 
pentru a se anunța orarul curselor aeriene, pasagerii aflați 
în sălile de așteptare aii putut urmări transmisia în direct a 
primilor pași ai omului pe Lună. In parcurile de distracții 
și grădinile de vară au fost instalate ecrane enorme pe care 
vizitatorii au putut urmări evoluția selenauților.

Pe terenurile de sport, întrecerile au fost întrerupte pentru 
cîteva minute în momentul aselenizării. Aflarea știrii a elec
trizat tribunele, determinînd manifestări frenetice de entuzi
asm și cascade de urale. Nici un alt eveniment din istoria 
contemporană a America nu a emoționat atît de puternic 
poporul ei.

A fost urmărit cu emoție mesajul transmis selenauților de 
către președintele Nixon — în cadrul primei convorbiri tele
fonice din istorie, dintre pămînt și Lună :

„Oamenii din lumea întreagă, la fel ca și concetățenii noș
tri americani, sînt mîndri de această realizare — a spus 
președintele. Prin acțiunea voastră cerul a devenit o parte 
a universului omului. Și faptul că ne vorbiți din Marea Li
niștii ne însuflețește să dublăm eforturile pentru a aduce 
pacea și liniștea pe Pămînt". '

„Mulțumim domnule președinte, este o mare onoare pentru 
noi de a fi aci", a replicat Armstrong.

C. ALEXANDROAIEPrin telefon de la Washington

Cu prilejul 

aniversării 

eliberam 
României

Cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României de sub ju
gul fascist, Mircea Georgescu, însărci
nat cu afaceri ad-interim, al Republi
cii Socialiste România în Republica 
Populară Mongolă, a ținut o confe
rință de presă în cadrul căreia a vor
bit despre succesele remarcabile ob
ținute de patria noastră în ultimii 25 
de ani, precum și despre principiile 
politicii externe a României.

★
In cadrul manifestărilor organizate 

în Franța cu același prilej, ansamblul 
folcloric Bistrița-Năsăud a prezentat 
pînă acum 16 spectacole în prin
cipalele orașe din departamentele 
Bretania și Normandia, obținînd ma
rele premiu internațional și cupa de 
aur a Olimpiadei folclorice de la Pont 
d’Or. Presa locală, radioul și televi
ziunea au apreciat elogios spectacolele 
ansamblului românesc, al cărui turneu 
continuă.

★
Radiodifuziunea marocană a trans

mis în ultima săptămînă cele două 
rapsodii de George Enescu și alte 
piese de muzică românească interpre
tate de violonistul Ion Voicu și de 
corul „Madrigal". Fiecare emisiune a 
fost precedată de comentarii consa
crate muzicii românești.

MOSCOVA

AMBASADORUL 
ROMÂNIEI PRIMIT 
DE A. KOSlGHINMOSCOVA 21. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, Teodor Marinescu, a fost primit luni la Kremlin, la cererea sa, de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie.

SUCCESUL 
ANSAMBLULUI 
„FĂGĂRAȘUL”

Ansamblul folcloric românesc 
„Făgărașul" a obținut premiul al 
II-lea la festivalul internațional 
de folclor de la Cartagina. Spec
tacolele prezentate în cadrul 
concursului au fost apreciate elo
gios de către presa și publicul 
tunisian. Reprezentanții tuturor 
țărilor participante au fost pri
miți de președintele Tunisiei, 
Habib Bourguiba.

fășoară apoi steagul american, pe 
care îl implantează în nisipul lunar.

Camera de televiziune a lui Arm
strong „mătură" orizontul lunar 
care nu depășește aproximativ 3,2 
km., ca urmare a faptului că raza 
Lunii este mult mai mică decît 
cea a Pămîntului, unde se poate 
vedea la peste 25 de kilometri. 
Telespectatorilor de pe Pămînt li 
se oferă în acel moment, cu o 
neașteptată claritate, o vedere pa
noramică a peisajului sele
nar.

Activitatea științifică propriu- 
zisă începe o dată cu desfășurarea 
de către Aldrin a colectorului de 
vînt solar, care va recepționa 
particulele de gaze ce „bombar
dează" suprafața Lunii. între timp, 
Armstrong, specialist și în< geolo
gie, adună roci lunare qare, pe 
Pămînt, vor valora de sute și mii 
de ori mai mult decît aurul. In to
tal, pe Pămînt vor fi aduse a- 
proximativ 30 kg de mostre am
balate în conteinere speciale, per
fect etanșe.. ■

AtyiPmai rămas. două puncte de îndeplinit -• instalarea unui seis
mograf ultrasensibil, care va func
ționa timp de un an, și va, .putea „ 
detecta fie și cea mai slabă acti
vitate vulcanică, precum și a u- nui reflector laser, al cărui scop 
este de a permite savanților să 
măsoare cu o precizie extremă 
distanța dintre Pămînt și Lună.

Au trecut două ore de cînd cei 
doi astronauți de pe „Apollo-11" 
au devenit cetățeni ai Lunii.

Armstrong semnalează că a 
descoperit în jurul modulului o 
mulțime de „minicratere", pe 
care le compară cu „găurile fă
cute de gloanțele unei arme cu 
aer comprimat". Prima misiune 
de explorare lunară se apropie 
de sfîrșit. Cei doi încep să strîngă 
„colectorul de vînt lunar" — sin
gurul aparat științific care va fi 
readus pe Pămînt. Luna va primi 
ca „amintire1' 
menești 
ziune care 
de fidel 
lor, reflectorul laser, seismograful, . uneltele care au servit la strînge- 
rea rocilor selenare. Pentru a duce 
la bun sfîrșit operația de încărcare, 
Aldrin, cățărat pe platforma 
„Vulturului". prinde din zbor obiec
tele pe care Armstrong i le aruncă 
de jos și le așază cu grijă în inte
riorul modulului.

...Este ora 07,11. 
urcă în modul și 
de ieșire. In timp 
spre modul, Armstrong depune pe 
Lună, ca ultim gest, vechiul simbol 
al păcii — o ramură de măslin. 
Urmează prima masă a unor pă- 
mînteni pe Lună. Meniul a cuprins : 
rasol de pui, friptură cu garnitură 
de legume, suc de struguri și de 
portocale. Apoi, primul somn. 
„Noapte bună!“ le urează cei de la 
Houston, după ce astronauții au 
procedat la o nouă verificare mi
nuțioasă a întregului echipament.

...La ora 17,15, după o odihnă bi
nemeritată, astronauții au fost tre
ziți. — „Cum a fost odihna ? V-ati putut odihni ?“ — a întrebat cen
trul de control.„Neil s-a culcat pe capacul motorului, iar eu m-am ghemuit pe podea. El și-a amenajat un. fel de hamac" — a răspuns Aldrin.

Încep pregătirile pentru decolare 
— o nouă etapă de extremă finețe și 
precizie. Numărătoarea inversă a 
decolării de pe Lună se apropie de 
sfîrșit. Este de ajuns o singură de
fecțiune la motoarele „Vulturului" 
și cei doi pămînteni nu vor mai 
putea să părăsească Luna nicioda
tă... Ora 19,53. Aldrin, pilotul mo
dulului, dă comanda de pornire a 
motoarelor. încet, partea superioa
ră a „Vulturului" se ridică avînd 
drept rampă de lansare etajul infe
rior, care va rămîne abandonat pe 
Lună. Viteza crește din ce în ce mai 
mult. Jos, solul lunar se estompea
ză, detaliile se unesc, pînă cînd 
terenul de sub cei doi astronauți 
capătă o înfățișare cenușie, nede
finită. Mai sus, pe orbita circum- 
lunară, , „Columbia" se apropie de 
locul întîlnirii cu „Vulturul".

răsunet în
A 15-a aniversare a semnării acordurilor 

de la Geneva cu privire la Vietnam

MITINGUL DE LA HANOIîntreaga Frontului Patriei din Vietnam, care, în numele poporului vietnamez, a mulțumit popoarelor țărilor socialiste, popoarelor din Asia, Africa șl America Latină, tuturor popoarelor iubitoare de pace și dreptate din lume pentru sprijinul acordat luptei poporului vietnamez.Participanții la miting au ascultat, de asemenea, cuvîntul șefului a.i. al reprezentanței Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud în R. D. Vietnam.în încheiere a fost adoptată o rezoluție în care se exprimă hotărîrea poporului vietnamez de a continua lupta împotriva agresiunii, de a traduce în .yia.ță apelul adresat poporului de președintele Ho Și Min.
★HANOI 21 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a semnării Acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam, în care face un bilanț al succeselor obținute de poporul vietnamez și de forțele armate ale F.N.E. în lupta împotriva agresiunii americane.

HANOI 21 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc un miting cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a semnării acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam. Au participat conducători de partid și de stat, reprezentanți ai partidelor politice, ai organizațiilor de masă, ai Armatei Populare Vietnameze, ai comunităților religioase.Luînd cuvîntul, Ton Duc Thang, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Patriei din Vietnam, a relevat că în cei 15 ani care s-au scurs de Ia semnarea ac'brdurilor de la Geneva S.U.A. au sabotat aceste acorduri, duc un război de agresiune în Vietnamul de sud și întreprind acțiuni de sabotaj în nord. în fața acestor acte,* populația vietnameză, unită ca unul, s-a ridicat cu hotărîre împotriva a- gresiunii obținînd mari victorii pe plan militar, politic și diplomatic.în continuare, Fam Van Dong, pri- mul-ministru al R. D. Vietnam, a dat citire apelului adresat poporului vietnamez de președintele Ho Și Min cu prilejul aniversării acordurilor de la Geneva.A luat apoi cuvîntul Hoang Quoc Viet, membru al Prezidiului C.C. al

După cum s-a anunțat, astronauții au depus pe suprafața Lunii un disc pe care sînt microfilmate scurte mesaje din partea reprezentanților a 73 de state, dintre care reproducem :NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România: „Fie ca primul contact 
direct al omului cu Luna să contribuie la înfăptuirea aspirațiilor 
de progres și pace ale tuturor oamenilor de pe .Pămînt".PIERRE ELLIOT TEtUDEAU, primul ministru ăl Canadei : „Omul a ajuns să atingă liniștita Lună. Fie ca această 
înaltă realizare să ducă omul la redescoperirea pămîntului și Iq 

,....... găsirea păcii". , , i||IOSIP BRO? TITO, lireședititeffe Republicii Socialiste Federative IugbSiayiâ'? exprbțt' sperânță că această mă-
” ' lreață împlinire '*« 'visului' .milenar .al-șspeței umane — de a, pași . 

ție solul îndepărtatei mai âprd^iât lveciri. al nostru —■
să apropie realizarea idealului secular al omenirii de a trăi în 
pace, frăție și conlucrare".HABIB BOURGHIBA, președintele Republicii Tunisia: 
„Sper că această zi, memorabilă pentru toți, va însemna începu- 

. tul unei ere de pace, de înțelegere între toți oamenii, uniți în 
lupta pentru triumful gîndirii pașnice și creatoare a umanității".ELISABETA A II-A, regina Angliei: „In numele poporului 
englez salut talentul și curajul care au dus omul pe Lună. Fie 
ca acest efort să ducă la bunăstarea omenirii".

umeIn întreaga lume, fantasticul zbor al echipajului navei spațiale „Apollo—11“ și reușita perfectă a primei faze a explorării Lunii au trezit un uriaș ecou.„Numeroși șefi de state și gu- ■’verne au trimis mesaje de feliei-tare președintelui Nixon. Oamehi ■’ ț- dejșthnță și experți în probleiftele zboMrhor cosmice și-au exprimat Ș.
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pară. Ora 03,50. De 40 de 
minute Armstrong trebuia, să 
se .afle pe solul lunar. N.A.S.A. 
anunță că ceasul de bord a fost 
dereglat la trecerea de la starea 
de imponderabilitate în zona de 
influență a gravitației lunare. Se 
precizează că astronauții verifică 
sistemul electronic de la bordul mo
dulului lunar și li se acordă per
misiunea de a coborî pe Lună a- 
tunci cînd vor încheia toate pre
gătirile, fără a trebui să respecte 
un anumit termen. Din nou un 
moment' de încordare. Armstrong 
comunică centrului spațial că în- 
tr-una din conductele de alimen
tare a motorului rachetei pro
pulsoare de coborîre a modulului 
lunar presiunea combustibilului a 
scăzut.

...Moment de emoție: Aldrin a- 
nunță că a reușit să remedieze toa
te defecțiunile semnalate la bord. 
Se cere — și se acordă — permi
siunea de coborîre. Cu răsuflarea 
tăiată, întreaga omenire urmărește 
cum, cu infinite precauții, Neil 
Armstrong, comandantul istoricei 
misiuni spațiale „Apollo-U“, își 
face apariția în „cerdacul" modu
lului și pune piciorul pe prima din

s

pulbere fină". După cîteva secunde, 
piciorul sting al astronautului a- 
tinge suprafața Lunii. Faptul este 
împlinit: Neil Armstrong, mesage
rul Pămîntului, a pășit pe Lună ieri, 
21 iulie, la ora 04,56. „ESTE 
UN PAS MIC PENTRU OM, DAR 
UN SALT GIGANTIC PENTRU 
OMENIRE" — acestea au fost pri
mele cuvinte pronunțate de om pe 
suprafața Lunii.

Omul învață să meargă pe Sele
na. Primii pași sînt calculați cu 
atenție. Apoi totul vine de la sine. 
Mișcările sînt relaxate, grațioase, 
ca într-un balet fantastic. Arms
trong parcă plutește, cu cele ...12 
kg, cît cîntărește pe Lună!

Contrastele sînt puternic marcate.

prima sarcină de îndeplinit constă 
în recoltarea imediată a unei mos
tre de sol. De la Houston i se a- 
duce aminte de cîteva ori de acest 
lucru. In sfîrșit, el ridică prima 
„bucată de Lună" și comunică; „solul lunar este de natură tipic vulcanică". Au trecut 19 minute de cînd 
comandantul lui „Apollo-11" a pășit 
pe suprafața lunară. Pilotul modu
lului, Aldrin, asigurat că Luna nu-i 
rezervă nici o surpriză, își face la 
rîndul lui apariția... pășind tot cu 
piciorul sting înainte, ca și Arm
strong. ,,Ai grijă să nu trîntești ușa" — îz spune Armstrong. El pare 
preocupat oarecum de exuberanța 
camaradului său care face salturi 
de acrobat. Cei doi astronauți des-

a primei vizite o- 
camera de televi- 

a retransmis atît 
toate mișcările

O REALIZARE EPOCALĂ
IN ISTORIA CIVILIZAȚIEI UMANEUn vis pînă nu de mult de neimaginat a devenit realitate : am văzut oameni pășind pe Lună 1Locuitorii țării noastre, ca și sute Ș de milioane de oameni, se mai află sub impresia spectacolului fascinant care le-a fost oferit de ecranul televizorului, cînd au trăit aevea un moment din enigmatica „viață" a Lunii, prezentă demult în basmele și legendele noastre, dar devenită acum atît de apropiată, datorită eroilor debarcat pe nopții.Aselenizarea urmărită cu atîta înfrigurare și admirație de întreaga lume, încununează în mod strălucit strădaniile de totdeauna ale omenirii de a pătrunde tainele satelitului natural al planetei noastre. Primul pas al omului pe un alt corp ceresc a devenit acum o tulburătoare realitate.„Fantastica aventură" încheie glorios o primă etapă a drumului pe care ,și l-a propus omul contemporan. Ea constituie un moment istoric în milenara dezvoltare a civilizației umane — cea mai remarcabilă cucerire în lupta omului pentru a învinge gravitația, pentru a descifra tainele Cosmosului. Această realizare epocală este un efect al dezvoltării vertiginoase a tuturor ra- ... murilor științei și tehnicii, al unei activități de o amploare fără precedent, desfășurată, sistematic pe Ș toate coordonatele cunoștințelor u- mane, care au făcut posibilă soluționarea uriașelor și multinle'or probleme legate de construcția și zborul vehiculelor spațiale, utilizarea lor pentru explorarea spațiului cosmic. Este o victorie a cutezanței,

Acad. Elie CARAFOLI
președintele 

Federației Internaționale 
de Astronautică

a

pămînteni, care au suprafața astruluinavei „Apollo-11",
pregătirii perfecte, dar și o expresie a imenselor forțe pe care actuala revoluție tehnico-științifi- că le furnizează omului. Și pe care cele mai importante interese ale umanității le cer să fie folosite tocmai în acest scop — al lărgirii orizontului cunoașterii, al descifrării tainelor naturii, al progresului.Ca om de știință, sînt profund impresionat . de modul magistral în care au fost rezolvate toate problemele tehnico-științifice, de o e- normă complexitate ale programului „Apollo-U“ Misiunea îndeplinită- a scos în evidență extraordinara precizie a lansării, a plasării pe orbită, a manevrelor de desprindere și transfer orbithl. a aselenizării și, ieri, a decolării de pe Lună. Poporul român, ca și omenirea întreagă, așteaptă duiește din toată inima se încheie cu cel mai succes.Consecințele acestei victorii sînt multiple și nici nu pot fi apreciate încă în întreaga lor amploare. Investigațiile complexe, întreprinse de cosmonauți chiar la fața locului, vor îmbogăți cunoștințele noastre cu date .de o extraordinară importanță Ele vor contribui la elucidarea multor fenomene nu numai privind satelitul natural al Terrei, ci și. istoria planetei noastre și chiar a întregului sistem solar.

și nădăj- ca ea sa desăvîrșitminunato

Cucerirea Lunii deschide pective, unele încă tru noi investigații pentru dezvoltarea ramuri ale științei tem afirma acum, cu multă certitudine, că satelitul nostru natural — Luna — va putea deveni un imens pentru viitoare călătorii netare, oferind evidente în vederea explorării, cosmic îndepărtat.Cu siguranță că multe țațele obținute în această activitate prodigioasă, contribuind, într-o măsură considerabilă, la dezvoltarea științelor aerospațiale, își vor găsi numeroase aplicații în diverse domenii practice pe Pămînt.îmi exprim toată admirația față de acest succes strălucit. Felicit din toată inima, și pe această cale, pe bravii cosmonauți Neil Armstrong. Michael Collins și Edwin Aldrin, care au devenit prin fapta lor eroi legendari ai omenirii. Felicit, de asemenea, pe toți savanții, inginerii, astronauții și tehnicienii din . diversele instituții științifice și ramuri industriale a căror activitate a fost coordonată de Administrația Națională pentru Astronautică și Spațiul Cosmic (N.A.S.A.) și care au contribuit la realizarea acestui eveniment epocal din viata întregii omeniri.în ziua de 4 octombrie 1957. primul sputnic a deschis poarta Cosmosului, iar acum, în 20 iulie 1969, „Apollo-U“ deschide o nouă eră a civilizației umane — era Selenei.Fie ca această eră să aducă pe Pămînt fericirea omului, pacea și înțelegerea între popoarele care trăiesc pe planeta noastră, văzută de pe Lună ca un glob de strălucitoare frumusețe.

pers- nebănuite, pen- în astronautică, a numeroase și tehnicii. Pu- mult mal— va p„cosmodrom" interpla-' avantaje spațiului.din rezul-

Astronauții se 
închid trapa 

ce se îndreaptă

. în declarațiile făcute presei admirația lor pentru epocalul zbor.„Ne bucurăm de succesul cosmo- nauților americani", a declarat Konstantin Feoktistov, cosmonautul sovietic- care la bordul navei ;,Vos- hod" a efectuat un zbor orbital în jurul Pămîntului în octombrie 1964. „Aceasta constituie împlinirea visurilor multor oameni. Folosesc această ocazie pentru a-i felicita pe Neil Armstrong, Edwin Aldrin și Michael Collins".„Alunizăreâ a constituit unul din momentele cele mai dramatice din istoria omenirii. Succesul acestei prime părți a experienței deschide perspective grandioase explorării Universului" a declarat marele de știință englez, astronomul Bernard Lovell.Hannes Alfven. profesor de trofizică la Universitatea din Stockholm, a afirmat că „pietrele nare vor constitui o veritabilă bliotecă pentru studiul istoriei ni versului".Emoționante și pline de manism au fost cuvintele rostite de doamna Armstrong, mama primului selenaut care, aflînd vestea cuceririi Lunii, a spus cu lacrimi în ochi : „Fie ca această istorică realizare a omului să ducă la o mai bună înțelegere aci pe Pămînt, între toți locuitorii Terrei".întreaga presă mondială a anunțat în edițiile de luni dimineața prima debarcare a omului pe Lună sub titluri mari în fată cîteva titluri : Lună" („L’Unitâ"), nității s-a împlinit;eră nouă" („Kdlnische Rundschau"), „Marea Liniștii, ora patru dimineața : omul merge pe Lună" („Daily Expres"), „Luna învinsă" („L’Aurore"), „Luna nu mai este ceea ce a fost pentru om („La Libre Belgique"). Relatînd despre „Voiajul cel mai fantastic", ziarul cehoslovac „Lidova Demokracie" sublinia . „Succesul cosmonauților americani nu este doar succesul unui singur popor, ci el reprezintă o victorie a întregii umanități". „New York Times", considerat drept cel mai prestigios ziar american, a folosit ' cel mai mare caracter de literă din istoria sa de 118 ani pentru a relata debarcarea omului pe Lună Titlul a fost cules pe opt coloane cu caracterul 72. In sfîrșit ediția de luni a ziarului englez „Daily Telegraph" a fost datată „Moonday" (ziua Lunii) 21 iulie 1969, în loc de „Monday" (luni).

omsiraslu- bi- U-
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prima pagină. „Ei sînt pe „Visul uma- un pas într-o

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI...Ora 23,35. Recuplarea a reușit perfect ! La centrul de la Houston au fost însă cîțeva minute de „suspense", datorită faptului că joncțiu-invizibilă a Lunii, ceea ce a provocat deteriorarea comunicațiilor radio. Acestea însă s-au restabilit rapid. Imediat după joncțiune, primul echipaj lunar s-a reîntîlnit cu pilotul „Columbiei", Collins. Partea cea mai importantă a misiunii „Apollo-11" s-a încheiat cu succes deplin : primul corp ceresc a fost cucerit de către om !

„LUNA-15“ ȘI-A ÎNCHEIAT

PROGRAMUL DE CERCETĂRI

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 21 iulie 1969 s-a încheiat programul de cercetări în spațiul circumlunar și de prelucrare a unor noi sisteme ale stației automate sovietice „Luna-15“, transmite agenția TASS. La ora 18,47 a fost pusă în funcțiune instalația de frînare, stația a ieșit de pe orbită și a atins suprafața Lunii în zona dinainte stabilită. In timpul zborului, început la 13 iulie, de pe stație au fost efectuate 86 de emisii radio, în cursul cărora s-a verificat funcționarea noilor sisteme ale stației, s-au măsurat parametrii traiectoriei de deplasare și s-au făcut cercetări științifice, ob-

ținîndu-se date experimentale importante cu privire la funcționarea sistemelor de bord.Stația „Luna-15“ se deosebește de stațiile automate anterioare prin posibilitatea de a efectua aselenizări în diferite zone de pe suprafața satelitului natural al Pămîntului prin modificarea orbitei selenocentrice. Două asemenea modificări ale orbitei au fost efectuate la 18 și 19 iulie, iar în cursul acestor modificări au fost verificate noile sisteme auto- mate’de navigație.Rezultatele măsurătorilor efectuate de statia „Luna-15" se prelucrează.
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agențiile de presă

transmit:
Convorbire Kosîghin— 

Humphrey. Președintele Consiliului de Miniștri a! U.R.S.S., Alexei Kosîghin, l-a primit, la 21 iulie, pe fostul vicepreședinte al S.U.A., Hubert Humphrey, la cererea acestuia. A avut loc o convorbire în cursul căreia a fost abordat un cerc larg de probleme. Luni, Humphrey a sosit la Belgrad, capitala R.S.F. Iugoslavia.
Poliția kenyană a arestat 

un african acuzat că l-ar fi 
ucis pe fostul ministru al 
planificării economice, Toni Mboya. Numele celui arestat este Njenga. Njoroge. Nu au fost dezvăluite alte amănunte, dar poliția a anunțat că ancheta continuă.

Președintele Finlandei, Urho Kekkonen, și-a încheiat vizita oficială în Anglia, unde a avut convorbiri cu premierul Harold Wilson. O

atenție deosebită a fost acordată în timpul convorbirilor problemelor legate de securitatea europeană, precum și celor privind relațiile bilaterale.
0 escadră militară sovie

tică a sosit Ia Havana. Agenția TASS informează că o escadră de nave militare sovietice, compusă din- tr-un crucișător purtător de rachete, două nave de însoțire, două submarine și nave anexă, care efectuează navigație de instruire în zona centrală a Oceanului Atlantic, a sosit în portul Havana, unde întreprinde o vizită de prietenie, la invitația guvernului cubanez.
Reverendul fi. D. King, singurul frate al defunctului lider al populației de culoare din S.U.A., Martin Luther King, a fost găsit mort luni în locuința sa. Cauzele morții nu au putut fi stabilite pentru moment. După cum se știe, Martin Luther King a fost asasinat anul trecut la Memphis.
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