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Fierbinte manifestare a unității
in /arul partidului, al tovarășului Ceaușescu

Continuîndu-șl vizita de lucru în țarâ, tovărășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, împreună cu tovarășii Manea 
Mănescu și Dumitru Popescu, au fost, ieri, oaspeții cetățenilor județului Dîmbovița. Salutați de-a lungul traseului de zeci și zeci 
de mii de locuitori, conducătorii de partid și de stat au vizitat unități industriale și agricole, au avut consfătuiri fructuoase cu 
activul de partid, cu cadre de conducere din economie, cu oameni ai muncii. Revărsarea de entuziasm popular de care oaspeții au 
fost însoțiți în tot timpul vizitei este încă o prețioasă mărturie a încrederii și adeziunii organice a poporului nostru față de politica 
marxist-leninistă a partidului, o fierbinte manifestare a prețuirii și dragostei cu care poporul român înconjoară conducerea sa, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea tovarășului Maxim Berghianu

• BRĂILA 
Cuvîntarea tovarășului Ștefan Voitec

© VRANCEA
Cuvîntarea tovarășului losif Banc

© VASLUI 
Cuvîntarea tovarășului Petre Blajovici

© ARGEȘ
Cuvîntarea tovarășului Emil Drăgănescu

© BIHOR 
Cuvîntarea tovarășului Mihai Gere
DÎMBOVIȚA
Cuvîntarea tovarășului Mihai Dalea

© SATU MARE
Cuvîntarea tovarășului Vasile Patilineț

„Vă mulțumim din inimă 
pentru viața noastră nouă!“

Mii șl mii de oameni au salutat, 
la plecarea din Pitești, cu un vi
brant entuziasm, pe ’ conducătorii 
partidului și statului care, timp de 
o zi, au fost oaspeți ai frumoaselor 
meleaguri argeșene. Pe străzile Pi- 
teștiulul, o adevărată revărsare de 
mulțime aclamă pe conducătorul 
iubit, scandează : „Ceaușescu — 
Ceaușescu", flutură stegulețe trico
lore și roșii. Coloana mașinilor 
străbate nesfîrșite culoare vii de 
oameni. De pretutindeni se întind 
buchete de flori, se aud urări de 
sănătate și putere de muncă adre
sate secretarului general al parti
dului : „Să ne trăiți, tovarășe 
Ceaușescu", „Trăiască Partidul Co
munist Român", „Trăiască patria 
socialistă".

Același călduros rămas bun și-l 
iau de la oaspeți și locuitorii din 
Ștefănești, Călinești, Topoloveni, 
Leordeni. Șoseaua șerpuind prin
tre dealuri cu vii și livezi, prin
tre lanuri Întinse de grîu auriu, 
duce spre plaiurile dîmbovițe- 
ne. Din piscurile semețe ale Bu- 
cegilor, prin văile repezi ale Dîm
boviței și Ialomiței, pe dealurile 
pline de rod bogat, pînă în cîm- 
piile mănoase din sud, se întîlnesc 
orașe și sate în care ultimul sfert 
de veac și-a pus puternic am
prenta înnoitoare.

Armonios integrat In prezentul 
României socialiste, județul Dîm
bovița ocupă primul loc în extrac
ția de țiței a țării, locul doi în 
producția de utilaj petrolier șl 
realizează însemnate cantități de

cărbune, energie electrică, ciment, 
țesături de bumbac etc.

Prin înfăptuirea politicii parti
dului, a crescut continuu produc
ția agricolă, s-a accentuat proce
sul de dezvoltare intensivă a a- 
griculturii, s-au dezvoltat și con
solidat unitățile de stat șl coope
ratiste din agricultură.

Dornici să prezinte roadele mun
cii lor, roadele aplicării neabătute 
a politicii partidului, prefacerile 
înnoitoare din județ, un mare nu
măr de oameni au venit să-1 în- 
tîmpine pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe ceilalți oaspeți la 
intrarea în județ, în dreptul comu
nei Valea Mare.

Coloana mașinilor se oprește în 
fața unui arc de triumf pe care 
stă scris „bun venit în județul 
Dîmbovița, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, iubiți conducători de 
partid și de stat".

Au venit în întîmplnare sondori 
din vestitele schele petroliere, mi
neri, țesătoare, reprezentanți al 
muncitorilor din întreg județul, au 
venit mii de locuitori din satele a- 
propiate, dornici să aducă oaspeți
lor dragi, încă de la sosirea pe me
leagurile dîmbovițene, prinosul 
dragostei și recunoștinței izvorîte 
din inimă, să-și exprime încrederea 
deplină în politica internă și exter
nă a partidului și statului, hotărî- 
rea fermă de a traduce în viață 
programul de înflorire și dezvol
tare continuă a patriei socialiste.

Salutați cu un puternic en
tuziasm, tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer

în halele unui nou obiectiv industrial din Găești, Fabrica de frigider#
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Excelenței Sale
Domnului GAMAL ABDEL NASSER

Președintele Republicii Arabe Unite
CAIRO

Cu prilejul zilei naționale a Republicii, Arabe Unite, sînt bucuro» 
să adresez Excelenței Voastra, în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
cele mal călduroase felicitări și urări de sănătate șl fericire personală.

Transmit, totodată, poporului prieten al (Republicii Arabe Unita 
cele mal bune urări de prosperitate șl progres.

Sînt convins că prietenia și colaborarea care s-au statornicit între 
Republica Socialistă România șl Republica Arabă Unită vor continua 
să se dezvolte în folosul popoarelor noastre și al cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

și celorlalți oaspeți le este adresat 
un călduros cuvînt de bun sosit 
de către tovarășul Nicolae Tăbîrcă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude

țean. Urările sînt însoțite de acla
mațiile mulțimii: „Trăiască Parti
dul Comunist Român", „Trăiască 
cel mai iubit fiu al poporului nos
tru", „Ceaușescu și poporul", „Să
nătate și bucurie".

Tradiționala pîine și sare, buche
tele de flori oferite exprimă stima 
și dragostea cu care poporul în
conjoară partidul, pe conducătorii

■-------------------------------------1-------
(Continuare In pag. a II-a)

Maiestății Sale HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei

ADDIS-ABEBA
Cu ocazia zilei de naștere a Maiestății Voastre — sărbătoare națio

nală a Etiopiei — am plăcerea să vă adresez, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român șl al meu per
sonal, sincere felicitări șl cele mal bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres poporului etiopian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Marea adunare populara din municipiul Tîrgovișt#
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JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

„Vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu...'

(Urmare din pag. I)

Băl, nemărginita Încredere In pri
ceperea și clarviziunea marxist- 
leninistă cu care partidul conduce 
poporul pe treptele tot mai înalte 
ale civilizației socialiste.

Intîmpinat cu nesfîrșite ovații,

în ritmurile viguroase 
ale industrializării

După însuflețită primire cu care 
oaspeții au fost întîmpinați la in
trarea în județul Dîmbovița, coloa
na mașinilor oficiale se îndreaptă 
spre orașul Găești. De-a lungul 
șoselei, împodobită sărbătorește, 
mii de cetățeni aplaudă pe condu
cătorii partidului și statului nostru. 
Toți exprimă în cuvințe simple, 
emoționante, mulțumirea pentru 
viața nouă ce o trăiesc, pentru în
crederea în ziua de mîine pe care 
și-a dobîndit-o definitiv poporul 
întreg, condus de partid și urează 
tovarășului Ceaușescu ani mulți 
pentru a conduce și pe mai departe 
țara pe drumul propășirii, al pros
perității și progresului social.

Se vizitează Uzina de pie
se de schimb șl de utilaj chi
mic, unul din numeroasele obiecti
ve care au îmbogățit harta indus
trială a patriei în acest cincinal. 
Oaspeții sînt întîmpinați de tova
rășul Alexandru Boabă, ministrul 
industriei chimice, și Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru in
dustria chimică și rafinării, de 
membri ai colectivului de condu
cere al uzinei. Construcția a- 
cestei uzine moderne a început 
în toamna anului 1967, iar nu 
de mult a intrat în funcțiune 
cu toate secțiile — secția pre
lucrări mecanice fiind terminată 
cu 4 luni înainte de termen, cea 
de cazangerle cu 2 luni, iar secția 
forjă cu o lună. Cei 1 500 salariați 
ai acestui tînăr colectiv industrial 
au înscris în primele pagini ale 
„biografiei" uzinei lor realizări de 
bun augur ; angajamentul de a da 
producție marfă în valoare de 
500 000 lei în cinstea Congresului 
al X-lea al partidului a fost depă
șit cu peste 100 000 lei.

Acestea sînt doar cîteva din 
realizările pe care directorul uzi
nei, Dumitru Nicolae, le raportea
ză conducătorilor de partid și de 
stat, în fața machetelor și 
panourilor expuse, precum și în 
timpul vizitei prin secțiile uzinei. 
Un moment cum au fost multe în 
această vizită: la intrarea în sec
ția de prelucrări mecanice, munci
torul Petre Stan se desprinde pen
tru cîteva clipe de lîngă strungul 
la care lucrează și mulțumește con
ducerii de partid, tovarășului 
Ceaușescu, pentru grija pe care o 
poartă dezvoltării tuturor locali
tăților.

„Vă mulțumim — spune el — din 
adîncurile inimilor noastre de 
muncitori, tovarășe Ceaușescu, pen
tru amplasarea uzinei pe care o vi
zitați acum în orașul Găești. Vă 
mulțumim în numele binelui care 
ni s-a făcut nouă și familiilor noas
tre. Urez Comitetului Central al 
partidului, dumneavoastră personal, 
să ne conduceți pe același drum și 
în viitor, vă doresc sănătate și viață 
lungă și fericită. Noi, toți muncito- . 
ril uzinei, sîntem din tot sufletul 
alături de dumneavoastră". Cuvinte 
rostite cu emoție, cu mîndria de a 
te adresa celui care în fruntea par
tidului veghează ca obiectivele ce 
se stabilesc pentru prosperitatea 
patriei să fie traduse cu statorni
că consecvență în viață.

Profilată pe producerea unor im
portante piese de schimb pentru u- 
tilaj chimic — reductoare, axe, ci
lindri, role, rulmenți, flanșe etc. — 

tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțu
mește pentru entuziasta primire și 
transmite locuitorilor județului 
Dîmbovița un călduros salut din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
a guvernului țării.

precum șl pe fabricarea unor uti
laje chimice — schimbătoare de 
căldură, filtre, rezervoare, recipi- 
enți, construcții metalice — uzina 
are de îndeplinit sarcini mari. Prin
tre altele să amintim pe aceea — 
demnă de un colectiv hotărît să-și 
dobîndească personalitate între 
întreprinderile cu profil similar — 
de a concepe și produce cu mijloace 
proprii piese pentru utilaj chimic 
pe care în prezent le importăm. De 
asemenea, se cer menționate efor
turile ce s-au făcut în timpul pro
iectării și, apoi, al înzestrării secții
lor uzinei pentru a se asigura o 
densitate sporită a utilajelor și a 
se realiza, astfel, un spor de pro
ductivitate raportat la suprafața 
construită. Astfel, au fost corecta
te prevederile inițiale de a se ame
naja în secția de prelucrări meca
nice doar 76 mașini, ajungîndu-se 
la soluții care vor permite instala
rea a 170 mașini.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu și Dumitru r Popescu sînt 
informați pe larg asupra per
spectivelor ce există ca într-un 
termen cît mai scurt uzina să pro
ducă la întreaga capacitate proiec
tată, asupra preocupărilor privind 
diversificarea producției în strînsă 
legătură cu preocupările de specia
lizare, se fac recomandări privind 
asigurarea cadrelor de muncitori și 
specialiști, perfecționarea lor pro
fesională, îmbunătățirea colaboră
rii între unitățile economice cu 
profil similar.

Apreciind că sînt mari posibi
lități ca, printr-o riguroasă plani
ficare, printr-o organizare științi
fică a producției, încă de la în
ceputul activității, uzina să intre 
într-un ritm constant de produc
ție, tovarășul Ceaușescu reco
mandă reprezentanților ministere
lor de specialitate, cît și colectivu
lui de conducere al uzinei să stu
dieze cît mai temeinic și să ia din 
timp măsurile corespunzătoare 
pentru specializarea fiecărei uni
tăți, avînd în vedere necesitățile 
economiei, cerințele de creștere a 
producției și productivității mun
cii, corespunzător exigențelor u- 
nei economii moderne, rezultatelor 
întreprinderilor similare din țările 
dezvoltate. Tovarășul Ceaușescu se 
oprește pentru cîteva momente în 
fața unui grup de muncitori, ve- 
niți în întîmpinare și, după ce se 
interesează unde au lucrat înainte 
de angajarea în uzină, recomandă 
să se folosească mai bine forța de 
lucru locală și din împrejurimile 
apropiate. Se dau asigurări că pe 
aceste criterii se va merge în ge
neral în recrutarea și pregătirea 
forței de muncă. In încheierea vi
zitei în uzină tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Mau
rer semnează următoarele în car
tea de onoare : „Felicităm călduros 
pe constructorii și colectivul aces
tei întreprinderi — rod al politicii 
de industrializare promovată de 
partidul nostru. Urăm muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor să 
obțină succese tot mai mari în fo
losirea cu întreaga capacitate a 
uzinei, în ridicarea rentabilității 
muncii, în interesul înfloririi eco
nomiei noastre naționale".

Conducătorii de partid șl de stat 
vizitează, în continuare, pe plat

forma industrială a Găeștiulu! si
tuată în extremitatea sudică a 
orașului, și un alt obiectiv indus
trial — Fabrica de frigidere, a că
rei construcție a început în sep
tembrie anul trecut.

Aici, oaspeții sînt întîmpinați de 
Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și de co
lectivul de conducere al șantie
rului.

însăși existența acestor unități 
Industriale ilustrează grija deose
bită pe care o acordă partidul tra
ducerii cu consecvență în viață a 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională 
a partidului de. a. se lua. cele mai 
corespunzătoare măsuri ca, în 
funcție de necesități, de condițiile 
specifice să se asigure o dezvol
tare armonioasă, multilaterală a 
tuturor județelor și localităților 
patriei.

în fața unei machete, reprezen- 
tînd obiectivele situate pe platfor
ma industrială a Găeștilor, direc
torul fabricii, inginer Vasile Pă- 
trășcoiu, înfățișează oaspeților 
principalii indicatori tehnico-eco- 
nomici ai viitoarei întreprinderi,

Vechea „Cetate de Scaun“ — 
viitoare cetate a oțelului

însoțită de aclamațiile îndelungi 
pentru partid, pentru conducătorii 
săi, coloana mașinilor se îndreaptă 
spre orașul Tîrgoviște.

Cu aceleași sentimente de stimă 
și prețuire și-au întîmpinat oaspe
ții dragi și locuitorii satelor Dra- 
godana, Șuța Seacă, Olteni, Vii- 
șoara, Dumbrava. Lîngă mesele în
cărcate cu roadele cîmpului, lîngă 
curțile înfrumusețate de covoarele 
împodobite cu motive populare, o 
mare mulțime de oameni, bărbați 
și femei, vîrstnici și tineri, copii 
cu cravate roșii au ieșit să ureze 
bun venit pe aceste meleaguri con
ducătorilor partidului, să-i pri
mească cu toată dragostea inimii 
lor, să mărturisească și în acest fel 
puternica, indestructibila unitate, 
dintre partid și popor. Se a- 
clamă cu putere pentru partid și 
patria socialistă. „Să ne trăiți, 
tovarășe Ceaușescu", „Vă așteptăm 
oricînd ca pe un oaspete drag" — 
sînt cuvinte ce se aud în fiecare 
sat străbătut. Părăsind pentru 
cîteva momente lanurile de grîu, 
oameni aflați la secerat înalță în 
loc de buchete de flori, sub soa
rele luminos al verii, mari bu
chete din spice de grîu.

Coloana mașinilor, traversînd în 
aplauzele miilor de oameni peisa
jul îmbogățit cu sonde, pădurile 
cu arbori semeți ce mărginesc șo
seaua, se apropie de orașul Tîrgo
viște, reședința județului.

Tîrgoviște ! Nume cu adînci re
zonanțe în istoria existenței noas
tre, la a căror rostire sufletul 
tresare de mîndrie patriotică, de 
vibrantă emoție. Tîrgoviște, loca
litate de care este legat numele 
Iui Mircea cel Bătrîn, Vlad Țepeș, 
Matei Basarab, cetate a culturii, 
leagăn al primelor slove tipărite 
pe meleagurile românești. Tîrgo
viște, loc de istorie, loc de impre
sionante evocări — tăcuta Curte 
Domnească, Turnul chindiei, Mînăs- 
tirea Dealului, casa poeților Văcă
rești, ruinele Palatului Brîncove- 
nesc. Tîrgoviște, cetate a afirmării 
demnității noastre, cetate sub ale 
cărei ziduri s-au scris pagini de 
glorie ale istoriei patriei, ale apă
rării ființei naționale a poporului 
român.

Poate toate aceste vestigii ale 
trecutului au îndemnat gazdele 
ospitaliere să înalțe la intrarea în 
oraș un arc de triumf, închipuind 
turnurile unei cetăți. Urarea de 
bun venit, adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este înscrisă pe 

proiectată de Institutul de proiec
tări pentru uzine și instalații pen
tru industria constructoare de ma
șini. Aflată în plin proces de con
strucție, întreprinderea va produce 
frigidere de uz casnic cu compre
sor după o tehnologie modernă, a- 
vînd o producție anuală proiectată 
de 200 000 bucăți.

Oaspeții sînt informați asupra 
stadiului lucrărilor, a respectării 
graficului de construcție, asupra 
măsurilor privind pregătirea încă 
de acum a proceselor de fabrica
ție — începerea probelor tehno
logice, a activității de producție. 
De asemenea, sînt prezentate u- 
nele prototipuri, caracteristicile 
tehnice ale celor trei tipuri de fri
gidere de mare capacitate, cu con
sum de energie redus în raport cu 
produse similare, care, începînd 
din anul 1970, vor lua drumul spre 
beneficiari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază că, prin gradul înalt de 
dotare tehnică al întreprinderii 
constructoare, cît și prin amplasa
mentul fabricii în apropierea unor 
surse de materii prime și mate
riale, printr-o temeinică organi- 
zare a muncii, se poate asigura 
desfășurarea ritmică a procesului 
de producție. în același timp, se re
comandă să se acorde toată atenția 
diversificării șl perfecționării sub 
diverse aspecte a modelelor de fri
gidere. Totodată, indică să se rea
lizeze o cît mai bună colaborare a 
factorilor ce concură la asimilarea 
produselor, a întreprinderilor inte
resate, în paralel cu urgentarea 
lucrărilor de construcție, în vede
rea scurtării termenelor de dare 
în folosință. în ambele întreprin
deri vizitate se remarcă mulțimea 
lucrătorilor tineri. Găești, orășel re
născut, ca multe alte localități ale 
țării, la o nouă viață în anii socia
lismului, își conturează astăzi un 
tot mai pregnant profil industrial, 
bucurîndu-se de pătrunderea tot 
mal puternică a elementelor de 
civilizație șl progres.

în aplauzele miilor de oameni 
prezenți pe această nouă platformă 
industrială, care dă bază reală ci
frelor prevăzute în proiectul de 
Directive al celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu ceilalți 
conducători de partid și de stat se 
îndreaptă spre centrul orașului, 
unde mii de localnici îi primesc pe 
oaspeți cu urale și ovații entuzias
te. Vizita secretarului general al 
partidului a avut un puternic ecou 
în inimile celor prezenți, bucuroși 
de a putea raporta partidului des
pre înfăptuirile prezente, despre 
hotărîrea lor de a urma cu neabă
tută încredere cuvîntul partidului.

frontispiciul acestui sugestiv arc de 
triumf. în același timp, pentru cel 
ce cunoaște orașul de azi și, mal 
ales, pentru cel ce cunoaște per
spectivele de dezvoltare, turnurile 
arcului de triumf sînt și un fericit 
simbol al realităților, al izbînzilor 
contemporane, al ritmului impetuos 
de dezvoltare care se poate exem
plifica și prin aceea că producția 
industrială a orașului este azi 
de peste 30 de ori mai mare decît 
în 1949. Schelele de extracție care 
înconjoară orașul ca o diademă, 
stema nobleței contemporane a 
Tîrgoviștei — Uzina de utilaj petro
lier, din ale cărei hale imense ies 
sondezele geologice, instalații com
plexe de foraj, puternice armături 
Industriale, instalații de forat pu
țuri de apă FA-12, rezultate ale 
unei concepții proprii a specialiș
tilor români. în 1970 se va realiza 

La intrarea in județul Dîmbovița i entuziastă manifestare din partea populației

în mai puțin de 100 zile producția 
anului 1959. Iată, deci, noile di
mensiuni ale unei vechi cetăți ce 
întinerește mereu.

Cu sentimentul tonic al mîndrlel 
pentru tot ceea ce au înfăptuit, 
al hotărîrii de a spori aceste rea
lizări, au venit oamenii muncii din 
Tîrgoviște să-i întîmpine pe tova- 
rășuL Nicolae Ceaușescu și pe cei
lalți conducători de partid și de 
stat care vizitează județul Dîm
bovița. Tradiționalul bine ați 
venit este rostit de tovarășul Con
stantin Motoroiu, primul-secretar al 
comitetului municipal de partid,

Perspective de amplu 
dinamism forțelor 

de producție ale județului
în partea sudică a munici

piului Tîrgoviște se va crea în 
următorii ani o nouă zonă indus
trială care va da noi valențe mo
derne orașului. Tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu . șl Ion Gheorghe 
Maurer, celorlalți oaspeți le 
sînt prezentate amplasamentele 
viitoarelor întreprinderi, unde vor 
lucra circa 10 000 de muncitori. 
Sînt prezenți aici pentru a discuta 
despre problemele amplasării și 
construirii obiectivelor industriale 
din această zonă tovarășii Neculai 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Alexandru Boabă, ministrul indus
triei chimice, Nicolae Toader, mi
nistrul petrolului, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru in
dustria chimică și rafinării, Du
mitru Mosora, ministrul industriei 
construcțiilor, Ion Crăciun, minis
trul industriei ușoare, și alți condu
cători de departamente economice. 
Este prevăzut să se amplaseze aici 
uzina de oțeluri înalt aliate și 
scule, o nouă fabrică de strunguri 
și alte întreprinderi — obiective 
de mare însemnătate pentru eco
nomia națională. Toate vor fi rea
lizate în viitorul plan cincinal, 
construcția unora fiind hotărîtă să 
înceapă încă în 1969. Con
ducătorii de partid și de stat 
sînt informați că de la în
ceput s-a avut în vedere situarea 
noilor obiective în apropierea unor 
linii de comunicare feroviare exis
tente, posibilitatea aprovizionării 
lor cu energie electrică și alimen
tării cu apă, existența în apropiere 
a materiei prime și forței de mun
că. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca termenele de reali
zare a viitoarelor construcții să 
fie stabilite cu mal multă chibzu
ință, să se evite risipa de timp și 
materiale, să se studieze cu atenție 
cele mai bune metode de organi
zare și de muncă pentru ca noile 
obiective să poată intra în func
țiune într-un termen cît mai scurt, 
să contribuie cu produsele lor la 
satisfacerea unor cerințe vitale ale 
economiei naționale. Se fac reco
mandări privind soluționarea cît 
mai corespunzătoare a fiecăreia 
dintre multiplele probleme impli
cate de amplasarea șl crearea a- 
cestei noi zone industriale. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu sugerează 
să se studieze posibilitatea înfiin
țării unei întreprinderi în care să 
lucreze femei, în vederea soluțio
nării unei probleme de mare im
portanță. Referitor la construirea 
unor noi obiective economice, to
varășul Ceaușescu recomandă ca 
produsele acestora să fie utile cît 
mai multor întreprinderi din zona 
respectivă, să se asigure o eficien
tă cooperare între acestea.

De asemenea, secretarul general 
al C.C. al P.C.R., dă indicația să 
se urmărească șl aici, ca și în alte 
localități, intrarea parțială în ex
ploatare a noilor unități indus
triale, a diferitelor linii tehnolo
gice. La construirea acestor obiec-

prlmarul orașului. Oaspeții sînt 
întîmpinați cu tradiționala pîine și 
sare. Li se oferă frumoase marame 
de borangic, mari buchete de flori. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți, Ii se face și aici, 
ca pretutindeni, o primire căl
duroasă. Numele secretarului ge
neral al partidului este rostit fără 
contenire, din mii de glasuri, ca 
o dovadă a încrederii poporului în 
partid, în politica sa. Se aud din 
mulțime cuvintele „P.C.R. —
P.C.R.", „Ceaușescu — luptător, 
pentru pace și popor", „Ceaușescu 
șl poporul".

tlva să se utilizeze într-o măsură 
cît mai mare prefabricatele, iar 
lucrările de finisare a marilor pa
nouri să se execute cît mal mult 
la sol.

Fiind de față responsabilii nume
roaselor departamente economice 
care urmează să realizeze construc
țiile și beneficiarii lor, precum și 
conducătorii organelor locale de 
partid și de stat, are loc o adevă
rată consfătuire menită să crista
lizeze — chiar aici, pe terenurile 
unde urmează să se ridice noile 
unități industriale de importanță 
republicană, care vor constitui 
mîndria orașului șl nucleul forței 
sale economice — o serie de soluții 
izvorîte din analiza realistă, con
cretă, a posibilităților și necesită
ților generale ale economiei națio
nale și ale acestui județ în plină 
ascensiune.

în uralele miilor de oameni, 
oaspeții străbat în mașini străzile 
orașului. Pretutindeni domnește o 
atmosferă de voie bună. La sediul 
comitetului județean de partid, dis
cuțiile asupra dezvoltării orașului 
sînt continuate. Secretarului gene
ral al partidului șl celorlalți oas
peți le sînt prezentate grafice șl 
machete privind sistematizarea te
ritorială a reședinței județului Dîm
bovița. Conducătorii de partid șl 
de stat cercetează apoi la fața lo
cului, în centrul orașului, modul 
în care vor putea fi realizate pro
iectele. Tovarășul Ceaușescu face 
recomandări privind amplasarea 
unora dintre obiective.

Este vizitată apoi Uzina de uti
laj petrolier, a doua mare unitate 
de acest fel din țară. Uzina a cu
noscut o dezvoltare impetuoasă, 
îndeosebi în ultimii ani. S-au ri
dicat noi hale de producție, au 
intrat în funcțiune o nouă forjă, 
o fabrică de oxigen, o centrală 
termică.

La intrarea în întreprindere, 
oaspeții sînt salutați de ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Ion Avram, de colectivul de 
conducere al întreprinderii și o 
mulțime impresionantă de munci
tori care li întîmpină cu entuziasm. 
O machetă redă sugestiv obiectivele 
care vor întregi în curînd capacită
țile de producție ale acestei unități. 
Este vorba, între altele, de o forjă, 
o hală de montaj, o fabrică de 
vane. Se vor extinde turnătoria, 
fabrica de oxigen, secția de racor
duri speciale etc.

însoțind pe oaspeți prin princi
palele secții de producție ale între
prinderii, directorul unității, ing. 
Gheorghe Tănăsoiu, arată că aici 
se produce o gamă largă de utilaje 
petroliere, printre care sondeze 
geologice, instalații de Intervenție, 
autotrolii pentru măsurători spe
ciale, automacarale de 5 tone pre
cum și alte utilaje, printre care 
agregate de aspersiune pentru iri
gații, diferite armături metalice etc. 
Se subliniază creșterea și diversifi
carea producției în funcție de ce
rințele economiei noastre naționale.

La secția de mecanică grea, 
strungarul Vasile Nicolae se apro
pie de tovarășul Ceaușescu, îl 
strînge mîna cu căldură. „Doresc ca 
în numele tuturor muncitorilor u- 
zlnei, al comuniștilor să vă exprim 
satisfacția mare pe care am avut-o 
aflînd că în conferințele extraor
dinare ale organizațiilor județene 
de partid s-a hotărît să se propu
nă la Congres ca dumneavoastră
— mult Iubite tovarășe Ceaușescu
— să fiți reales în munca de mare 
răspundere, pe care ați dovedit că 
știți să o duceți la îndeplinire în 
chip exemplar, aceea de secretar 
general al partidului. Sînt convins 
că bucuria mea, adeziunea la pro
punerea ce s-a făcut sînt împărtă
șite de toți oamenii muncii".

La plecarea din uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este înconjurat 
de un mare număr de muncitori. 
Secretarul general al partidului fe
licită colectivul uzinei pentru rea
lizările obținute, urîndu-i noi suc
cese în activitatea viitoare.

în centrul orașului, care a îm
brăcat haine sărbătorești, are loc 
un impresionant miting, la care 
participă mii de locuitori al Tîr
goviștei.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Tăbîrcă, prim-secretar al Comite
tului județean Dîmbovița al P.C.R., 
a exprimat adînca satisfacție de a 
avea ca oaspete pe pămîntul stră
vechii cetăți, în care timpul a păs
trat urmele atîtor eroi ai istoriei 
noastre, pe cel mai iubit fiu al Ro
mâniei socialiste, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducător de 
frunte al partidului șl statului, per
sonalitate proeminentă a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și pe ceilalți conducători de 
partid. .

Vizitele dumneavoastră de lucru
— a spus vorbitorul — sînt una 
din expresiile practice ale legăturii 
strînse și permanente a conducerii 
partidului cu poporul, ale consul
tării directe cu oamenii, în scopul 
de a găsi împreună căile cele mai 
bune de rezolvare a sarcinilor ac
tuale șl de perspectivă. Județul 
nostru, una din tinerele unități ad- 
ministrativ-terltoriale ale, țării, 
creată prin măsurile judicioase sta
bilite de Congresul al IX-lea șl 
Conferința Națională, ia parte acti
vă Ia procesul de îmbogățire a va
lorilor materiale șl umane ale Ro
mâniei.

înfățișînd realizările obținute de 
oamenii muncii din județ în cinstea 
Congresului al X-lea și a celei de-a 
25-a aniversări a eliberării țării, 
entuziasmul cu care se realizează 
sarcinile șl angajamentele luate, 
precum șl preocupările pentru per
fecționarea activității în toate do
meniile, primul secretar al comite
tului județean de partid a spus în 
încheiere : „Cu entuziasm și nemăr
ginită încredere, conferința organi
zației de partid care a avut loc zi
lele trecute, în numele tuturor co
muniștilor din județul nostru, și-a 
exprimat adeziunea deplină la ho
tărîrea conferinței extraordinare a 
organizației de partid din Capitală 
de a propune Congresului realege
rea dumneavoastră, scumpe tovară
șe Nicolae Ceaușescu, în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului. Ne mîndrim amintindu-ne că 
dumneavoastră, fiu devotat al cla
sei muncitoare, al poporului, ați 
participat în anii grei de ilegali
tate la acțiunile muncitorilor tîr- 
govișteni.

Vă asigurăm, stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
face din această străveche loca
litate o puternică citadelă a in
dustriei, culturii șl civilizației so
cialiste, că vom urma cu neabătută 
fermitate și încredere politica par
tidului, hotărîrile ce vor fi adop
tate la istoricul Congres al X-lea.

întîmpinat cu vii și îndelungi 
aplauze, într-o atmosferă de pro
fundă însuflețire, ia cuvîntul se
cretarul general al Comitetului 
Central al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.
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Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez dum

neavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Tîrgoviște și județu
lui Dîmbovița, un cald salut din 
partea Comitetului Central al par
tidului, a Consiliului de Stat și a 
guvernului Republicii Socialiste 
România, (aplauze puternice).

In cursul vizitei de lucru în ju
dețul Dîmbovița am vizitat două 
întreprinderi din Găești — una 
care a început de acum să pro
ducă, iar alta, de frigidere, care se 
află în construcție și care, după 
toate asigurările ce le-am primit, 
va da primele produse în semestrul 
I al anului viitor. Am vizitat, de 
asemenea, o întreprindere mai 
veche, dar in plină dezvoltare
— Uzina de utilaj petrolier. îm
preună cu ministrul industriei 
construcțiilor de mașini și cu mi
nistrul industriei metalurgice, am 
discutat despre amplasarea unor 
noi obiective în Tîrgoviște — unele 
din ele vor începe să fie construite 
încă din acest an ; este vorba de 
o oțelărie de circa 600 mii tone și 
o uzină de strunguri care, după cît 
spun tovarășii ce o vor construi, 
va fi chiar mal mare decît actuala 
uzină de strunguri din Arad. Nu
mai în aceste două uzine vor lucra 
peste 10 mii de salariați. (vii a- 
plauze).

După cum vedeți, tovarăși, po
litica partidului și guvernului, de 
dezvoltare susținută a industriei 
în toate zonele țării, este aplicată 
cu fermitate și în ce pri
vește județul dumneavoastră. 
De altfel, în cursul acestui cin
cinal, un mare număr de 
localități, de zone ale țări noastre 
care în trecut nu aveau nici un fel 
de industrie au devenit centre in
dustriale, iar unele dintre ele cen
tre puternic industrializate. Pe a- 
ceastă linie se va dezvolta și ve
chea cetate de scaun Tîrgoviște, 
care în cursul cincinalului viitor 
va deveni o puternică cetate a 
oțelului și industriei constructoare 
de mașini, (aplauze puternice, 
prelungite).

In cursul acestei scurte vizite, 
am putut constata cu satisfacție 
entuziasmul și hotărîrea cu care 
muncitorii, tehnicienii și inginerii, 
conducerile întreprinderilor, co
muniștii îndeplinesc sarcinile de 
creștere a producției pe carele au, 
aducîndu-și astfel din plin contri
buția la dezvoltarea și înflorirea 
patriei noastre socialiste. Doresc 
să adresez, cu acest prilej, cele 
mai calde felicitări tuturor oame
nilor muncii din Tîrgoviște și din 
județul Dîmbovița pentru rezulta
tele bune obținute în activitatea 
lor» (aplauze puternice, ovații).

De asemenea, doresc să eviden
țiez, în cadrul acestei adunări 
populare, activitatea desfășurată 
de comuniști, de organizațiile de 
partid, de comitetul județean de 
partid, de activul de partid, care 
îndeplinesc în mod conștiincios, 
cu cinste sarcinile mari încredin
țate de Comitetul Central al parti
dului — șl să le adresez cele mal 
calde felicitări pentru activitatea 
desfășurată, (aplauze puternice, 
prelungite).

Desigur, tovarăși, dezvoltarea 
industrială a municipiului dv. 
pune, totodată, problema dezvol
tării construcției de locuințe șl în 
general probleme legate de lărgi
rea întregii baze de deservire — 
economică, comercială, culturală
— a oamenilor muncii din Tîrgo
viște. în această direcție, după 
cum știți, s-au făcut mari efor
turi și se vor mai face în conti
nuare. în legătură cu aceasta aș 
dori să mă refer însă la un anu
mit aspect. După cum se știe, 
orașul Tîrgoviște este unul din 
vechile orașe Istorice ale pa
triei noastre; aceasta impune 
ca arhitecții orașului, consiliul 
popular județean să țină seama 
de această particularitate și să 
păstreze cu grijă tot ceea ce 
amintește de trecutul glorios de 
luptă al patriei noastre, al înain
tașilor noștri, (vii aplauze). Aceas
ta presupune, tovarăși, să nu de
molăm nimic din vechile locuințe, 
din vechile edificii ale municipiu
lui dv. Să construim pe locurile vi
rane, pe terenurile libere — care 
sînt suficiente — și să păstrăm 
vechile construcții și edificii atît 
ca monumente de artă, cît șl ca 
mărturii concrete ale istoriei nea
mului nostru, ale luptei poporului 
român pentru independență și ne
atârnare. (aplauze puternice, pre
lungite). Noi construim orînduirea 
socialistă, care asigură fericirea și 
bunăstarea poporului nostru — 
dar nu pe un teren goi ; construim 
socialismul păstrînd cu recunoș
tință și dezvoltând tot ceea ce au 
realizat mai bun, tot ceea ce au 
ridicat mal frumos înaintașii. Ceea 
ce ei au construit ne evocă 
patriotismul cu care ei au lup
tat pentru a asigura dezvolta
rea națiunii noastre, (aplauze pu
ternice, ovații). Să ne străduim să 
armonizăm cît mai bine, cît mai 
frumos trecutul cu prezentul — 
mă refer, firește, la arhitectonica 
orașului — să construim în așa fel 
noile edificii, noile locuințe îneît 
acestea să pună și mai mult în va
loare clădirile mai vechi ; din îm
binarea aceasta armonioasă a tre

cutului cu prezentul să dăm mu
nicipiului Tîrgoviște o înfățișare 
și mai frumoasă, care să vorbească 
cu măreție despre munca minu
nată de astăzi a constructorilor so
cialismului, care continuă tradițiile 
înaintașilor lor și sînt ferm ho- 
tărîți să înfăptuiască neabătut po
litica partidului de construcție a 
socialismului și comunismului în 
România, (vii și puternice aplauze, 
urale). x

Dragi tovarăși,
După cum știți, în întreaga țară 

au avut loc dezbateri pe marginea 
documentelor Comitetului Central 
pentru Congresul al X-lea 
al partidului. întregul nos
tru popor se pregătește să 
întîmpine cu rezultate tot mai în
semnate în muncă atît Congresul, 
cît și cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist. Aceste două importante eve
nimente din viața poporului și a 
partidului nostru vor fi, fără în
doiala, întâmpinate și de dumnea
voastră — așa cum sînt întâmpi
nate de întregul nostru popor — 
cu succese tot mai mari în toate 
domeniile de activitate, cu hotărî
rea de a înfăptui prevederile Con
gresului al IX-lea și de a vă pre
găti în cele mai bune condiții pen
tru a trece la transpunerea în via
ță a hotărîrilor ce vor fi adoptate 
de cel de-al X-lea Congres al 
partidului.

Cunoașteți documentele Congre
sului și nu doresc să mă opresc 
acum asupra lor. Ele dau o pers
pectivă luminoasă privind dezvol
tarea întregii țări pînă în 1975 și 
mai departe, pînă în 1980. Reali
zarea acestui program de dez
voltare multilaterală a Româ
niei socialiste, de înflorire a 
patriei noastre, de ridicare a 
nivelului de viață al întregu
lui popor va face ca România să 
se apropie de țările dezvol
tate din punct de vedere eco
nomic ; vom putea astfel spune 
că socialismul a asigurat dezvolta
rea uriașă a industriei și agricul
turii românești, creînd, pe a- 
ceastă bază, condiții pentru a pu
tea trece treptat la făurirea celei 
mai drepte societăți — societatea 
comunistă, (aplauze puternice, pre
lungite). Tocmai pentru că dau o 
asemenea perspectivă luminoasă, 
aceste documente au fost dezbătu
te și aprobate în unanimitate de 
organizațiile de partid, de toate 
conferințele județene șl — s-ar 
putea spune — de întregul nostru 
popor, hotărît să facă totul pentru 
a le traduce în viață.

Unanimitatea cu care partidul și 
poporul au aprobat aceste docu
mente ne dă convingerea că ele vor 
fi adoptate — într-un mod la fel de 
unanim — de Congresul al X-lea al 
partidului, că, prin munca eroică 
a muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, a tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, ele vor 
fi traduse în viață, ca pro
gramul întregului nostru po
por. (aplauze puternice, urale. Se 
scandează „P.C.R., P.C.R.").

Preocupîndu-ne de dezvoltarea 
socialistă a patriei noastre, noi ac
ționăm permanent pentru dez
voltarea colaborării cu țările so
cialiste. Sîntem hotărîți să ne în

Un nou pion al industrializării socialiste : Uzina de piese de schimb și de 
utilaj chimic din Găești

deplinim îndatoririle ce ne revin 
ca țară membră a Tratatului de la 
Varșovia în cazul unui atac impe
rialist. De asemenea, sîntem hotă
rîți să dezvoltăm relațiile de co
laborare multilaterală cu țările 
din cadrul C.A.E.R.; în același 
timp, dorim să dezvoltăm relațiile 
cu toate țările socialiste, avînd 
convingerea că colaborarea și uni
tatea strînsă a tuturor țărilor so
cialiste contribuie la mersul înain
te al fiecărei țări pe calea socia
lismului și comunismului, asigură 
întărirea sistemului mondial so
cialist și deschide perspective tot 
mai largi pentru victoria socialis
mului în întreaga lume, (aplauze 
puternice, prelungite).

Noi considerăm că divergențele 
existente astăzi între țările socia
liste sînt vremelnice, că ceea ce 
unește țările socialiste este incom
parabil mai puternic decît aceste 
deosebiri de păreri sau divergente ; 
de aceea socotim că trebuie să se 
facă totul pentru a se depăși aceste 
momente grele, pentru a asigura 
unitatea. în ceea ce le privește, 
Partidul Comunist Român și gu
vernul României socialiste vor face 
totul pentru a întări colaborarea și 
unitatea cu toate țările socialiste, 
(aplauze puternice).

Noi considerăm că victoria so
cialismului în România, că apar
tenența României la sistemul mon
dial socialist nu trebuie în nici 
un fel să ducă la izolare de alte 
state ale lumii; dimpotrivă, con
siderăm ca o datorie atît na
țională, cît și internațională să 
dezvoltăm colaborarea cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, adueîndu-ne prin a- 
ceasta contribuția la dezvoltarea 
colaborării și cooperării internațio
nale, la asigurarea păcii în întrea
ga lume, (vii aplauze). Trebuie să 
acționăm permanent în această di
recție, să dezvoltăm colaborarea și 
cooperarea cu toate țările de pe 
toate meridianele globului. Âșe- 
zînd la baza acestor relații 
principiile egalității în drep
turi, respectării suveranității șl 
independenței naționale, neames
tecului în treburile interne, 
dreptului fiecărui popor de a-și. ho
tărî singur dezvoltarea — asigurăm 
condiții pentru o colaborare trai
nică între popoare, pentru întărirea 
păcii în lume, (aplauze puternice).

După cum cunoașteți, Tezele și 
Directivele Comitetului Central 
pentru Congresul al X-lea dau 
principiile generale ale politicii 
interne și externe a patriei noas
tre ; ele asigură orientarea pentru 
elaborarea programului de dezvol
tare în continuare a construcției 
socialiste în România, pentru poli
tica de colaborare cu țările socia
liste, cu toate țările lumii. Consi
derăm că aceste două laturi ale 
activității partidului și guvernului 
nostru — de construcție socialistă 
și de colaborare internațională în 
scopul asigurării păcii în lume — 
constituie un tot inseparabil. în
făptuind neabătut această politică, 
ne aducem contribuția atît la cauza 
socialismului, cît și la cauza păcii 
în lume, (aplauze puternice).

în cursul vizitelor de ieri șl de 
azi — ca de altfel și în vizitele 
făcute săptămîna trecută — în în
tâlnirile pe care membrii Comite-

„Construim pentru voi și pentru părinții voștri'

tulul Central, ai conducerii parti
dului le-au avut în întreaga țară 
cu oamenii muncii, am putut con
stata cu satisfacție entuziasmul și 
fermitatea cu care întregul popor 
sprijină politica partidului, hotărî
rea lui de a înfăptui neabătut a- 
ceastă politică — internă și ex
ternă — a partidului și guvernului 
patriei noastre. Țin să declar aici 
că aceste manifestări de atașament 
și de profundă adeziune ne dau o 
și mai mare încredere în justețea 
drumului pe care pășim, constituie 
— dacă se poate spune așa — o 
verificare publică, din partea în
tregului popor, a valabilității aces
tei politici. Concluzia cu care am 
plecat de la toate întâlnirile cu oa
menii muncii — și cu care plecăm 
și de aici — este că, în unanimi
tate, întregul nostru popor sprijină 
și este hotărît să înfăptuiască 
această politică, (aplauze puternice, 
se scandează „Ceaușescu și po
porul"). Aceste calde manifestări 
ne obligă pe noi, cel din Comitetul 
Central, din guvern, din Consiliul 
de Stat, cei cărora partidul și 
poporul le-au încredințat să con
ducă destinele țării, să facem totul, 
să acționăm în așa fel îneît să rea
lizăm în cele mai bune condiții 
acest program care exprimă nă
zuințele vitale ale întregului nos
tru popor.

La adunarea din această 
piață — precum șl în ca
drul altor întîlniri — s-a scan
dat de multe ori „Ceaușescu, 
Ceaușescu". Eu văd în aceasta o 
expresie a încrederii în condu
cerea colectivă a partidului nostru 
și vă asigur, tovarăși, că^Comitetul 
nostru Central, conducerea sa co
lectivă vor lucra ca un tot unic, 
pentru a merita încrederea pe care 
le-o acordă întregul popor, (aplauze 
puternice, urale).

Cunosc municipiul și județul 
dumneavoastră din anul 1935. Mă 
leagă multe amintiri de aceste 
locuri, de activitatea desfășurată 
aici în condițiile ilegalității pentru 
apărarea intereselor oamenilor 
muncii. Nu departe de aici am fost 
arestat de Siguranță. Desigur amin
tirile pot fi plăcute sau neplăcute. 
Păstrez o amintire plăcută despre 
oamenii minunați pe care i-arh 
întîlnit pe aceste meleaguri. 
Și atunci, în anii ilegalită
ții, am simțit în rîndul munci
torilor, țăranilor, oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri același 
sprijin, aceeași hotărîre de a urma 
politica comuniștilor, de a face to
tul pentru triumful socialismului 
în țara noastră. Și iată, tovarăși, 
ceea ce acum 34 de ani era pen
tru mulți dintre noi doar un vis 
și — ca să spun așa — un vis fru
mos, dar care încă nu se între
vedea cum va fi, a devenit astăzi 
o realitate. Intr-adevăr, sub con
ducerea comuniștilor, noi nu nu
mai că am răsturnat clasele ex
ploatatoare, dar am înfăptuit o 
viață nouă, cum nici nu se putea 
visa acum 34 de ani. Dezvoltăm 
industria, agricultura, știința, cul
tura ; nivelul de viață al poporu
lui nostru crește continuu; pu
tem spune că întregul nostru popor 
simte zi de zi tot mai mult bine
facerile socialismului, (aplauze pu
ternice, prelungite).

M-am referit la acest moment 
îndepărtat, pentru că mai auzim 
cîteodată unele întrebări — e 
drept, nu la noi în țară — dacă 
nu cumva există pericolul ca să 
se reîntoarcă capitaliștii și mo
șierii, ca muncitorii și țăranii să 
trebuiască să dea înapoi fabricile 
și moșiile foștilor exploatatori. în 
primul rînd, cred că dacă cei ca- 
re-și pun asemenea întrebări ar fi 
în această piață, ar avea răspun
sul elocvent: această posibilitate 

nu există în România I (aplauze 
furtunoase, urale, se scandează 
„Ceaușescu, Ceaușescu", „P.C.R., 
P.C.R."). Ceea ce am construit — 
uzinele, fabricile, întreprinderile 
noi — ceea ce ne propunem să 
construim aici întrece de zeci de 
ori ceea ce am moștenit de la 
vechii capitaliști și moșieri; și este 
de înțeles că făuritorii acestei in
dustrii moderne, acestei agricul
turi în plină dezvoltare sînt hotă
rîți să stăpînească în comun, ei și 
numai ei, aceste bunuri, să asigure 
ca produsele, acestor uzine să fie 
ale celor ce muncesc din patria 
noastră șl numai ale lor. (aplauze 
puternice, prelungite). într-adevăr, 
tovarăși, nu există în România 
forțe care — să pună în 
vreun fel în pericol orîndui
rea noastră socialistă I Știm că 
în lume există încă imperialism, 
că mai sînt cercuri reacționare în 
afară, dar noi putem spune cu 
toată hotărîrea că poporul nostru 
este ferm hotărît să-și apere cu
ceririle revoluționare împotriva 
oricui ar îndrăzni să se atingă de 
ele, să apere socialismul care a 
triumfat pentru totdeauna pe pă- 
mîntul României, (aplauze puter
nice : se scandează „P.C.R, P.C.K.").

Considerăm că victoria socialis
mului înseamnă și întărirea inde
pendenței, a suveranității naționa
le, a democrației socialiste, în
seamnă înfăptuirea societății în 
care poporul este stăpînul tuturor 
bunurilor, al destinelor sale și își 
făurește în mod conștient propriul 
său viitor sub conducerea comu
niștilor. (aplauze furtunoase, ova
ții).

în ce mă privește, tovarăși, do
resc să vă asigur șl pe dumnea
voastră, așa cum doresc să asigur 
întregul nostru popor, că îmi voi 
face întotdeauna datoria ca mem
bru al partidului, ca fiu al po
porului român, că îmi voi pune 
toată priceperea și puterea mea 
de muncă în slujba cauzei socia
lismului și comunismului, în slujba 
poporului român, pe care îl voi 
servi cu întreaga mea ființă, 
(urale, se scandează „Ceaușescu, 
Ceaușescu").

Am arătat mai înainte că aici Ia 
Tîrgoviște se vor amplasa cîteva 
întreprinderi. Am vorbit doar de 
două, dar se vor mai amplasa și 
altele. Toate acestea cer însă efor
turi serioase, impun măsuri orga
nizatorice ; ele cer unirea eforturi
lor comuniștilor, muncitorilor, in
ginerilor, specialiștilor, ale consi
liului popular pentru a asigura 
construcția acestor obiective în 
condiții bune și darea lor în folo
sință la timp. Va trebui să depu
nem un mare efort, tovarăși, pen
tru ca, în cîțiva ani, să punem în 
producție aceste unități ; unele ur
mează să înceapă să producă chiar 
în 1971. De aceea, doresc să mă 
adresez comuniștilor, tuturor mun
citorilor și cetățenilor municipiu
lui și județului dumneavoastră, ce- 
rîndu-le să nu precupețească ni
mic pentru a asigura îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a ma
rilor sarcini ce le revin în viitor. 
E o muncă grea,' dar minunată, to
varăși ! Trebuie să facem totul ca 
aceste unități industriale să intre 
în producție cît mai repede, să 
dea producție de bună calitate I 
(aplauze puternice, prelungite). 
Consider aplauzele dumneavoastră 
ca un angajament colectiv, atît al 
comuniștilor, cît și al tuturor ce
lor ce muncesc din orașul și jude
țul dumneavoastră. Am deplina 
convingere că acest angajament va 
fi realizat, că el va fi dus în bune 
condiții la îndeplinire, (aplauze 
prelungite, urale).

Vă urez din toată inima, tutu
ror, succese tot mai mari în acti

vitatea dumneavoastră, multă să
nătate și fericire, (aplauze puter
nice, care continuă minute în 
șir: se scandează „Ceaușescu, 
Ceaușescu", „P.C.R., P.C.R.").

Cuvîntarea este subliniată în re
petate rînduri de aplauzele și o- 
vațiile participanților. Se scandea
ză pentru partid, pentru patria 
socialistă, pentru poporul român 
și conducătorii săi, pentru tovară
șul Ceaușescu.

încet, printre mulțimea com
pactă de oameni care-i salută cu 
căldură, oaspeții părăsesc orașul, 
îndreptîndu-se spre comuna Voj- 
nești, unul din marile bazine po
micole ale județului.

în viața nouă care s-a statornicit 
definitiv pe aceste meleaguri, în 
creșterea nivelului de viață al 
pppulației, un rol important revine 
și agriculturii județului. De o apre
ciabilă tradiție se bucură pomicul
tura care s-a dezvoltat aici, pe dea
lurile ce străjuiesc bazinele rîurl- 
lor Dîmbovița și Ialomița. în ulti
mul an, sectorul pomicol dispunea 
de 4,5 milioane pomi fructiferi, iar 
producția obținută în perioada 
1965—1968 a fost de aproape 45 
mii tone, situînd județul Dîmbovi
ța pe locul 4 pe țară.

Un rol important în dezvoltarea 
pomiculturii îl are stațiunea expe
rimentală Voinești, unde un harnic 
colectiv de cercetători, prin meto
dele noi, moderne aplicate în cul
tura și întreținerea plantațiilor in
tensive, a contribuit la obținerea u- 
nor însemnate sporuri de produse. 
Merele de Voinești au obținut la 
expozițiile și concursurile republi
cane 8 medalii de aur, 18 medalii 
de argint, 3 medalii de bronz. Pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Nicolae Giosan, și di
rectorul stațiunii, Mihai Șuta, înfă
țișează oaspeților principalele rea
lizări și preocupări ale colectivului. 
Se apreciază pozitiv faptul că de 
roadele muncii cercetătorilor de la 
stațiunea Voinești beneficiază în
treaga pomicultură a acestui bazin, 
precum și complexul de măsuri a- 
grotehnice, de protecția plantelor, 
care a dus la dispariția fenomenelor 
ciclice de alternare a anilor de rod 
cu cei sterili.

Tovarășul Ceaușescu, felicitîndu-I 
pe cercetătorii și lucrătorii din 
această stațiune, le recomandă să 
persevereze în eforturile lor, pen
tru ca bazinul pomicol al Dîmbovi
ței să rodească tot mai bogat.

Aici, la Voinești, la sediul sta
țiunii experimentale, a avut loc în 
cadrul unei mese tovărășești o în
tâlnire cu activul județean de 
partid. .

Tovarășul Nicolae Tăbîrcă, pri
mul secretar al comitetului jude
țean, a exprimat recunoștința pro
fundă a comuniștilor pentru vizita 
conducătorilor de partid și de stat, 
pentru grija permanentă față de 
acest județ, pentru indicațiile și 
recomandările făcute în cursul 
discuțiilor și al întâlnirilor cu acti
viști, cu oameni ai muncii.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subli
niat că sarcinile mari care revin 
activului de partid cer o bună or
ganizare și o muncă intensă din 
partea tuturor comuniștilor, a în
tregului activ, a comitetului jude
țean. Ceea ce,aș dori să subliniez 
acum, a spus secretarul general al 
partidului, este, în primul rînd, 
necesitatea de a se lua toate mă
surile pentru a se asigura ca o- 
biectivele industriale care încep 
să fie construite anul acesta să 
intre treptat in producție pînă în 
1971. Sarcinile nu sînt ușoare, dar 
ele pot și trebuie să fie realizate.

Am apreciat și apreciem rolul 
activului de partid, al comitetului 

Județean în îndeplinirea sarcinilor 
mari care le revin, deoarece mul
te depind de felul cum lucrează 
ele, de felul în care înțeleg să păs
treze și să adîncească legă
tura cu membrii de partid, cu 
oamenii muncii, de modul în care 
rezolvă, cu promptitudine și în 
timpul cel mai scurt posibil, pro
blemele pe care le ridică, masele 
largi. Forța partidului nostru con
stă în aceea că el se preocupă în 
permanență de soluționarea cerin
țelor oamenilor muncii, de ridica
rea continuă a bunăstării poporu
lui. Forța activului de partid con
stă în faptul că este profund le
gat de întregul partid, unindu-șî 
forțele cu forțele poporului, mer- 
gînd în pas cu poporul, asigurînd 
mersul continuu înainte al socie
tății.

Tovarășul Ceaușescu a urat ac
tivului de partid din județul Dîm
bovița noi și noi succese în mun
ca sa.

De la Voinești, coloana mașini
lor revine în Tîrgoviște, unde, de-a 
lungul străzilor, localnicii, bucuroși 
să reîntâlnească pe tovarășul 
Ceaușescu, pe ceilalți conducători, 
le fac o călduroasă manifestație da 
dragoste și prietenie.

Parcurgînd apoi localități alo 
unei vechi și vestite zone petro
liere, coloana mașinilor se îndreap
tă spre Moreni. Ieșițl în întâmpi
narea oaspeților, petroliștii din 
Răzvad, Gura Ocniței, Ochiuri, 
împreună cu familiile lor, fac o 
caldă primire conducătorilor de 
partid și de stat.

în centrul orașului Moreni, unda 
sînt veniți în întâmpinare mii de lo
cuitori, primul secretar al Comite
tului orășenesc de partid transmi
te, în numele populației, un căldu
ros „Bine ați venit". Vasile Con- 
drea, un vechi membru de partid, 
înmînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în amintirea trecerii 
prin acest oraș al petroliștilor, un 
dar simbolic : macheta unei sonde.

Tovarășul Ceaușescu mulțumește 
pentru primirea ospitalieră și urea
ză petroliștilor, familiilor lor să
nătate și fericire.

Un scurt popas în comuna I. L. 
Caragiale, locul de naștere al ma
relui nostru dramaturg, prilejuieș
te vizitarea muzeului dedicat per
sonalității și activității sale crea
toare.

La hotarul județului, oaspeții se 
despart cu căldură de cei care le-au 
fost gazde în această zi.

★

Cele două zile de vizită s-au 
încheiat: au fost zile de neuitat 
pentru locuitorii acestor melea
guri. Din adîncul inimii, cu toată 
ființa lor, ei au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și celorlalți con
ducători de partid și de stat o 
primire care a exprimat dragostea 
și prețuirea nutrite de întregul po
por român pentru partidul comu
nist, pentru politica sa.

în revărsarea continuă de entu
ziasm popular, în uralele cu care 
zeci de mii de oameni ai muncii au 
întîmpinat pretutindeni pe condu
cătorii partidului și statului s-au 
oglindit, clipă de clipă, atașamen
tul, dragostea cu care poporul în
conjoară și urmeazăt; Partidul Co
munist Român, încrederea în Comi
tetul său Central, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, în pro
gramul de viitor al patriei — pro
gram ce va fi consacrat drept carta 
fundamentală a vieții noastre so- 
cial-politice la mărețul eveniment 
— Congresul al X-lea al partidu
lui.

Andrei VELA 
Nicolae DRAGOS 
Mircea 1ONESCU 
Ion ZAMHRESCU
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Sibiu Vrancea

într-o atmosferă de puternică eferves
cență, de înaltă principialitate și răspun
dere, duminică a avut loc conferința ex
traordinară a organizației județene de partid 
Sibiu.

La lucrările conferinței a participat to
varășul MAXIM BERGHIANU, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al Planifică
rii, care în zilele premergătoare confe
rinței a făcut vizite de lucru în întreprin
deri, pe șantiere, în unități agricole și a 
avut o întîlnire cu reprezentanți ai inte
lectualilor sibienl.

Expunerea prezentată de tovarășul RI
CHARD WINTER, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, a subliniat preg
nant adeziunea deplină și aprobarea una
nimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ — români, germani, ma
ghiari — față de politica internă și ex
ternă a partidului, implicit, față de docu
mentele pregătitoare pentru al X-lea Con
gres al P.C.R. Vorbitorul a prezentat un 
amplu tablou al schimbărilor petrecute în 
(județ în ultimul pătrar de veac.

Tovarășii COSTICA PORIME, prim-se
cretar al Comitetului municipal de partid 
Mediaș, MARIA FANACHE, președinta co
mitetului județean pentru cultură și artă, 
general-maior SPIREA STANESCU, ELI- 
SABETA COMNACU, membră de partid 
din ilegalitate, IOAN NICODIM, directo
rul Direcției sanitare județene, IGMAR 
BRATSCH, profesor la Liceul nr. 2 Me
diaș, NICOLAE GAITAN, prim-secretar al 
comitetului județean al U.T.C., VIORICA 
GUȘU, președinta Comitetului județean al 
femeilor, CONSTANTIN BOTA, președin
tele consiliului județean al sindicatelor, 
dînd expresie mandatului încredințat de 
organizațiile pe care le reprezintă, au a- 
cordat o înaltă apreciere prevederilor în
scrise în Tezele și proiectul de Directive, 
subliniind convingerea tuturor comuniști
lor, a întregului popor că ele corespund 
întru totul țelului continuării operei de 
desăvîrșire a construcției socialiste în pa
tria noastră. Mai mulți vorbitori au subli
niat că o mare cucerire a orînduirii noas
tre socialiste o constituie rezolvarea în spi
rit marxist-leninist a problemei naționale, 
au reliefat faptul că transpunerea în viață 
a documentelor elaborate de C.C. al P.C.R. 
asigură cadrul întăririi continue a unității 
poporului român și a naționalităților con
locuitoare.

In cuvîntul lor tovarășii AUREL CRIS- 
TEA, prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid Sibiu, și VASILE LUCACI, 
director general al Direcției generale gaz 
metan Mediaș, au înfățișat un sugestiv ta
blou al succeselor obținute de oamenii 
muncii din județ în anii care au trecut 
de la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. și 
au subliniat marea însemnătate teoretică 
și practică a prevederilor din documentele 
elaborate de Comitetul Central pentru a- 
propiatul congres, cu privire la continua
rea în ritm susținut a industrializării țării.

Mai mulți vorbitori, printre care MIRON 
NEGRILA, director general al Uzinelor 
„Independența" Sibiu, s-au referit la juste
țea măsurilor preconizate de conducerea 
partidului pentru ridicarea potențialului 
științific și tehnologic, promovarea progre
sului tehnic. Tovarășii IOSIF NICOLAE, di
rectorul Uzinei mecanice Mîrșa, POPA MA-

Cuvintarea tovarășului 
lânim Berghianu

La începutul cuvîntăril, vorbitorul a 
adresat delegaților la conferință, tuturor 
comuniștilor și cetățenilor din municipiul și 
județul Sibiu un călduros salut din partea 
conducerii partidului, personal din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Relevînd profundele transformări înnoi
toare din viața poporului român în dome
niul social, politic și economic, împlinirea 
idealurilor de libertate națională și so
cială, de bunăstare materială și spirituală a 
maselor, vorbitorul a subliniat că ultimul 
sfert de secol marchează perioada celei mai 
dinamice ascensiuni pe care a cunoscut-o 
România de-a lungul întregii sale istorii. 
Tabloul însuflețitor al realizărilor între
gului nostru popor în edificarea noii orîn- 
duiri, în dezvoltarea bazei tehnico-matc- 
riale, în creșterea venitului național, în ri
dicarea nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, este amplu relevat în 
Tezele și proiectul de Directive ale Con
gresului. Făurirea unei economii dinamice, 
prospere, înfăptuirea consecventă a politicii 
de industrializare socialistă, de intensifi
care și modernizare a agriculturii, de dez
voltare armonioasă, echilibrată, a tuturor 
județelor țării, dezvoltarea patrimoniului 
științific și tehnic, a artei și literaturii, 
sînt rodul muncii înfrățite, al efervescenței 
creatoare a oamenilor muncii români, ger
mani, maghiari, fără deosebire de naționa
litate. La rezultatele obținute în dezvolta
rea economică și socială a tării și-a adus 
contribuția și organizația de partid a ju
dețului Sibiu. înfrățiți în năzuința comună 
de înflorire a României socialiste, oamenii 
muncii de aici au participat și participă 
din plin la aplicarea în viată a programu
lui stabilit de partid. în actualul cincinal 
au fost modernizate și reutilate majorita
tea întreprinderilor existente în raza ju
dețului, s-au construit și dat în funcțiune 
14 întreprinderi noi.

După ce a reliefat că rezultatele efortu
rilor colectivelor de muncitori și specia
liști din județ, pentru fructificarea inves
tițiilor se materializează prin realizarea de 
produse peste prevederile planului în va
loare de 162 milioane Iei, vorbitorul a sub
liniat necesitatea aplicării unor măsuri 
energice pentru creșterea în continuare a 
eficientei economice în toate domeniile de 
activitate, reducerea cheltuielilor materiale 
de producție, organizarea pe baze științifice 
a producției și a muncii, introducerea pe 
scară largă a cuceririlor tehnico-științifice, 
prin stimularea efortului de concepție, co
relarea măsurilor curente cu activitatea de 
perspectivă. Din discuțiile cu muncitorii și 
specialiștii — s-a spus în cuvîntare — a re
ieșit necesitatea efectuării de analize com
plexe în fiecare unitate economică pentru 
folosirea integrală a tuturor spatiilor desti
nate producției, introducerea unor norme 
superioare de organizare a muncii și utiliza
rea judicioasă a personalului existent, rațio
nalizarea numărului de salariațl auxiliari, 
folosirea mai bună a timpului de lucru, ex
tinderea mecanizării și automatizării pro
ceselor de producție.

în cuvîntare s-a făcut o amplă referire la 
realizarea programului de investiții, subli- 
nlindu-se între altele însemnătatea măsuri
lor pentru reducerea duratei de execuție și 
darea în folosință într-un termen cît mai 
scurt a acelor secții care asigură începerea 
cît mai grabnică a producției, îndeosebi Ia 
reperele și sortimentele intens solicitate de 
economia națională, înlăturarea tendinței 
de gigantism, de a se face construcții ma
sive, cu finisaje scumpe, a risipei de mate
riale ți a consumului exagerat de mano

CARIE, directorul întreprinderii județene 
de construcții Sibiu, FRANCISC KESZEG, 
inginer șef la Fabrica „8 Mai" Mediaș, au 
abordat, între altele, problematica comple
xă a pregătirii cadrelor.

Reierindu-se la problemele dezvoltării a- 
griculturii, ILIE CATOIU, directorul Di
recției agricole județene, IULIU MARTINI, 
președintele cooperativei agricole Roșia, și 
GHEORGHE LEONTE, directorul I.A.S. 
Dumbrăveni, au subliniat că prevederile în
scrise în proiectul de Directive sînt pe de
plin realizabile.

Prof. univ. MIRON CONSTANTINESCU 
s-a referit în cuvîntul său, între altele, la 
unele aspecte ale perfecționării și moderni
zării învățămîntului, a subliniat însemnă
tatea faptului că Sibiul devine centru uni
versitar.

în continuare conferința a ales 43 de 
delegați la Congres și a desemnat pentru 
a candida la alegerea în organele superi
oare de conducere ale partidului pe to
varășii : VASILE PATILINEȚ, secretar al 
C.C. al P.C.R. ; MIRON CONSTANTINES
CU, adjunct al ministrului învățămîntului ; 
GEZA DOMOKOS, redactor șef adjunct al 
ziarului „Elore", MARIA FANACHE, pre
ședinta comitetului județean de cultură și 
artă i ELENA LASCU, membră a C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R ; ALDEA MILITARU, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
PC.R. I MIRON NEGRILA, director ge
neral al Uzinelor „Independența" Sibiu; 
ELEONORA NILCA, vicepreședintă a co
mitetului județean al femeilor; IOAN 
UNGUR, prim-vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular jude
țean ; RICHARD WINTER, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid Sibiu; 
EWALT ZWEIER, redactor șef al ziarului 
„Hermannstâdter Zeitung".

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm 
delegații și invitații la conferință s-au 
raliat hotărîrii conferinței organizației de 
partid a municipiului București de a pro
pune Congresului realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R. In cuvinte în
flăcărate, tovarășii ION FRICA, secretar 
al comitetului județean al P.C.R., ELENA 
DUCULECI, secretara comitetului de partid 
a Fabricii „Tîrnava" din Mediaș, NICO
LAE PREUTIASA, inginer la stația C.F.R. 
Sibiu, LIDNER DEZIDERIU, membru de 
partid din ilegalitate, IOAN PRIȘCA, pre
ședintele cooperativei agricole Moșna, au 
exprimat atașamentul și dragostea 
nețărmurită a întregului nostru popor față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și au relie
fat rolul său deosebit în activitatea Comi
tetului Central, contribuția sa remarcabilă 
în elaborarea politicii partidului și statului.

Primit cu vii și puternice aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul MAXIM BERGHIANU.

Conferința a aprobat o hotărîre și tex
tul unei telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune printre altele : „Membrii de partid, 
toți oamenii muncii din județul nostru — 
români, germani, maghiari — înfrățiți în 
marea familie a națiunii noastre socialis
te, urmează cu nestrămutată încredere și 
devotament Partidul Comunist Român".

Constantin BORDEIANU 
Nicolae BRUJAN

peră, extinderea metodelor moderne de 
construcții, pe baza creșterii gradului de 
industrializare a acestora. Este nevoie de 
mai multă chibzuință pentru conturarea 
precisă a perspectivelor producției, asigu
rarea comenzilor și numai în funcție de 
aceasta să cheltuim banii pentru investiții.

Vorbitorul a relevat marile posibilități și 
resurse existente pentru dezvoltarea agri
culturii. consolidarea economică a coope
rativelor agricole, aplicarea metodelor 
înaintate de organizare a muncii în agri
cultura de stat și cooperatistă.

Tovarășul Maxim Berghianu s-a ocupat 
pe larg de problemele referitoare la dezvol
tarea și perfecționarea continuă a orîn
duirii sociale și de stat, de procesul adîn- 
cirii democrației socialiste. în concepția 
partidului nostru — a spus vorbitorul — 
socialismul și democrația sînt de nedespăr
țit ; participarea efectivă a poporului la 
conducerea societății, garantarea celor mai 
largi drepturi și libertăți democratice, asi
gurarea egalității sociale dintre toți ce
tățenii tării exprimă superioritatea și vi
talitatea orînduirii socialiste, profundul ei 
umanism.

Remarcînd activitatea pozitivă pe care 
o desfășoară intelectualitatea sibiană, tova
rășul Maxim Berghianu a spus între altele : 
întîlnirea de lucru pe care am avut-o cu 
reprezentanți ai intelectualității mi-a întă
rit convingerea că activitatea lor este anco
rată adînc în realitățile construcției noastre 
socialiste, sînt hotărît angajați în îndeplini
rea misiunii lor nobile de a sluji viața 
tumultuoasă a poporului nostru.

într-o indisolubilă legătură cu politica 
internă de construire a noii orînduiri — 
s-a arătat în cuvîntare — politica externă a 
partidului și statului nostru exprimă înalta 
grijă și responsabilitate a partidului pentru 
promovarea cauzei generale a construcției 
socialismului și păcii în lume. Partidul și 
guvernul desfășoară o largă activitate pă
trunsă de spirit internaționalist pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, pentru restabilirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale și cimentarea solidarității între toate 
forțele antiimperialiste.

în continuare vorbitorul a spus : Doresc 
să mulțumesc tuturor celor care au luat 
cuvîntul la conferință pentru încrederea 
lor manifestată în conducerea partidului, 
pentru sentimentele de prețuire și admira
ție exprimate față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care a devenit pentru noi toți 
un simbol al luptei partidului nostru pentru 
înflorirea și propășirea patriei. Hotărîrea 
adoptată de conferința municipală de partid 
București privind propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția 
de înaltă răspundere de secretar general 
al C.C. al P.C.R. a fost aprobată în unani
mitate de toate conferințele județene de 
partid, de toți oamenii muncii din patria 
noastră. Cuvintele sincere, vibrînd de 
bucurie, dragoste și mîndrie rostite de dele
gați, aprobarea unanimă de către conferin
ța județeană de partid a acestei propuneri 
reflectă încrederea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județul Sibiu în con
ducerea partidului, în tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care este o pildă vie pentru noi 
toți de slujire cu un adînc devotament a 
intereselor vitale ale partidului, ale po
porului, ale cauzei socialismului și păcii.

Duminică a avut loc la Brăila conferința 
extraordinară a organizației județene de 
partid. Caracterizate de o pronunțată at
mosferă de lucru, lucrările Conferinței 
au prilejuit exprimarea vibrantă a atașa
mentului profund față de politica internă și 
externă marxist-leninistă a Partidului Co
munist Român.

La lucrările conferinței a participat to
varășul ȘTEFAN VOITEC, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. preșe
dintele Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, care în zilele pre
mergătoare conferinței a vizitat mai multe 
întreprinderi industriale șl unități agricole, 
unde a discutat cu muncitori și cadre de 
conducere despre mersul îndeplinirii pla
nului de producție, ca și despre perspecti
vele de dezvoltare a acestor unități.

în expunerea prezentată la conferință, to
varășul NICOLAE MIHAI, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, a arătat 
că Tezele și proiectul de Directive 
— documente programatice de o înaltă va
loare principială și practică — au întrunit 
cu prilejul amplelor dezbateri care au 
avut loc adeziunea deplină a tuturor co
muniștilor și locuitorilor județului, care au 
făcut numeroase propuneri menite să asi
gure înfăptuirea sarcinilor ce decurg din 
aceste documente. în expunere a fost înfă
țișat tabloul bogat al realizărilor oameni
lor muncii din județ, precum șl perspecti
vele largi care se deschid municipiului șl 
județului Brăila în anii următori, modali
tățile de îndeplinire exemplară a sarcinilor 
sporite ce revin organizațiilor de partid 
în mobilizarea tuturor oamenilor muncii 
pentru ridicarea eficientei economice. în 
cuvîntul lor, tovarășii GHEORGHE MUN- 
TEANU, director general al Uzinei de cons
trucții industriale și rutiere, GHEORGHE 
NECULAU, director general al Combina
tului de celuloză și hîrtie, ALEXANDRU 
POPESCU-CRAIOVA, director al între
prinderii județene do construcții-montaj, 
ANGELA SPIRIDON, președinta coope
rativei meșteșugărești „Arta populară", au 
relatat pe larg numeroase aspecte ale acti
vității economice din unitățile în care lu
crează. stăruind asupra măsurilor ce se cer 
luate în vederea desfășurării unei munci 
calitativ superioare, a ridicării eficienței 
investițiilor șl realizării lor în termenele 
stabilite.

Președintele U.J.C.A.P., ION APOSTO- 
LESCU, directorul I.A.S. din Insula Mare a 
Brăilei, ION VLAD, președintele coopera
tivei agricole de producție Grivița Roșie 
din însurăței, NICOLAE S. NICOLAE, 
președintele cooperativei de producție din 
Traian, EUGEN NISTOR, s-au referit în 
cuvîntul lor la posibilitățile mari de care 
dispune agricultura județului și care, prin- 
tr-un complex de măsuri, pot fi mai bine 
fructificate, în vederea obținerii unor pro
ducții vegetale și animale ridicate, în anul 
acesta, ca șl în anii viitori.

Despre problemele muncii de partid, ale 
creșterii rolului organizațiilor de partid în 
conducerea cu competentă a tuturor dome
niilor de activitate, despre perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă ale organe
lor și organizațiilor de partid au vorbit 
în conferință ȘTEFAN ILIEȘ, secretar al 
comitetului județean de partid, CONSTAN
TIN RADU, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, ALEXANDRU JAR- 
NEA, secretar al Comitetului comunal de 
partid Vizlru.

Numeroși alțl vorbitori, între care tova

Cuvintarea
Ștefan

După ce a transmis Conferinței extra
ordinare județene de partid Brăila salu
tul cald, tovărășesc, al Comitetului Cen
tral, al tovarășului Nicolae Ceaușescu și s-a 
referit pe larg la semnificația profundă a 
dezbaterii de către comuniști, de către toți 
oamenii muncii a documentelor ce vor fi 
înfățișate Congresului al X-lea, a aprobării 
lor unanime de către întregul partid și po
por, tovarășul Ștefan Voitec a făcut o am
plă expunere cu privire la succesele obți
nute de poporul român în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, în ultimul pătrar 
de veac. In acest context, vorbitorul a tre
cut în revistă remarcabilele rezultate ale 
organizațiilor de partid, ale tuturor oame
nilor muncii din Județ care, în industrie, 
se prezintă cu sarcinile de plan pe o ju
mătate de an îndeplinite și depășite la toți 
indicatorii, iar în agricultură, cu toate'con
dițiile nefavorabile, se prefigurează o re
coltă de cereale bună.

„Conferința — a spus vorbitorul — cons
tituie o puternică manifestare a maturită
ții organizației județene de partid, a forței 
și capacității ei, a unității ei de gîndire 
și de acțiune. Ea a reliefat puternic hotă- 
rîrea comuniștilor din județul Brăila de a 
milita pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii marxist-leniniste a partidului, de a 
nu precupeți nici un efort pentru înflorirea 
continuă a județului, a patriei noastre".

Făcînd o cuprinzătoare expunere asupra 
conținutului Tezelor și proiectului de Di
rective pentru Congresul al X-lea al par
tidului, asupra spiritului nou de muncă, 
promovat cu deosebire după Congresul ai 
IX-lea al partidului, relerindh-se la măsu
rile privind perfecționarea continuă a vie
ții noastre sociale și de stat, vorbitorul 
a spus, între altele : „Au crescut rolul 
și atribuțiile M.A.N. Introducerea sistemu
lui sesiunilor deschise pe o durată de timp 
mai îndelungată, dezvoltarea activității co
misiilor permanente, în ce privește exa
minarea și dezbaterea proiectelor de lege 
și decrete cu putere de lege, din însărci
narea M.A.N. sau a Consiliului de Stat, 
controlul asupra activității de înfăptuire a 
legilor, dreptul de a asculta rapoarte și 
informări ale conducătorilor organelor ad
ministrației de stat dau un conținut mai 
cuprinzător activității M.A.N. în îndepli
nirea sarcinilor care-i revin ca organ su
prem al puterii de stat." Privitor la unele 
aspecte ale activității organelor locale ale 
puterii de stat, vorbitorul a subliniat da
toria comitetului județean de partid de a 
se preocupa în continuare, cu toată grija, 
de perfecționarea stilului și metodelor de 
muncă ale acestor organe, astfel ca ele 
să-și îndeplinească mai bine marile atri
buții ce le revin.

Subliniind faptul că capacitatea par
tidului și poporului nostru ae a înfăptui o- 
biectivele ce se propun sînt elocvent con
firmate prin modul în care se realizează 
programul elaborat de Congresul al IX-lea 
al partidului, că aceasta constituie certitu
dinea că și programul grandios supus dez
baterilor va fi îndeplinit, chezășie fiind 
munca plină de abnegație și devotament a 
comuniștilor, a întregului nostru popor, to
varășul Ștefan Voitec s-a referit pe 
larg la sarcinile ce revin organelor și or
ganizațiilor de partid, comitetelor de di
recție din unitățile economice ale județului 
Brăila, în vederea îndeplinirii la un nivel 
superior a îndatoririlor lor curente și de 
peispectivă „Pentru a realiza integral sarci
nile stabilite pentru anul în curs, pentru a 

rășii DUMITRU BALAN, prim-vicepreșe- 
dinte al consiliului popular județean, 
GHEORGHE BURLUI, președintele consi
liului județean al U.G.S.R., MILEA BAICU, 
prim-secretar al comitetului județean al 
U.T.C., ISTVAN PETRILA, pensionar, 
membru de partid din ilegalitate, FLO- 
RICA ISPAS, președinta comitetului ju
dețean al femeilor, ANDREI NICOLESCU, 
directorul Liceului nr. 3 din Brăila, colo
nelul LIVIU CIUBĂNCAN, referindu-se la 
sarcinile specifice din domeniul în care-și 
desfășoară activitatea, s-au angajat. în nu
mele organizațiilor de partid din care fac 
parte, să-și consacre toate eforturile pentru 
îndeplinirea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor ce rezultă din programul dezvol
tării construcției socialiste pe care îl va 
adopta Congresul al X-lea.

Conferința a ales 42 delegați la congres 
și a desemnat din rîndurile acestora can
didați pentru organele superioare de partid 
pe tovarășii : NICOLAE BREBAN, scriitor, 
membru al biroului Uniunii scriitorilor din 
România ; ION CÎRCEI, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R. ; IOAN DINCA, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., CONSTAN
TIN FLITAN, ambasadorul României la 
Paris ; GEORGE MACOVESCU, prim ad
junct al ministrului afacerilor externe ; 
MIHAI NICOLAE, prim-secretar al Comi
tetului județean P.C.R. Brăila ; GHEORGHE 
MUNTEANU, director general al uzinei 
de construcții industriale și rutiere ; CON
STANTIN RADU prim-secretar al Comite
tului municipal Brăila al P.C.R.

Participanții la conferința extraordinară 
a organizației județene de partid, a hotărît, 
în unanimitate, cu bucurie și entuziasm, în
tr-o atmosferă înflăcărată, ca delegații la 
congres să susțină realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în funcția de se
cretar general al C.C. al P.C.R. Luînd cu
vîntul pentru a susține propunerea făcută, 
tovarășii TIMOTEI PETRIDE, inspector 
general al Inspectoratului școlar județean, 
CONSTANTIN BOBOC, membru de partid 
din ilegalitate, FLORICA ISPAS, președin
ta comitetului județean al femeilor, au în
fățișat în cuvinte calde, emoționante, sen
timentele profunde de recunoștință și sti
mă nutrite de tovarășii lor de muncă fată 
de conducătorul iubit al partidului, pentru 
înalta sa responsabilitate, pentru devota
mentul cu care slujește cauza partidului, 
a poporului român, cauza întăririi forțelor 
socialismului și păcii.

întîmpinat cu vii și puternice aplauze, 
în încheierea conferinței, a luat cuvîntul 
tovarășul ȘTEFAN VOITEC.

Delegații comuniștilor din județul Brăila 
au aprobat apoi textul unei scrisori adre
sate Comitetului Central al partidului, per
sonal tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
In care, între altele, se spune :

„Deplina identitate dintre politica par
tidului și năzuințele maselor de oameni ai 
muncii, conținutul Tezelor și al proiectului 
de Directive — rod al vastei activități crea
toare a partidului nostru, al conducerii sale 
încercate — constituie o sursă inepuizabilă 
de învățăminte prețioase pentru comuniștii 
și ceilalți oameni ai muncii din județul 
Brăila, ca și pentru întregul nostru popor, 
care au convingerea nestrămutată că, ur- 
mînd neabătut linia aplicată de partid, își 
pot făuri o viață prosperă."

Constantin MORARU 
Valeriu STOIU

tovarășului 
Voitec

dezvolta rezultatele actuale și a pregăti te
meinic condițiile îndeplinirii la un nivel 
superior a planului pe 1970 se impune — 
s-a arătat — o intervenție energică în li
chidarea fenomenelor negative și a rămî- 
nerilor în urmă îndeosebi în domeniul in
vestițiilor, unde restanțele se cer grabnic 
recuperate. Flecare comunist, fiecare om al 
muncii trebuie să privească cu un înalt 
simț de răspundere problema investițiilor, 
să acționeze în direcția rezolvării ei, în 
toate cazurile. In condiții de eficiență de
plină".

Arătînd că „în actuala etapă a con
strucției socialismului, diversificarea vie
ții economice, științifice, culturale, creș
terea complexității proceselor sociale, am
plifică sarcinile care se pun în fața parti
dului", referindu-se la condiția determinantă 
a dezvoltării generale a societății — crește
rea rolului conducător al partidului — și 
în acest context la necesitatea perfecțio
nării continue a modului de exercitare a 
acestui rol în toate domeniile de activitate, 
tovarășul Ștefan Voitec a insistat asupra 
înaltelor exigențe și îndatoriri pe care le 
incumbă calitatea de membru al partidului: 
„Fiecare membru de partid are datoria de 
a milita neobosit pentru înfăptuirea liniei 
politice a partidului, să-și aducă contribu
ția proprie pentru ca 'organizația de bază 
din care face parte să aibă permanent un 
rol determinant în rezolvarea tuturor pro
blemelor de ordin politic, economic și șo- 
cial-cultural, în domeniul în care-și des
fășoară activitatea". „Este de datoria tutu
ror organelor și organizațiilor de partid — 
a spus în continuare vorbitorul — a tutu
ror comuniștilor, să-și aducă permanent 
contribuția la stimularea inițiativelor valo
roase, la instaurarea climatului prielnic 
dezbaterilor creatoare." în continuarea cu- 
vîntării, după ce a relevat unele aspecte 
ale adîncirii democrației interne de partid, 
tovarășul Ștefan' Voitec a spus : „Cu 
bucurie profundă, întregul partid, Între
gul popor a salutat propunerea făcută 
de conferința organizației municipale de 
partid a Capitalei ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția de înaltă 
răspundere de secretar general al Comi
tetului Central al partidului. însuflețirea 
atît de emoționantă — a spus vorbitorul 
— cu care a fost întîmpinată și susținută 
această propunere de conferința dv., ca și 
de celelalte conferințe județene de partid, 
este expresia adînc grăitoare a dragostei, 
prețuirii și respectului unanim de care se 
bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
strălucită figură de militant revoluționar, 
de conducător comunist încercat și ne
abătut, de patriot luminat, a cărui viață, 
a cărui activitate neobosită este dăruită 
partidului, clasei muncitoare, poporului 
român, libertății patriei, măreței cauze a 
socialismului și comunismului".

După ce a făcut o largă prezentare a 
activității partidului și statului nostru pe 
plan extern, tovarășul Ștefan Voitec și-a 
exprimat, in încheierea cuvîntării sale, 
convingerea că organizația Județeană de 
partid Brăila, toți oamenii muncii din ju
deț, împreună cu întregul nostru popor, vor 
contribui tot mai activ la îndeplinirea sar
cinilor istorice cuprinse în programul par
tidului, pe care îl va adopta, peste puțin 
timp, Congresul al X-lea al partidului, eve
niment de importanță deosebită în opera 
de desăvîrșire a construcției socialiste în 
patria noastră.

Desfășurată în sala Ateneului Popular 
din Focșani, Conferința extraordinară a 
organizației județene Vrancea a P.C.R. a 
constituit o vibrantă manifestare a unani
mei aprobări cu care reprezentanții comu
niștilor din acest județ au întîmpinat pro
gramul multilateral de înflorire a patriei 
pe care îl conturează documentele pregă
titoare ale celui de al X-lea Congres, a 
deplinei lor adeziuni față de politica inter
nă și externă a partidului.

La lucrările Conferinței a participat tova
rășul IOSIF BANC, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. ail P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
care, în zilele anterioare, a făcut o vizită 
de lucru în întreprinderi, în unități agricolo 
de stat șl cooperatiste din județ.

Referindu-se la dezbaterea aprofundată a 
Tezelor și a proiectului de Directive, dez
batere care constituie o nouă ilustrare a de
mocratismului societății noastre, tova
rășul SIMION DOBROVICI, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, a relevat 
semnificația deosebită a faptului că rolul 
conducător al partidului în societatea noas
tră se realizează nu în mod declarativ, nu 
prin metode administrative, ci prin linia sa 
politică și ideologică creatoare, marxist- 
leninistă, prin activitatea politică și orga
nizatorică intensă a organelor și organi
zațiilor de partid, prin legătura strînsă 
cu clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, cu întregul popor, prin poziția 
înaintată și exemplul personal al comu
niștilor în eforturile consacrate înfăptuirii 
programului partidului. în continuare, vor
bitorul s-a oprit asupra sarcinilor ce le re
vin locuitorilor județului privind activita
tea curentă și de perspectivă.

Dînd o înaltă apreciere documentelor 
pregătitoare ale apropiatului Congres, par- 
ticipanții la discuții au analizat cu un înalt 
simț de răspundere sarcinile ce revin sec
toarelor în care își desfășoară activitatea, 
exprimînd hotărîrea lor nestrămutată de 
a-și pune întreaga capacitate creatoare în 
slujba împlinirii obiectivelor ce le stau în 
față. în cuvîntul lor, ELENA IOACHIM, 
secretara Comitetului de partid de la Fa
brica de confecții Focșani, LUCIAN OL- 
TEANU, directorul C.I.L. Focșani, GHEOR
GHE TARĂU, secretarul Comitetului oră
șenesc de partid Panciu, AUREL NECU
LAU, mecanic de locomotivă, secretarul 
Comitetului de partid de la Complexul 
C.F.R. Adjud, ION ANASTASIU, prim-secre
tar al Comitetului municipal de partid Foc
șani, PETRE COSTESCHI, director la I.F. 
Vidra, NECULAI CHIPAILA, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean, ION CIOARA, secre
tar al Comitetului județean P.C.R., au re
levat o serie de modalități de ridicare a 
producției și productivității muncii, de va
lorificare a resurselor materiale și umane, 
de perfecționare a organizării vieții sociale 
și economice.

Problemele specifice pe care le ridică dez
voltarea continuă a agriculturii, viticulturii 
și silviculturii, în lumina prevederilor docu
mentelor pregătitoare ale Congresului al X- 
lea, au fost abordate de tovarășul ION DA- 
VIDOIU, președintele C.A.P. Tîmboiești, VA
SILE SAVA, directorul I.A.S. Panciu, MI
HAIL TITORENCO, președintele Uniunii ju
dețene a C.A.P., AUREL DIACONU, inspec
tor șef al Inspectoratului silvic județean.

Cuvintarea tovarășului 
losif Banc

Aducînd Conferinței un fierbinte salut 
tovărășesc din partea Comitetului Central 
al P.C.R. și a guvernului țării, personal din 
partea secretarului general al C.C. al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a făcut la începutul cuvîntării 
sale un cuprinzător bilanț al adîncilor 
transformări social-politice petrecute în 
sfertul de veac trecut de la eliberare. 
Amintindu-ne minunatele realizări ale a- 
cestor ani — a spus tovarășul losif Banc 
— retrăim cu emoție momentele și eta
pele luptei revoluționare, pline de abne
gație, în care comuniștii ș-au aflat întot
deauna în primele rînduri.

Și în județul dv. se remarcă, peste tot, 
profunde schimbări. Vrancea, acest mi
nunat pămînt istoric, cîntat de popor și de 
poeți, care trezește în inimile noastre pu
ternice sentimente de mîndrie patriotică 
pentru evenimentele istorice petrecute pe 
aceste meleaguri, Vrancea, în trecut unul 
din cele mai rămase în urmă ținuturi, se 
dezvoltă astăzi într-un ritm impetuos, pro
priu progresului economic și social-cultural 
al întregii țări.

Arătînd că punerea în dezbatere publică, 
de către Comitetul Central, a Tezelor și 
a proiectului de Directive — documenta 
programatice de o deosebită valoare — se 
înscrie în practica încetățenită în ultimii 
ani în activitatea partidului de a consulta 
masele largi asupra problemelor majore 
ale vieții politice, economice și sociale, 
vorbitorul a subliniat caracterul demo
cratic al vieții noastre politice și sociale, 
faptul că hotărîrile Congresului al X-lea, 
programul partidului ce va fi adoptat pen
tru anii ce vin vor reprezenta, într-ade- 
văr, rodul gîndirii și voinței tuturor mem
brilor de partid, al întregii noastre societăți.

Documentele ce vor fi prezentate Con
gresului sintetizează vasta și deosebit de 
bogata experiență a evoluției vieții econo
mice și sociale a României socialiste, ilus- 
trînd aplicarea creatoare a principiilor 
marxism-leninismului la condițiile concrete 
ale țării noastre, oglindind marea recepti
vitate a Partidului Comunist Român față 
de tot ceea ce este nou și înaintat. Și 
în viitor, partidul va pune în cen
trul activității sale dezvoltarea eco
nomiei naționale, a forțelor de producție, 
temelie a ridicării bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, condiție hotărî- 
toare a asigurării independenței și suve
ranității de stat, a propășirii tării noastre.

Infățișînd tabloul rezultatelor obținute 
în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea, tovarășul losif Banc a relevat con
tribuția pe care și-au adus-o locuitorii ju
dețului la aceste înfăptuiri. în continu
are, a atras atenția asupra necesității con
centrării eforturilor spre înlăturarea unor 
neajunsuri existente încă în activitatea 
economică ; este necesar ca întreprinderile 
industriale să acorde o mai mare 
atenție reducerii cheltuielilor mate
riale de producție, creșterii rentabili
tății, recuperării rămînerilor în urmă la 
realizarea productivității muncii planificate 
cît și a lucrărilor de investiții, folosirii Ia 
maximum a capacităților de producție, rea
lizării tuturor beneficiilor prevăzute. în 
agricultura județului — a spus vorbitorul — 
deși s-au obținut în ultimul timp rezultate 
bune, acestea nu se ridică încă la nivelul 
posibilităților, exlstînd rămînerl în urmă 
la întreținerea culturilor, la recoltarea și 
depozitarea finului, în realizarea efective
lor de animale și a producțiilor prevăzute 
de cooperativele agricole. Fiecare uni

Alțl vorbitori, printre care medicul TU- 
DORACHE ENACHE, secretarul comitetului 
de partid din instituțiile sanitare din mu
nicipiul Focșani. VICTOR NĂMOLOȘANU, 
președintele Comitetului județean de cul
tură și artă, GRIGORE DRĂGHICI, ofițer, 
COSTICA STOICA, prim-secretar al Comi
tetului județean U.T.C., s-au referit la dez
voltarea social-culturală a județului, la 
participarea entuziastă a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii la transpunerea 
în viață a prevederilor documentelor da 
partid și de stat.

Toți participanții la discuții și-au expri
mat în cuvinte emoționante sentimentele 
de profundă stimă și prețuire față de re
marcabila personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de calitățile sale de 
eminent conducător al partidului și statu
lui, strîns legat de mase, susținînd din 
toată inima propunerea Conferinței organi
zației de partid a municipiului București ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția de mare răspundere de secretar 
general al P.C.R., cu deplina convingere 
că prezența sa în fruntea partidului va 
chezășul și în viitor slujirea neabătută a 
intereselor vitale ale națiunii noastre socia
liste, a cauzei socialismului și păcii în lume, 
într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
conferința organizației județene de partid 
Vrancea a hotărît șă-și împuternicească 
delegații la Congres să susțină realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția da 
secretar general al Comitetului Central.

Prin vot secret, Conferința a ales 30 da 
delegați pentru Congresul al X-lea, iar din 
rîndul acestora a desemnat drept candidați 
în alegerile pentru organele superioare da 
conducere ale partidului pe tovarășii SI
MION DOBROVICI, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid ; ALEXAN
DRU DUMITRU, președintele C.A.P. 
Tătăranu; ELENA IOACHIM, secretara co
mitetului de partid de la F.C. Focșani; AN
GELO MICULESCU, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii; DUMI
TRU SIMULESCU, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte ai UCECOM.

Primit cu puternice aplauze a luat cuvîn
tul tovarășul IOSIF BANC.

în încheiere. Conferința a adoptat o ho
tărîre prin care aprobă în unanimitate 
conținutul documentelor supuse dezbaterii 
și o telegramă adresată Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre altele, se 
spune :

„Plini de încredere în politica științi
fică, marxist-leninistă a Partidului Comu
nist Român, în viitorul luminos al patriei 
noastre socialiste, conturat cu clarviziune 
în documentele pregătitoare ale celui de-al 
X-lea Congres al partidului, Conferința 
județeană asigură Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că membrii de partid, 
toți oamenii muncii din județul Vrancea, 
sînt hotărît! să-și consacre toate forțele, 
talentul șl întreaga energie creatoare 
înfăptuirii cu succes a politicii partidului 
nostru, în vederea dezvoltării și înfloririi 
continue a patriei noastre. România socia
listă, triumfului ideilor comunismului și 
păcii în întreaga lume".

Sorin MOVILEANU 
Stelinn SAVIN

tate agricolă, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, trebuie să ana
lizeze concret stadiul îndeplinirii sarcinilor 
de plan șl să ia măsuri eficiente pentru 
recuperarea acestor rămîneri în urmă. Fo- 
losindu-se condițiile deosebit de prielnice 
existente în județ, să se manifeste mai 
multă preocupare pentru dezvoltarea viti
culturii, pomiculturii și zootehniei.

Este, totodată, necesar ca în toate 
sectoarele să sporească eficiența econo
mică — condiție a asigurării dinamismului 
economiei noastre. Organele județene și 
întreprinderile, cunoscînd deja cifrele de 
plan pe 1970, să ia măsuri pentru ca, pa
ralel cu realizarea planului pe anul în 
curs, să fie pregătite toate condițiile pen
tru realizarea planului pe anul 1970 și apoi 
a viitorului cincinal.

Subliniind creșterea unității social-poll- 
tice a clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, a coeziunii întregii noastre na
țiuni socialiste, vorbitorul a arătat că garan
ția realizării mărețelor sarcini ce ne stau în 
față o constituie conducerea întregii socie
tăți de către Partidul Comunist Român, 
continuator al celor mal bune tradiții de 
luptă pentru eliberarea socială și națională 
a poporului român, care s-a dovedit a fi 
la înălțimea misiunii sale istorice de con
ducător al poporului pe drumul făuririi so
cialismului și înfloririi patriei.

în procesul adîncirii continue a democra
ției interne de partid își dovedește semni
ficația și măsura luată de conducerea parti
dului ca tovarășii ce urmează a fi aleși la 
Congresul al X-lea în organele centrale de 
conducere să fie desemnați prin votul dele- 
gâților la conferințele organizațiilor jude
țene de partid, aceasta fiind o garanție în 
plus că noile organe de conducere vor cu
prinde pe acei comuniști pe care marea 
masă a membrilor partidului îi consideră 
demni de încrederea ce li se acordă.

Călăuzită de principiile ferme ale poli
ticii externe a partidului și statului nostru, 
în deplină concordanță cu interesele poporu
lui, conducerea partidului și statului va 
desfășura și în viitor o activitate consec
ventă, pătrunsă de spirit internaționalist, 
pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, pentru restabi
lirea unității mișcării comuniste și munci
torești internaționale, pentru cimentarea 
solidarității dintre toate popoarele și for
țele antiimperialiste, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului în lume.

_ După ce a subliniat că progresele calita
tive realizate în ultimii ani în toate do
meniile vieții noastre economice și sociale, 
creșterea prestigiului internațional al 
României sînt strîns legate de aportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, înflă
cărat patriot și internaționalist, care și-a 
cîștigat prețuirea noastră a tuturor, dra
gostea întregii națiuni, prin munca sa neo
bosită închinată poporului, propășirii 
României socialiste, prin excepționalele 
sale calități de conducător, tovarășul losif 
Banc a spus ; Pentru aceste motive susțin 
din toată inima, împreună cu dv., și cu 
întregul nostru popor, hotărîrea Confe
rinței organizației de partid a municipiu
lui București de a propune Congresului al 
X-lea realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar general al 
Comitetului Central al partidului.

în încheiere, vorbitorul a urat succese 
depline comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din județ, în munca rodnică pentru 
înfăptuirea hotărîrilor apropiatului Congres.
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Vaslui Argeș

Duminică, la Vaslui a avut loc, !n pre
zența celor 408 delegați reprezentînd peste 
37 000 de comuniști, conferința extraordi
nară a organizației județene de partid.

La lucrările conferinței a luat parte 
tovarășul PETRE BLAJOVICI, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația locală, 
care a efectuat, în zilele premergătoare, 
vizite de lucru in unele unități economice 
ale județului.

In expunerea prezentată la începutul 
dezbaterilor, tovarășul GHEORGHE TA- 
NASE, prlm-secretar al comitetului jude
țean de partid, a arătat, între altele, că 
toți oamenii muncii, în frunte cu comu
niștii, de pe plaiurile vasluiene își exprimă 
deplina lor satisfacție față de Tezele C.C. 
și proiectul de Directive, adeziunea și apro
barea totală a acestor documente, a între
gii politici interne și externe a partidului 
și statului, precum și încrederea și hotă- 
rîrea lor fermă de a milita neabătut pen
tru traducerea în viață a obiectivelor Con
gresului al X-lea.

Exprimînd voința organizațiilor care i-au 
delegat la conferință, tovarășii CONSTAN
TIN SPIREA, directorul întreprinderii de 
construcții-montaj Vaslui, ing. MIRCEA 
SIMOVICI, directorul general al Fabricii 
de rulmenți din Bîrlad, NECULAI PISAU, 
maistru la Fabrica de mobilă din Vaslui, 
ION CROITORU, prim-secretar al Comite
tului de partid al orașului Huși, au subli
niat caracterul realist, profund științific șl 
novator al prevederilor documentelor pre
gătitoare ale Congresului și s-au referit la 
diferitele aspecte ale dezvoltării industriale 
a județului în viitorii ani, sporirea potenția
lului său economic, ca urmare a politicii 
partidului de dezvoltare armonioasă a țării.

Pe marginea prevederilor din documente, 
de a se promova o dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii, tovarășii ing. 
SERGIU MORUGA, directorul Direcției 
agricole județene, și ENE TATARUȘ, pre
ședintele C.A.P. din comuna Berezeni, au 
arătat, între altele, necesitatea concentrării 
eforturilor județului pentru extinderea lu
crărilor sistematice de hidroameliorații și 
de combatere a eroziunii solurilor în ve
derea preîntîmpinării inundațiilor și pen
tru recuperarea unor noi terenuri.

Tovarășii CONSTANTIN AMARIEI, prim- 
\ vicepreședinte al consiliului popular jude
țean, MARIA ZAHARIUC, președinta co
mitetului județean al femeilor, CONSTAN
TIN LUCA, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid din Vaslui, locotenent 
colonel ION ANDREI, prof. ECATERINA 
MARGINEANU, de la Liceul nr. 1 din 
Bîrlad, s-au referit în cuvîntul lor la
sarcinile ce decurg din consecvența 
cu care Tezele șl proiectul de
Directive ale Congresului al X-lea urmă
resc aprofundarea continuă a democrației 
socialiste, atragerea maselor largi la condu
cerea treburilor obștești, îndeosebi la re
zolvarea unor probleme cu caracter edili
tar și gospodăresc.

Educația social-politlcă și cetățenească, 
creșterea conștiinței socialiste au valoarea 
unor premise esențiale în opera de făurire 
a unei societăți socialiste avansate și tocmai 
de aceea ele se constituie ca obiective fun
damentale în documentele pregătitoare ale 
Congresului al X-lea — au arătat în cuvîn
tul lor AUREL ȚOLESCU, secretar al comi
tetului județean de partid, ADAM LEICA, 

prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Bîrlad, CONSTANTIN HOROBEȚ, 
prim-secretar al comitetului județean U.T.C. 
In această perspectivă, organizațiile de par
tid șl ale U.T.C., instituțiile de cultură, orga
nizațiile de masă au drept sarcină să lupte 
pentru cultivarea în toate sferele de acti
vitate a unui climat de înaltă responsabili
tate pentru ca potențialul de energie consa
crat înfăptuirii neabătute a sarcinilor par
tidului nostru să crească neîncetat

Intr-o atmosferă de vie însuflețire, expre
sie a dragostei și atașamentului față de po
litica partidului, față de conducerea sa. cei 
prezenți s-au alăturat hotărîrii conferinței 
extraordinare a organizației municipale de 
partid București, dînd în unanimitate man
dat delegaților la congres să susțină reale
gerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în funcția de secretar general al Comitetu
lui Central. în cuvinte calde, vibrante, to
varășii AUREL CIIIRU, maistru la Fabrica 
de rulmenți din Bîrlad, PETRU MIHA- 
LACHE, președintele C.A.P. din comuna 
Tîrzii, CASANDRA VELEA, învățătoare în 
orașul Huși, și locotenent col. NICOLAE 
BUTOIU au apreciat activitatea neobosită, 
contribuția strălucită și rolul eminent al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu In elaborarea 
politicii noastre interne și externe, în cul
tivarea unui spirit de înaltă exigență și 
principialitate.

Conferința a ales prin vot secret 37 de 
delegați la Congresul al X-lea și a de
semnat pe tovarășii CONSTANTIN AMA
RIEI, prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean, DUMITRU BEJAN, prim- 
adjunct al ministrului comerțului exterior, 
MIRCEA SIMOVICI, director general al 
Fabricii de rulmenți din Bîrlad, PAVEL 
ȘTEFAN, adjunct al ministrului transpor
turilor auto, navale și aeriene, ți GHEOR- 
GHE TANASE, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, pentru a candida 
în alegerea organelor superioare de con
ducere ale partidului.

Intîmpinat cu vii aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul PETRE BLAJOVICI.

Conferința a adoptat In unanimitate o 
hotărîre prin care conținutul Tezelor și al 
proiectului de Directive este aprobat în 
întregime.

Intr-o atmosferă entuziastă, delegații la 
conferință au aprobat apoi textul unei scri
sori adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele : „Comuniștii, toți cei ce mun
cesc în orașele și satele județului, văd în 
documentele pentru Congresul al X-lea un 
program de activitate amplu, mobilizator, 
de largă perspectivă, a cărui înfăptuire va 
însemna asigurarea progresului continuu al 
economiei naționale, perfecționarea orîndui- 
rii de stat, întărirea rolului conducător al 
partidului, promovarea unei politici inter
naționale, izvorîtă din interesele fundamen
tale ale socialismului și păcii în lume".

întrunind atributele unui adevărat for co
munist de dezbatere, Conferința organizației 
județene de partid Vaslui a exprimat hotă- 
rîrea fermă a‘membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii de a-și consacra toate for
țele, întreaga lor putere de muncă și de gîn- 
dire traducerii în fapte a obiectivelor Con
gresului al X-lea al partidului.

Mihai IORDANESCU 
Manola CORCACI

Desfășurate sîmbătă în orașul Pitești, 
lucrările conferinței extraordinare a orga
nizației județene de partid Argeș au fost 
dominate de un puternic caracter de lucru, 
exprimînd adeziunea totală a comuniștilor, 
a oamenilor muncii din județ, la politica in
ternă și externă a partidului nostru.

La lucrările conferinței a participat to
varășul EMIL DRAGANESCU, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care, timp de două zile, a vizitat 
întreprinderi, instituții și unități agricole 
din județ.

In expunerea prezentată, tovarășul 
GHEORGHE NASTASE, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., a 
subliniat că dezbaterile care au avut loo 
în adunările generale și conferințele de 
partid, în adunările populare, au de
monstrat, într-o impresionantă unanimitate, 
adeziunea deplină a comuniștilor, a locui
torilor județului, la întreaga politică a 
partidului și statului, nostru, care s-au anga
jat să militeze neobosit pentru traducerea în 
viață a grandiosului program de dezvolta
re a patriei, prefigurat în documentele 
Congresului al X-lea. Județul Argeș a de
venit astăzi un centru al industriei mo
derne, în cadrul căruia construcția de ma
șini, chimia, petrochimia și energetica, 
ramuri necunoscute în trecut pe aceste me
leaguri, dețin locul de frunte. Atașamentul 
profund, unanim al tuturor colectivelor de 
muncă față de politica clarvăzătoare, 
marxist-leninistă, a partidului, este mate
rializat în depășirea planului producției 
globale pe primul semestru din 1969, înre- 
gistrîndu-se o creștere de 550 milioane lei 
față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dînd o înaltă apreciere documentelor 
puse în dezbatere, tovarășii MIHAI DU
MITRU, directorul uzinei de autoturisme 
Pitești, CONSTANTIN ZAINEA, secretarul 
comitetului de partid al combinatului 
petrochimic, TRÂIAN BIGAN, directorul 
I.C.M. — Pitești, ALEXANDRU POPESCU, 
prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Pitești, VASILE MOHAN, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc de partid 
Curtea de Argeș, VICTOR NICA, directorul 
rafinăriei, GRIGORE IVASCHIEVICI, 
membru de partid din ilegalitate, au ana
lizat, în lumina documentelor Congresului, 
modalitățile de îndeplinire a planului, 
subliniind sarcinile ce revin colectivelor de 
întreprinderi, pentru creșterea necontenită 
a eficienței economice a întregii activități.

Tovarășii EMIL TEODORESCU, directo
rul I.A.S. Curtea de Argeș, CONSTANTIN 
BUDAN, directorul stațiunii experimentale 
Ștefănești, ANDREI MARIN, președintele 
C.A.P. Ciocești, s-au referit pe larg la re
zervele de care dispune județul pentru spo
rirea producției agricole și, îndeosebi, a po- 
miviticulturii și zootehniei.

Delegații CONSTANTIN VOINEAG, prim- 
secretar al Comitetului județean Argeș al 
U.T.C., FLORENȚA MUNTEANU, secre
tara comitetului de partid al întreprinderii 
„Textila", TUIU GHEORGHE, președintele 
Consiliului județean al sindicatelor, DUMI
TRU PETRESCU, prim-vicepreșeainfe al 
consiliului popular județean, VICTOR 
NAGHI, directorul uzinei mecanice din 
Cîmpulung, CONSTANTIN DINISCHIOTU, 
președintele Comitetului județean pentru 
cultură și artă, și-au manifestat deplina a- 
deziune la politica internă și externă a 
partidului, angajîndu-se să nu precupețească 
nici un efort pentru înfăptuirea mărețului 

program de dezvoltare a României socia
liste.

Intr-o impresionantă unanimitate, dele
gații și invitații la conferință s-au alăturat 
hotărîrii Conferinței extraordinare a orga
nizației de partid a municipiului București, 
dînd delegaților la Congres mandatul să 
susțină realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar general al 
C.C. al P.C.R.

„Noi, comuniștii din județul Argeș, a 
spus tov. GH. NASTASE, sîntem mîndrl că 
în fruntea partidului nostru se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, fiu al acestor me
leaguri, care întruchipează chintesența vir
tuților poporului nostru. Cu puternica sa 
personalitate, devotat fără margini cauzei 
poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu im
primă organelor de conducere ale partidului 
și statului, în fruntea cărora se află, un stil 
de muncă cu adevărat comunist".

„L-am cunoscut în anii grei ai ilegalității 
și, deși foarte tînăr, s-a remarcat ca un 
iscusit și neînfricat luptător" — a spus IU
LIAN VASILESCU, membru de partid din 
ilegalitate. „Prezența în fruntea partidului 
a tovarășului Ceaușescu — a arătat prof. 
SILVIU STOICULESCU — ne dă siguranța 
că ziua de mîine va fi mai bună ca cea de 
azi, că țara va înflori mereu". Alți delegați 
printre care RADU VOCHIN, membru de 
partid din ilegalitate, ION FRINCU, ELENA 
TUDOR, PETRE COJOCARU, SAVA COS- 
TACIIE, GRIGORE COMARTIN au susți
nut propunerea ca tovarășul Ceaușescu să 
fie reales în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, aceasta fiind chezășia 
înfăptuirii consecvente a polititii marxist- 
leniniste a partidului, spre binele și ferici
rea poporului român.

Participanții la conferință au ales apoi 
prin vot secret pe cei 50 delegați la Con
gres. Totodată, conferința a desemnat, pen
tru a candida la alegerea în organele su
perioare de conducere ale partidului, pe 
tovarășii : VIRGIL TROFIN, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., DUMITRU 
CRISTESCU, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, MIHAIL FLORESCU, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Economic, MATEI GHIGIU, ministrul con
strucțiilor pentru industria chimică și rafi
nării, MIHAI DUMITRU, directorul general 
al uzinei de autoturisme — Pitești, FLO
RENȚA MUNTEANU, secretar al comitetu
lui de partid al întreprinderii „Textila" 
Pitești, GHEORGHE NASTASE, prim-secre
tar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
ALEXANDRU POPESCU, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Pitești.

In încheierea lucrărilor conferinței, pri
mit cu vii și puternice aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul EMIL DRAGANESCU.

Conferința a adoptat o scrisoare adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, printre 
altele :

„Documentele pentru Congresul al X-lea 
al partidului, strălucită sinteză a politicii 
marxist-leniniste promovată cu consecvență 
de partid, a spiritului dinamic imprimat de 
conducerea partidului — îndeosebi după 
Congresul al IX-lea — au găsit un larg ră
sunet în rîndul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județ, care, cu prilejul 
dezbaterilor ce au avut loc, s-au angajat 
să-și dedice întreaga capacitate și ener
gie înfăptuirii acestui măreț program."

Neculaj ROȘCA 
Gheorghe CÎRSTEA

Conferința extraordinară a organizației 
județene de partid Bihor, desfășurată du
minică în sala Teatrului de stat din Ora
dea, a prilejuit o vie manifestare a ade
ziunii unanime a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități din județ, la 
politica internă și externă a partidului, 
aprobarea deplină a documentelor Con
gresului al X-lea. La conferință a parti
cipat tovarășul MIHAI GERE, membru su
pleant al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, în zilele anterioare, a 
vizitat întreprinderi industriale și. unități 
agricole din județ.

Deschizînd lucrările conferinței, tov, 
VICTOR BOLOJAN, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, a înfățișat, 
într-o amplă expunere, felul în care s-a 
desfășurat dezbaterea publică a Tezelor și 
proiectului de Directive, sarcinile mari 
care revin, în lumina documentelor pre
gătitoare ale Congresului partidului, orga
nelor șl organizațiilor de partid, colecti
velor de oameni ai muncii din județ. Prin 
competența și înalta responsabilitate cu 
care oamenii muncii din județul nostru au 
dezbătut documentele programatice ale 
Congresului al X-lea, prin cele peste 8 000 
de propuneri care s-au făcut cu acest pri
lej — a spus vorbitorul — constatăm cu 
satisfacție că dispunem de toate condițiile 
pentru creșterea aportului județului Bihor 
la dezvoltarea generală a României.

Problemele concrete ale dezvoltării șl 
perfecționării activității economice au stat 
în atenția a numeroși participanți la dis
cuții. Tovarășii CONSTANTIN ȘTEFĂ- 
NOIU, directorul Uzinei de alumină Ora
dea, LIVIU CRISTU, maistru turnător la 
Uzina de utilaj minier din orașul dr. Pe
tru Groza, KUN IOSIF, șeful șantierului 
Combinatului de materiale de construcții 
din Aleșd, ANTAL FLORICA, muncitoare 
la fabrica de încălțăminte „Solidaritatea" 
din Oradea, TAKACS ȘTEFAN, directo
rul rafinăriei „Crișana" de la Suplacu de 
Barcău, și IOAN STERCA, directorul între
prinderii miniere Oradea, au abordat. în 
cuvîntul lor, numeroase aspecte privind 
introducerea mai rapidă în circuitul eco
nomic a unor resurse naturale din județ.

Alți delegați, printre care NAGY SAN
DOR, președintele C.A.P. Vaida, VASILE 
DRAGOȘ, președintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție, ILIE 
VESA, primarul comunei Finiș, POCS 
ȘTEFAN, directorul I.M.A. Săcuieni, și 
SZABO EMERIC, Erou al Muncii Socia
liste, directorul I.A.S. Valea lui Mihai, au 
reliefat marile rezerve de care dispune 
agricultura județului și măsurile necesare 
pentru punerea lor în valoare.

Exprimîndu-și adeziunea deplină a oa
menilor muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități din județ față de 
politica internă și externă a partidului șl 
statului nostru, ECATERINA DELIMAN, 
lector la Institutul pedagogic din Oradea, 
TIBERIU BRAUN, membru de partid din 
ilegalitate, PETRU BOCHIȘ, secretarul Co
mitetului de partid din comuna Diosig, și 
colonelul IOAN HORTOPAN au subliniat 
caracterul profund științific al acestei po
litici, bazată pe aplicarea creatoare a ade
vărului marxism-leninismului la condițiile 
României, pe cunoașterea atentă a reali
tăților din țara noastră, pe legătura strînsă 
cu masele largi de oameni ai muncii.

în cuvîntul lor, tovarășii SZANTO ȘTE
FAN, prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid Oradea, dr. ION SĂVU- 
LESCU, directorul Policlinicii din Oradea, 

TEODOR PETRUȚIU, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Beiuș, și NI
COLAE PANTEA, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular județean, au analizat 
diferite aspecte privind perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid, ale organelor 
de stat, organizațiilor de masă și obștești.

Cu puternice aplauze și ovații prelungite, 
delegații la conferință au adoptat hotărîrea 
de a susține realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar general 
al Comitetului Central al partidului. Ofi
țerul VICTOR CĂLIN, GHEORGHE NAN, 
directorul fabricii „Avîntul" din Oradea, 
Eroul Muncii Socialiste SZABO EMERIC, 
ECATERINA CRĂCIUN, profesoară din 
Oradea, și SZANTO ȘTEFĂN, prim-secre
tar al Comitetului municipal de partid Ora
dea, au rostit, în cuvinte calde pornite din 
adîncul inimii, sentimentele , lor de pro
fundă stimă și înaltă prețuire la adresa 
muncii pline de abnegație și dăruire desfă
șurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statului, subliniind că 
realegerea sa în funcția de secretar gene
ral al C.C. al P.C.R. va chezășui și în viitor 
aplicarea cu fermitate a politicii interne șl 
externe marxist-leniniste a partidului.

Conferința a ales apoi, prin vot secret, 
54 de delegați la Congresul al X-lea al 
P.C.R. și, dintre aceștia, pe următorii can
didați pentru organele superioare de con
ducere ale partidului : PETRE BLAJOVICI, 
membru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și Administrația 
Locală ; VICTOR BOLOJAN, prim-secre
tar al Comitetului județean Bihor al 
P.C.R. ; ECATERINA DELIMAN, lector la 
Institutul pedagogic din Oradea ; POMPI- 
LIU MACOVEI, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă ; MIRCEA MALIȚA, ad
junct al ministrului afacerilor externe J 
scriitorul TITUS POPOVICI, membru su
pleant al C.C. al P.C.R. ; ALEXANDRU 
SENCOVICI, membru al C.C. al P.C.R- 
președintele Comisiei permanente pentru 
industrie, construcții și transporturi a Ma
rii Adunări Naționale ; TEODOR STANA, 
secretar al Comitetului județean Bihor al 
P.C.R. ; SZABO EMERIC, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., Erou al Muncii Socialiste, 
director al I.A.S. Valea lui Mihai:

In încheierea lucrărilor conferinței, pri
mit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
MIHAI GERE.

într-o atmosferă entuziastă, conferința 
a adoptat o scrisoare adresată C.C. al P.C.R- 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, In 
care, printre altele, se spune :

„Asigurăm Comitetul Central că munci
torii, țăranii, intelectualii din județul nos
tru, în frunte cu comuniștii, animați de 
înalte sentimente patriotice, plini de opti
mism și încredere în viitorul deschis de 
partid, vor milita cu toată capacitate^ lor, 
cu întreaga energie șl forță pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor actualului 
cincinal șl a hotărîrilor ce vor fi adoptate 
de Congresul al X-lca“.

Lucrările conferinței au prilejuit o pu
ternică manifestare a hotărîrii comuniști
lor, a tuturor locuitorilor din județul Bihor 
de a munci cu entuziasm pentru înfăptui
rea vastului program de înflorire continuă 
a patriei noastre socialiste.

Nicolae PANT1LIB 
Aurel POP

Cuvintarea tovarășului 
Petre Blajovici

Cuvintarea tovarășului
Emil Drăgănescu

Cuvintarea
Mihai Gere

După ce a transmis conferinței extraor
dinare un călduros salut din partea condu
cerii partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, urări de sănătate și 
de noi succese, tovarășul Petre Blajovici 
a spus : întregul nostru partid, întreaga 
națiune socialistă întîmpină printr-o muncă 
însuflețită cel de-al X-lea Congres, care 
va face bilanțul realizărilor remarcabile 
obținute după Congresul al IX-lea și va 
elabora programul unei dezvoltări și mai 
ample, menit să apropie mult România 
de nivelul țărilor celor mai avansate. Nive
lul înalt al dezbaterilor Tezelor și proiec
tului de Directive — documente de im
portanță excepțională care jalonează linia 
politică generală a partidului — desfășu
rate în organizațiile de partid, în adunările 
tuturor oamenilor muncii, participarea 
largă și însuflețită la discuții demonstrează 
pregnant unitatea întregului nostru popor 
în jurul partidului, adeziunea și hotărîrea 
lui nestrămutată de a urma cu consecvență 
linia politică a partidului. în acord cu 
competența, responsabilitatea șl spiritul 
profund democratic, cu care se abordează 
la noi problemele complexe ale dezvoltă
rii socialiste a țării, și Conferința organiza
ției de partid a județului Vaslui a dezbă
tut Tezele și proiectul de Directive într-o 
atmosferă de aprobare totală și unanimă.

In continuare, tovarășul Petre Blajovici 
a înfățișat un amplu tablou al înfloririi 
României după Congresul al IX-lea, al 
succeselor de prestigiu obținute în direc
țiile industrializării socialiste, dezvoltării 
intensive și multilaterale a agriculturii, 
creșterii tuturor celorlalte ramuri econo
mice și social-culturale, perfecționării con
tinue a întregii noastre vieți sociale, sub
liniind că acest tablou prosper confirmă în 
mod strălucit caracterul profund științific 
al politicii partidului nostru, aplicarea 
creatoare a marxism-leninismului la con
dițiile țării noastre.

In grandiosul tablou al realizărilor obți
nute sub conducerea partidului sînt incluse 
și cele ale județului Vaslui. Cu o industrie 
în plină dezvoltare, județul dv. și-a făcut 
de pe acum un bun renume, nu numai în 
țară ci și peste hotare, prin produsele li
vrate — rulmenți, confecții, produse finite 
din lemn ș.a. Au fost obținute, de asemenea, 
succese importante în agricultură, în cons
trucțiile de locuințe, în înflorirea învăță- 
mîntului, culturii și ocrotirii sănătății. In 
continuare, după ce a relevat imperati
vul dezvoltării tot mai ample și mai diver
sificate a județului, prin valorificarea cu 
eficiență maximă a tuturor resurselor eco
nomice, vorbitorul a atras atenția asupra 
neajunsurilor care încă mai persistă îndeo
sebi în realizarea ritmică a tuturor indi
catorilor planului de investiții, în îndepli
nirea obligațiilor de livrări la fondul pie
ței și la export, în respectarea tuturor ce
rințelor de calitate a produselor. Lichida
rea acestor rămînerl în urmă șl îndeosebi 
a celor din domeniul investițiilor de pe 
primul semestru al acestui an trebuie în
făptuită grabnic.

în agricultură, concomitent cu folosirea 
mai rațională a fondului funciar și a ba
zei tehnico-materiale, cu combaterea erozi
unii solului, se impune dezvoltarea legu- 
miculturii, zootehniei, viticulturii, avicul- 
turii pentru care județul Vaslui benefi
ciază de condiții optime.

In anii următori, în fața județului dv. 

stau sarcini mult sporite, între care șl 
construirea a două mari întreprinderi. De 
aceea se cer întreprinse măsuri urgente 
pentru ca fiecare unitate economică să-și 
valorifice toate rezervele, acordînd o mai 
mare atenție asigurării și stabilizării unor 
cadre bine pregătite, să contribuie subs
tanțial la creșterea producției și produc
tivității muncii.

Vorbitorul a reliefat importanța Tezelor 
șl a proiectului de Directive în continua 
perfecționare a orînduirii sociale și de stat, 
pentru adîncirea democrației socialiste, 
perfecționarea formelor și metodelor de a- 
tragere a maselor la conducerea treburi
lor de stat șl obștești. Pe această linie se 
înscriu și prevederile referitoare la în
făptuirea unei tot mai mari autonomii 
funcționale pentru creșterea atribuțiilor 
consiliilor populare în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a județelor, muni
cipiilor, orașelor și comunelor — prevederi 
prin a căror aplicare se vor realiza valori
ficarea tot mai largă a imenselor rezerve 
de energii creatoare și a inițiativelor ma
selor largi, combaterea și înlăturarea fe
nomenelor de formalism și de birocratism, 
acolo unde acestea mai există.

Punînd la baza întregii sale activități 
marxism-leninismul, aplicîndu-1 creator la 
realitățile României socialiste, partidul 
nostru relevă prin întreaga sa politică le
gătura dialectică indisolubilă dintre efor
turile pentru edificarea socialismului în 
tara noastră șl lupta pentru promovarea 
cauzei generale a socialismului șl păcii în 
lume. P.C.R. militează cu consecvență pentru 
unitatea și solidaritatea țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste șl muncitorești, 
pentru coeziunea forțelor revoluționare și 
progresiste de pretutindeni. în viitor, ca și 
azi, România socialistă va promova o poli
tică externă în centrul căreia se vor situa 
în mod statornic prietenia frățească, alianța 
și colaborarea multilaterală cu toate țările 
socialiste. Totodată, țara noastră va dez
volta în continuare relațiile sale de colabo
rare cu toate statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pentru promovarea cauzei 
păcii, destinderii șl securității Internațio
nale. Această poziție a fost și este spriji
nită unanim de întregul nostru popor, de 
toți cetățenii României socialiste. Ea ilus
trează înțelepciunea și fermitatea, spiritul 
internaționalist și profund patriotic de care 
sînt animate partidul nostru, Comitetul 
său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Personalitate proeminentă, fiu 
credincios al poporului român, atașat trup 
și suflet cauzei socialismului șl comunis
mului, tovarășul Nicolae Ceaușescu întru
nește toate calitățile pentru funcția de se
cretar general. Tocmai de aceea Hotărî
rea Conferinței extraordinare a organiza
ției municipale de partid București a găsit 
un larg ecou în sufletul și inima noastră, 
a tuturora, reflectă dorința întregului 
popor de a avea în fruntea partidului și 
statului pe cel mai bun, pe cel mai capa
bil, pe cel mai iubit fiu al său.

Am reținut cu bucurie — a spus în 
încheiere tovarășul Petre Blajovici — și 
mă simt fericit de a fi mesagerul dv. 
pentru a transmite conducerii de partid, 
personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
angajamentul comuniștilor din județul 
Vaslui de a lupta, de a face totul pentru 
traducerea în viață a mărețelor obiective 
ce vor fi stabilite de Congresul al X-lea.

Am deosebita cinste de a vă transmite 
dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din județ, un cald salut 
din partea C.C. al P.C.R., personal din par
tea secretarului general al Comitetului 
Central al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. După ce a scos în evidență fap
tul că atît în timpul lucrărilor conferinței, 
cît și cu ocazia vizitelor în județ a simțit 
pretutindeni puternica manifestare de dra
goste și atașament față de partid, față de 
conducerea sa, în frunte cu secretarul ge
neral, vorbitorul a arătat că prin amploarea 
problemelor ce le va examina și prin im
portanța hotărîrilor pe care le va adopta, 
Congresul al X-lea al P.C.R. se va înscrie 
In istoria partidului și poporului nostru ca 
un eveniment de importanță covîrșitoare 
pentru înfăptuirea deplină și multilaterală 
■ socialismului pe pămîntul României.

Documentele supuse dezbaterii, de o deo
sebită valoare programatică, oglindesc cu 
claritate concepția despre continuarea pro
cesului de desăvîrșire a construcției socia
liste în țara noastră, în care adevărurile 
universal valabile ale marxism-leninismu- 
lui sînt aplicate în lumina realităților ro
mânești. Participarea largă a oamenilor 
muncii la dezbaterea documentelor pregă
titoare ale congresului dovedește o dată 
în plus adîncul democratism al orînduirii 
noastre socialiste, în care masele participă 
activ la examinarea tuturor problemelor 
vieții de stat, a politicii interne și inter
naționale, expresie a legăturilor trainice 
dintre popor, partid șl guvern.

în continuare, după ce a prezentat un 
tablou al realizărilor obținute de poporul 
nostru în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea, vorbitorul s-a referit 
la unele probleme principale cuprinse în 
Tezele și Directivele Comitetului Central. 
Ambele documente exprimă elocvent o con
stantă a politicii economice a partidului: 
continuarea neabătută a industrializării so
cialiste, pivotul progresului general al în
tregii noastre societăți. De asemenea, se va 
folosi mai din plin marele potențial de care 
dispune agricultura, precum și superiorita
tea relațiilor de producție socialiste, se va 
accelera dezvoltarea acestui sector impor
tant al economiei naționale. In concordanță 
cu dezvoltarea industriei și agriculturii, se 
vor moderniza transporturile, se va perfec
ționa activitatea în domeniul construcțiilor 
și al circulației mărfurilor. Creșterea pro
ducției materiale și economia de muncă so
cială vor asigura sporirea venitului națio
nal și, pe această bază, creșterea salariului 
real și a veniturilor țărănimii.

Tovarășul Emil Drăgănescu s-a referit 
apoi la succesele obținute de oamenii mun
cii din Argeș, sub conducerea organiza
țiilor de partid, în dezvoltarea economică 
și socială a județului. Producția industrială 
a crescut în anii 1951—1958 într-un ritm 
superior mediei pe țară. Numai în ultimii 
trei ani, producția globală industrială a 
sporit cu peste 35 la sută. Producția globală 
medie anuală obținută în agricultura jude
țului a depășit în anii 1966—1968 pe cea 
prevăzută pentru ultimul an al cincinalu
lui. Trebuie spus însă că față de baza teh- 
nico-materială în plină dezvoltare de care 
dispune, agricultura are încă însemnate re
zerve a căror punere în valoare cere efor
turi stăruitoare din partea organizațiilor 
de partid.

Vorbitorul a arătat, totodată, că trebuie 

acționat cu toată stăruința pentru lichida
rea acelor neajunsuri care se fac simțite 
în unele întreprinderi și șantiere, că tre
buie recuperate neîntîrziat rămînerile în 
urmă, aceasta cu atît mai mult cu cît în 
semestrul II al acestui an producția globa
lă industrială care trebuie realizată pe ju
deț reprezintă aproape 59 la sută din pla
nul anual. Principala atenție trebuie acor
dată terminării grabnice a probelor tehno
logice și punerii în funcțiune a combina
tului petrochimic, a rafinăriei și a celor
lalte capacități, care au ponderea cea mal 
mare în realizarea sporului de producție 
din semestrul II, precum și a celui din 
anul viitor.

Aprobarea de către conducerea partidului 
a planului pe 1970, cu aproape 6 luni îna
inte — a subliniat vorbitorul — are o im
portanță deosebită pentru pregătirea tutu
ror condițiilor necesare realizării și depă
șirii lui. în legătură cu aceasta, este im
portant să fie identificate toate posibili
tățile de creștere a producției prin 
mai buna folosire a capacităților, pentru 
majorarea livrărilor Ia export, sporirea în 
mai mare măsură a productivității muncii. 
In lunile următoare trebuie încheiate con
tractele economice cu furnizorii, stabilin- 
du-se cantități și termene corelate cu sar
cinile planului de producție și investiții. 
Volumul mare de investiții ce urmează să 
fie realizat în județul Argeș impune a- 
probarea din vreme a amplasamentelor, 
grăbirea întocmirii documentațiilor tehni
ce și de execuție, corelarea judicioasă a 
livrării utilajelor cu termenele de punere 
în funcțiune a capacităților prevăzute în 
plan.

Referindu-se la politica externă a parti
dului și statului nostru, vorbitorul a arătat 
că — așa cum se subliniază în Tezele 
Comitetului Central — țara noastră va 
pune și pe viitor în centrul politicii sale 
externe prietenia frățească, alianța și co
laborarea multilaterală cu toate țările so
cialiste. Vorbitorul a arătat apoi că parti
dul nostru va milita în continuare pentru 
unitatea mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, întemeindu-șl relațiile pe 
respectarea dreptului fiecărui partid de 
a-și stabili de sine stătător linia sa politică 
internă și internațională, aplicînd creator 
adevărurile generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete în care Iși 
desfășoară activitatea.

In încheierea cuvîntării sale, tovarășul 
Emil Drăgănescu a subliniat că, la fel ca 
toți delegații prezenți la conferință, se 
alătură cu toată inima inițiativei confe
rinței municipiului București de a propune 
congresului realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — personalitate marcantă devo
tată cu trup și suflet partidului și poporu
lui român, patriot înflăcărat și interna
ționalist marxist-leninist neclintit — în 
funcția de secretar general al Comitetului 
Central al partidului. Caracterlzînd amplu 
personalitatea secretarului general, vorbi
torul a arătat, în continuare că va trans
mite conducerii partidului angajamentul 
oamenilor muncii din Argeș, în frunte cu 
comuniștii, de a nu-și precupeți nici un 
efort pentru a-și aduce contribuția, alături 
de întregul popor, la dezvoltarea și înflo
rirea patriei noastre socialiste, sub condu
cerea Partidului Comunist Român.

După ce a transmis conferinței, comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Bihor — români, maghiari șl de alte 
naționalități — un fierbinte salut din par
tea Comitetului Central și a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus : Viața 
politică a țării în aceste zile este carac
terizată de dezbaterea largă a documente
lor elaborate de Comitetul Central pentru 
Congresul al X-lea al partidului, dezbateri 
la care participă milioane de oameni ai 
muncii de toate categoriile și de toate na
ționalitățile.

Vorbitorul a reliefat că Istoria ultimului 
sfert de veac, succesele repurtate de po
porul român în edificarea socialismului 
atestă elocvent faptul că pivotul esențial 
al ascensiunii economice și al progresului 
social al țării l-a constituit aplicarea con
secventă a politicii de industrializare so
cialistă a țării. Tezele și proiectul de Di
rective precizează că dezvoltarea indus
triei va constitui și în viitor preocuparea 
centrală a partidului. Partidul nostru pro
movează înfăptuirea industrializării într-o 
concepție unitară, de largă perspectivă, 
avînd în vedere condițiile concrete ale țării, 
necesitatea valorificării mai eficiente a re
surselor naturale existente în toate ju
dețele țării.

După ce a relevat obiectivele Importante 
prevăzute în proiectul de Directive pen
tru continuarea procesului de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, pentru lărgirea 
bazei materiale a științei, învățămîntului, 
culturii, artei, asistenței sanitare și măsu
rile de ridicare a nivelului de trai al celor 
ce muncesc, tovarășul Mihai Gere a sub
liniat că întărirea unității social-politice a 
clasei muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, a oamenilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, a între
gului popor, va acționa și în viitor ca o 
uriașă forță motrice în accelerarea pro
gresului orînduirii noastre socialiste. In 
același timp, una dintre preocupările de 
seamă ale partidului o constituie adîncirea 
permanentă a democrației socialiste, crea
rea condițiilor optime pentru afirmarea 
nestingherită a personalității umane, a fie
cărui cetățean al patriei.

Referindu-se la activitatea pe' plan ex
tern a partidului și statului nostru, vorbi
torul a spus : In centrul politicii externe a 
partidului vor sta și In viitor prietenia fră
țească, alianța și colaborarea multilaterală 
cu toate țările socialiste. Partidul nostru 
militează consecvent pentru dezvoltarea șl 
consolidarea sistemului mondial socialist, 
pentru creșterea influenței pe care el o 
exercită pe plan internațional. Considerăm 
că elementul esențial al asigurării unității 
și coeziunii țărilor socialiste îl constituie 
aplicarea principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, respecta
rea suveranității și independenței națio
nale, neamestecul în treburile interne, ega
litatea în drepturi, avantajul reciproc și 
întrajutorarea tovărășească. Partidul Comu
nist Român și guvernul țării noastre vor 
promova consecvent o politică îndreptată 
spre îmbunătățirea continuă a climatului 
politic internațional, spre dezvoltarea prie
teniei șl colaborării între popoare.

Tovarășul Mihai Gere a înfățișat apoi 
pe larg succesele dobîndlte de poporul nos
tru în cei 25 de ani de la eliberarea Româ
niei, subliniind că, în ansamblul dezvoltă
rii multilaterale a economiei, științei și 
culturii din patria noastră, se încadrează 
în mod armonios și județul Bihor. Prin 
grija partidului și statului, județului Bihor 
i-au fost alocate, în primii 3 ani ai cinci- 

nalulul In curs, investiții de aproape 4 
miliarde lei. In această perioadă, producția 
industrială a județului a crescut cu 52 
la sută. într-un ritm mediu anual de 15 
la sută, superior mediei pe țară. Totodată, 
județul furnizează 3,5 la sută din producția 
globală agricolă a țării.

Cu prilejul recentei vizite în județul dv,. 
a spus vorbitorul. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat inițiativa și răspunde
rea cu care comitetul județean de partid, 
organele și organizațiile de partid au ac
ționat pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului în industrie și agricultură. Vreau să 
subliniez că aprecierile și îndrumările deo
sebit de prețioase ale secretarului general 
obligă organizația județeană de partid, pe 
fiecare comunist, pe fiecare om al muncii 
de a-și mobiliza și mai mult capacitatea șl 
energia creatoare pentru realizarea exem
plară a sarcinilor, a tuturor hotărîrilor de 
partid și de stat.

Am reamintit această îndatorire deoa- 
rece din vizitele pe care le-am făcut în 
unele întreprinderi și unități agricole șl 
din analizele economico-financiare rezultă 
că mai avem multe de făcut pentru creș
terea producției și a productivității mun
cii, pentru îmbunătățirea calității produse
lor. Măsuri deosebite se oer luate în indus
tria județului pentru creșterea producti
vității muncii care, în semestrul I a.c., a 
crescut doar cu 1,8 la sută în comparație 
cu perioada corespunzătoare din 1968. Vorbi
torul a subliniat apoi că există mari re
zerve în județ pentru sporirea producției 
destinate exportului, pentru creșterea efi
cientei activității economice. El a relevat, 
în continuare, măsurile care se impun pen
tru dezvoltarea agriculturii județului, creș
terea producției la hectar, a numărului da 
animale și păsări, insistînd asupra opera
tivității cu care trebuie efectuate recol
tarea cerealelor și celelalte lucrări agricole.

Referindu-se la faptul că județul Bihor 
va beneficia și în continuare de importante 
fonduri de investiții, tov. Mihai Gere a 
insistat asupra necesității grăbirii lucrări
lor de construcții și intrării în funcțiune 
la termen a noilor obiective și capacități 
de producție.Hotărîrea conferinței dv. — a spus vorbi
torul — de a susține propunerea ca cel 
de-al X-lea Congres al partidului să rea
leagă în funcția de secretar general pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. exprimă sen
timentele de stimă și dragoste fierbinte 
ale tuturor oamenilor muncii români, ma
ghiari germani și de alte naționalități, din 
județ,' față de conducătorul încercat al 
partidului și statului nostru. Trebuie să 
spun că în toate acțiunile partidului și sta
tului pentru edificarea socialismului, în 
inițierea și adoptarea hotărîrilor de impor
tanță vitală pentru prezentul și viitorul 
României, un rol uriaș, hotarîtor, aș spune, 
l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușestu, omul 
înzestrat cu calități deosebite de conducă
tor de partid și de stat, care «/țte zi și 
noapte prezent la postul său de ÎJ-altă răs
pundere. Mă asociez și eu din tontă inima 
hotărîrii dumneavoastră ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — fiu credincios al cla
sei muncitoare șl al poporului român — sa 
fie propus pentru a fi reales secretar ge
neral al Comitetului Central al partidului.

In încheierea cuvîntării sale, tovarășul 
Mihai Gere a urat delegaților la confe
rință, tuturor comuniștilor și 
muncii din județ, familiilor lor, 
nătate și putere de muncă pentru dezvol

oamenilor 
multă să-

tarea și înflorirea județului, pentru ridica
rea României socialiste pe noi trepte ala 
civilizației și progresului.
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EXTRAORDIhlARE ALE ORGAUIIZAȚIILOR JUDEȚELE Dt PARTID

Conferința extraordinară a organizației 
județene de partid Dîmbovița, care s-a des
fășurat duminică, 20 iulie, la Tîrgoviște, a 
constituit un nou prilej de exprimare a 
adeziunii depline a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județ, față de docu
mentele pentru Congresul al X-lea al parti
dului, față de întreaga politică internă ți 
externă a partidului și statului nostru.

La lucrările conferinței a luat parte to
varășul MIHAI DALEA, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, în ziua precedentă, a făcut o 
vizită de lucru în Întreprinderi Industriale 
ți unități agricole din județ.

Reliefînd valoarea excepțională teoretică 
ți practică a Tezelor și proiectului de Direc
tive, tovarășul NICOLAE TABÎRCA, prim- 
secretar al Comitetului județean de partid 
Dîmbovița, a arătat, in deschiderea lucrărilor 
conferinței, că în aceste documente își gă
sește o fidelă întruchipare activitatea vastă, 
laborioasă desfășurată de Comitetul Central 
al partidului, tn frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru elaborarea programului 
de înflorire multilaterală a României, pen
tru făurirea unei economii moderne, pentru 
perfecționarea continuă a orînduirii sociale 
șl de stat, tn scopul ridicării țării noastre 
pe culmi tot mai înalte ale progresului și 
civilizației. Politica partidului — a spus vor
bitorul — a rodit și în județul nostru, al 
cărui peisaj s-a îmbogățit cu numeroase o- 
biective economice și social-culturale tn 
ultimul sfert de veac, documentele progra
matice pentru apropiatul Congres deschizînd 
perspective ample pentru noi și noi înfăp
tuiri.

Dezbaterile au scos tn evidență maturita
tea politică a comuniștilor, înalta lor res
ponsabilitate față de bunul mers al con
strucției socialiste. Mal mulți vorbitori, între 
care CONSTANTIN MOTOROIU, nrim-se- 
eretar al Comitetului municipal de partid 
Tîrgoviște, ION CALCIO1U, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular județean, 
MARIA GILMEANU, secretara comitetului 
de partid de la Întreprinderea textilă „Bu- 
cegi* * din Pucioasa, ION ALEXANDRU, se
cretarul comitetului de partid de la schela 
Tîrgoviște, ION BOBOCEA, secretar al co
mitetului județean de partid, ofițerul TU- 
DOSE CONSTANTIN, NICULINA COSTES- 
CU, profesoară la Liceul din Pucioasa, ION 
NEDELCU, președintele consiliului județean 
al U.G.S.R., GHEORGHE LUBENEi mem
bru de partid din ilegalitate, s-au referit 
pe larg la sarcinile ce revin organizațiilor 
de partid, colectivelor de oameni ai muncii 
de pe meleagurile Dîmboviței pentru a da 
viață prevederilor cuprinse în programul de 
dezvoltare a patriei noastre care va fi supus 
dezbaterii congresului înfățișind succesele 
importante obținute pină tn prezent, MARIN 
VLAD, secretarul organizației de partid de 
la cooperativa agricolă de producție Crovu, 
ION GATEJOIU, secretarul comitetului de 
partid de la Uzina de utilaj petrolier Tîrgo
viște, ALEXANDRU PASCALE, directorul 
întreprinderii „Steaua electrică*  — Fieni, 
ALEXANDRU DRAGAN, președintele coo
perativei agricole de producție Uliești, 
GHEORGHE BANU, secretarul Comitetului 
orășenesc de partid Moreni, ing. CONSTAN
TIN BULANCEA de la C.A.P. Șelaru, au 
subliniat faptul că Industria și agricultura, 
Întreaga economie a județului Dîmbovița 
dispun de mari posibilități ce trebuie valo
rificate șl au făcut propuneri judicioase

• O chestiune de onoare t PATRIA — 9 ;
12 ; 13 ; 18 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 
10 ; 20,30, FESTIV AU — 8,15 ; 12 ; 15,30 ;
18.15 ; 21, la grădină — 20,30.
• Singurătate in doi (In cadrul Festivalu
lui filmului din R. P. Polonă) : REPUBLICA
- 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Omul momentului : LUCEAFĂRUL — 8 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Dragoste la Las Vegas ; BUCUREȘTI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 31, EXCELSIOR
- 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, 
STADIONUL DINAMO — 20,30. GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,30.
• Comisarul X șl „Banda trei ctlnl verzi* i
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 ; 31, ARENELE LIBERTĂȚII -
20,30.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană : VICTO
RIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Deșertul roșu t CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ;
13 ; 18 ; 21, GRADINA DOINA — 20,30.
• Muzicantul : LUMINA — 9,15—16,30 in con
tinuare ; 18,45 : 20,45.
• Matineu pentru copil : DOINA — 9—10.
• Străin tn casă : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30 BUCEGI - I ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; la grădină - 20,30.
• La dolce vita : UNION — 16 ; 19,30, VOLGA
— 9,30—16 tn continuare ; 19,30.
• Album de pictură românească ; Callatls ; 
Triptic de artă populară; Dacă treci riul 
Selenel ; George Coșbuc, ctntărețul pămln- 
tulul românesc : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Noaptea generalilor : GRIVIȚA — 9,30—14 
tn continuare ; 16,30; 20, AURORA — 9
12 ; 15 ; 18 ; 20,45, la grădină — 20,30 ; ARTA
— 9—14,30 în continuare ; 17,30 — la grădină
20,30.
• Tată de familie : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Acuzatul : BUZEȘTI — 16,30 ; 18.
• Prințul negru : DACIA — 8,15—16,30 tn 
continuare ; 18,45 ; 21.
• In umbra coltului: UNIREA — 15,30 ; la 
grădină — 20,30.
• Musafiri eludați pe muntele de gheață : 
UNIREA - 18.
• Operațiunea „Belgrad* t LIRA — 15,30; 
18 ; la grădină — 20,30, FLACĂRA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

pentru folosirea cu maximă eficiență a tu
turor capacităților productive.

Dînd glas voinței unanime a organizațiilor 
de partid pe care le reprezintă, a tuturor 
oamenilor muncii din județ, delegații la 
conferință s-au alăturat cu fierbinte entu
ziasm hotărîrii conferinței extraordinare a 
municipiului București de a propune reale
gerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în înalta funcție de secretar general al Co
mitetului Central al partidului. Tovarășii 
NICOLAE TABIRCA, ION DINESCU, mais
tru la schela Moreni, GHEORGHE TANA- 
SOIU, directorul general al Uzinei de utilaj, 
petrolier Tîrgoviște. IORDAN STANESCU? 
membru de partid din ilegalitate, ELENA 
SIMIONESCU, directoarea Școlii generale 
nr. 5 Tîrgoviște, șî alții, In cuvinte calde, 
izvorîte din inimă, au dat expresie senti
mentelor de dragoste, de profundă stimă și 
prețuire față de calitățile remarcabile ale 
tovarășului Ceaușescu, eminent conducător 
al partidului și statului nostru. Activitatea 
sa neobosită, contribuția de prim ordin la 
elaborarea politicii interne și externe, a tu
turor măsurilor care au adus un suflu 
proaspăt, nou, In toate domeniile și au im
primat un ritm mai viu construcției socia
liste, devotamentul profund față de intere
sele vitale ale națiunii noastre socialiste, ale 
cauzei socialismului — au spus vorbitorii — 
pledează în mod convingător pentru ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvestiț 
în continuare cu înalta funcție pe care el 
o îndeplinește atît de strălucit

Conferința extraordinară a organizației 
județene de partid a ales prin vot secret 40 
de delegați la Congresul al X-lea al parti
dului Participanții Ia conferință au desem
nat, apoi, drept candidați pentru organele 
superioare de partid pe tovarășii . MANEA 
MĂNESCU, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, președintele Consiliu
lui Economic, CONSTANTIN PIRVULESCU, 
președintele Comisiei Centrale de Revizie 
a C.C. al P.C.R., ION CALCIOIU, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular jude
țean Dîmbovița, GAL IONEL, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., ION GĂ- 
TEJOIU, secretarul comitetului de partid (ie 
la Uzina de utilaj petrolier — Tîrgoviște, 
CONSTANTIN STATESCU, secretarul Con
siliului de Stat, NICOLAE TABIRCA, 
prim-secretar al Comitetului județean de 
partid Dîmbovița, NICOLAE TOADER, 
ministrul petrolului.

în încheierea dezbaterilor conferinței, pri
mit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
MIHAI DALEA.

Cu puternice aclamații, participanții au 
aprobat textul unei scrisori adresate Co
mitetului Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune 
printre altele ;

„Asigurăm Comitetul Central, pe dum
neavoastră personal, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți comuniștii, oa
menii muncii din județul Dîmbovița slnt 
animați de dorința fierbinte de a-și con
sacra toată capacitatea și priceperea lor În
deplinirii și depășirii sarcinilor ce le revin, 
traducerii în viață a obiectivelor cuprinso 
in programul vast de edificare a socialismu
lui în România ce va fi adoptat la cel de-al 
X-lea Congres al partidului*.

Dumitru ȚINU 
Ilie TANASACHE

Cuvîntarea tovarășului 
Mihai Dalea

în cinstea Congresului

Satu Mare
în cadrul conferinței extraordinare a 

organizației județene Satu Mare a P.C.R., 
care a avut loc în ziua de 20 Iulie, repre
zentanții comuniștilor din acest județ au 
dezbătut pe larg Tezele C.C. al P.C.R., 
proiectul de Directive ale Congresului al 
X-lea. Exprimîndu-și adeziunea deplină 
față de politica internă și externă, marxist- 
leninistă, a partidului, delegații și-au luat 
angajamentul de a transpune în viață hotă- 
rîrile apropiatului congres.

La conferință a participat tovarășul VA- 
SILE PATILINET, secretar al C.C. al P.C.R. 
care, în zilele precedente, a vizitat Țesă- 
toria de cînepă Negrești-Oaș, întreprinde
rile „Tricotex" și „1 Septembrie*.  I.A.S. 
Dorolț șl cooperativa agricolă Păulești.

în expunerea prezentată în cadrul con
ferinței, tov. IOSIF UGLAR, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid Satu 
Mare, a relevat faptul că membrii de par
tid, toți oamenii muncii din județ, fără 
deosebire de naționalitate, acordă o înaltă 
apreciere Tezelor și proiectului de Direc
tive. Aceasta s-a vădit din plin cu ocazia 
dezbaterii acestor documente în cadrul adu
nărilor generale șl al conferințelor de par
tid. Cu acest prilej, mulți din cel 2933 
comuniști care au luat cuvîntul ou făcut 
numeroase propuneri menite să ducă la 
realizarea programului de înflorire a pa
triei prevăzut în Teze șl în proiectul de 
Directive. Subliniind realizările obținute, 
vorbitorul a arătat ce trebuie întreprins 
în continuare pentru dezvoltarea economică, 
socială, culturală a județului.

Dînd o înaltă apreciere documentelor 
puse în dezbatere, tovarășii FERDINAND 
NAGY, secretar al comitetului județean de 
partid, VASILE CADAR, directorul uzinei 
„Unio" GEORGE BERETEANU, prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de partid 
Cărei, ZOLTAN HALASZ, lăcătuș la uzi
na „Unio“, VASILE DAN, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Ne
grești, au arătat că în perioada care a 
trecut de la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului au fost obținute rezultate re
marcabile în ce privește sporirea produc
ției și creșterea eficienței economice a 
activității întreprinderilor industriale din 
județ. Vorbitorii au subliniat, de asemenea, 
rezervele care există pentru creșterea pro
ducției și reducerea prețului de cost al 
produselor.

O deosebită atenție s-a acordat în ca
drul dezbaterii problemelor privind dez
voltarea agriculturii județului. Tov. MARIA 
ZIDARU, președinta cooperativei agricole 
din Păulești, VASILE OIEGAȘ, secretar 
al comitetului comunal de partid Livada. 
ILIE RESTEMAN, director al I.A.S. Ardud, 
VASILE MANTA, președintele uniunii 
județene a cooperativelor agricole de pro
ducție, ILEANA DECUSEARA, inginer 
agronom la cooperativa agricolă Ardud. 
vorbind despre rezultatele obținute în spo
rirea producției, au făcut o serie de pro
puneri menite să ducă la o folosire supe
rioară a pămîntului, la creșterea eficientei 
economice în unitățile agricole.

Alțl vorbitori, printre care tovarășii 
IOAN FORIȘ, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Satu Mare, IOAN 
CAIȚA, președintele comitetului județean 
al sindicatelor, NICOLAE BILANICI, se
cretar al Comitetului orășenesc de partid 
Tășnad, IOAN PLUGARU, președintele 
uniunii județene a cooperației de consum, 
ZOLTAN HUSZTI, prim-secretar al comi
tetului județean al U.T.C/, au relevat in cu
vîntul lor amploarea si eficiența măsuri

lor adoptate de partid in ultimii ani pentru 
perfecționarea orînduirii sociale șl de stat. 
Tov. IOAN IENCIU, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular județean, a subliniat 
că adînclrea democrației socialiste a avut 
urmări deosebit de favorabile în ce pri
vește creșterea inițiativelor oamenilor 
muncii, îmbunătățirea activității organe
lor locale ale puterii de stat

De problemele vieții culturale șl sociale 
a județului s-au ocupat pe larg. tov. PAUL 
ERDOS, maestru emerit al artei, secreta
rul cenaclului artiștilor plastici, și NICOLAE 
MICU, farmacist.

într-o atmosferă de mare însuflețire, do
vadă a dragostei șl încrederii nemărginite 
față de partid, față de conducerea sa, con
ferința a hotărît în unanimitate ca dele
gații la congres, în numele celor 34 000 co
muniști din județul Satu Mare, să sus
țină realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în funcția de secretar gene
ral al C.C. al P.C.R. Arătînd că BÎnt proas
pete în minte amintirile de la recenta 
vizită făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe meleagurile sătmărene, tovarășii ZOL
TAN BATHORI, procuror-șef al' județului, 
MARIA ZIDARU, președinta cooperativei 
agricole din Păulești. FRANCISC BAGOSI, 
membru de partid din ilegalitate, GHEOR
GHE LAPUȘTE, prim-secretar al comite
tului municipal al U.T.C., au exprimat în 
cuvîntul lor înalta prețuire a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii dîn județ față 
de secretarul general al Comitetului Cen
tral al partidului, care s-a dovedit a fi un 
eminent conducător, legat în modul, cel mai 
strîns de popor, ale cărui interese le slu
jește cu nemărginit devotament, un înflă
cărat luptător pentru unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, 
pentru triumful cauzei socialismului si 
păcii.

Pe baza normelor statutare, conferința 
a ales prin vot secret pe cel 35 delegați 
la Congresul al X-lea al partidului. De 
asemenea, au fost desemnați de către con
ferință drept candidați pentru organele 
superioare de conducere ale partidului 
tovarășii : VASILE CADAR, directorul uzi
nei „Unio" Satu Mare ; ANDREI CERVEN- 
COVICI, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la Comitetul Central, IULIU 
FEJES, secretar al Marii Adunări Națio
nale, președintele Biroului de Turism pen
tru Tineret din România, IOSIF UGLAR, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Satu Mare. 
MARIA ZIDARU, Erou al Muncii Socialis
te, președinta cooperativei agricole Pău
lești. ,

în cadrul lucrărilor conferinței, primit 
cu vii aplauze a luat cuvîntul tovarășul 
VASILE PATILINEȚ.

Participanții Ia conferință au adresat o 
scrisoare Comitetului Central al partidului, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in a 
cărei încheiere se spune : „Strîns uniți în 
jurul conducerii de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Satu Mare se 
angajează să îndeplinească în mod exem
plar toate sarcinile trasate de Congresul al
IX- lea și Conferința Națională a partidu
lui, precum-și hotărîrile de importanță is
torică ce vor fi adoptate de Congresul al
X- lea, contribuind astfel la înflorirea »i 
prosperitatea patriei noastre socialiste*.

Ion HERȚEG

Cuvîntarea tovarășului
Vasile Patilineț

ANGAJAMENTELE
S-AU

METALURGIȘTII 
IEȘENI ȘI-AU DEPĂȘIT 
CU 3 MILIOANE LEI 

ANGAJAMENTUL 
ANUAL

Uzina metalurgică din 
Iași, una din cele mai 
mari unități industria
le ale orașului, a reali
zat, de la începutul a- 
nului și pînă în pre
zent, o producție globa
lă suplimentară în va
loare de aproape 11 mi
lioane lei, depășind cu 
3 milioane lei angaja
mentele pe întregul an. 
Producția suplimentară 
reprezintă peste 400 
tone țevi, 200 tone pro
file îndoite și 20 tone 
timplărie mecanică. Co
lectivul acestei fabrici a 
ajuns la concluzia că 
poate furniza economiei 
naționale în plus, față 
de prevederile înscrise 
tn angajamentele adop
tate inițial, o producție 
suplimentară evaluată 
ta 7 milioane lei.

CONSTRUCTORII 
DE NAVE GALAȚENI 

SE APROPIE 
DE REALIZAREA 

ANGAJAMENTULUI 
PE ÎNTREGUL AN

La Galați a fost lan
sat la apă ultimul car
gou din seria navelor 
care se realizează anul 
acesta, furnizate Uni
unii Sovietice, . pentru 
transportul de cheres
tea. In afara posibilită
ților pe care și le creea
ză, de a îndeplini în 
bune condiții prevederi
le contractuale ale pla
nului de export, prin 
lansarea la apă a navei 
amintite, cea de a cin- 
cea din acest an, con
structorii gălățenl și-au 
realizat înainte de ter
men angajamentul luat 
tn cinstea Congresului 
partidului, obținînd su
plimentar o producție 
marfă de peste 6 mili
oane Iei. De semna
lat că angajamentul co
lectivului de la Șantie
rul naval din Galați 
prevedea ca o aseme
nea producție (circa 6,5 
milioane lei) să se reali
zeze pînă la afîrșitul 
»nului.

Pe cala șantierului se 
află în curs de pregă
tire, pentru lansare, o 
nouă navă de 4 500 tone, 
destinată transportului 
de mărfuri generale. In 
diferite stadii de asam
blare și montaj se află, 
de asemenea, alte pa
tru nave maritime de 
tonaj mijlociu.

BRAȘOV t LUCRĂRI 
DE CONSTRUCȚII 

ÎN AVANS 
FAȚA DE GRAFICE

Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii întreprin-

MATERIALIZAT
derli județene de con
strucții din Brașov au 
reușit să predea înain
te de termenul stabilit 
un complex de labora
toare aparținînd Insti
tutului de cercetări 
fientru cultura cartofu- 
ui și sfeclei.

în întrecerea pe car» 
o desfășoară în cinstea 
celui de-al X-lea Con
gres al partidului, con
structorii brașoveni au 
mai predat obiective tn 
cadrul fabricii de plat
forme auto din Brașov, 
un complex de instala
ții, cu o capacitate de 
1 000 tone de celuloză 
pe an, In cadrul Fabri
cii de hirtie Zărneștl, 
noi capacități de pro
ducție la Filatura din 
Ghimbav, precum și 720 
de apartamente.

INDUSTRIA 
SATMAREANA 

Șl-A ÎNDEPLINIT 
ANGAJAMENTELE

Avîntul cu care co
lectivele întreprinderi
lor industriale din ju
dețul Satu Mare întîm- 
pină Congresul al X-lea 
al partidului și aniver
sarea unui sfert de veao 
de la eliberarea pa
triei își găsește expre
sie în îndeplinirea și 
depășirea angajamente
lor asumate în întrece
rea socialistă. Pînă • 
in prezent s-a obținut 
o producție suplimenta
ră valorînd peste 40 
milioane lei. S-a înde
plinit, de asemenea, in
tegral angajamentul a- 
nual privind livrările 
la export, iar pe seama 
reducerii consumurilor 
«pecifice s-au eoonomi- 
sit aproape 400 tona d« 
metale.

Comparativ cu peri
oada corespunzătoare • 
»nului trecut, produc
ția industrială globală 
a județului a crescut cu 
peste 11 la sută, iar 
productivitatea muncii 
eu 4,2 la sută.

SUPLACUL 
DE BARCAUt 

S-AU PRELUCRAT 
PESTE PREVEDERI 

9 000 TONE DE ȚIȚEI

N-au trecut declt J 
luni de la intrarea In 
funcțiune a rafinăriei 
de la Suplaoul de Bar- 
cău (Bihor) și parame
trii proiectați, care ur
mau să fie atinși peste 
un an, au fost atinși. 
Dornic să tnttmpine 
cel de-al X-lea Congres 
al partidului cu reali
zări deosebite, colecti-

vul acestei rafinării 
prelucrat în primele

a
3 

luni de activitate 9 000 
tone de țiței peste pre
vederile planului. Re
cent, muncitorii rafină
riei și-au suplimentat 
angajamentul luat în 
cinstea celui de-al X- 
lea Congres al partidu
lui șl a zilei de 23 Au
gust, cu 5 000 tone de 
țiței care urmează să 
fie prelucrate peste 
plan.

LUGOJ : PRODUSE 
PESTE PLAN 
IN VALOARE 

DE 31 MILIOANE LEI

întreprinderile indus
triale din municipiul 
Lugoj și-au tndeplinit 
de pe acum principa
lele obiective înscrise 
în angajamentele for
mulate în cinstea celui 
de-al X-lea Congres al 
partidului și a zilei de 
23 August. în acest fel 
au fost obținute în plus 
importante cantități de 
materiale de construcții, 
țesături de bumbac și 
alte produse a căror 
valoare depășește 31 
milioane lei. în același 
timp, la Lugoj au in
trat In funcțiune noi 
capacități de producție, 
Iar altele au fost mo
dernizate și dotate cu 
mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate. Prin
tre acestea se numără 
noua țesătorie a între
prinderii „Industria tex
tilă Lugoj*,  cu o pro
ducție de aproape 5 mi
lioane mp țesături 
pe an.

MINERII DIN BAZINUL 
DORNELOR

AU REALIZAT PLANUL 
PE 7 LUNI CU 21

DE ZILE MAI DEVREME

Colectivele de mun
că ale minerilor din 
bazinul Dornelor, jude
țul Suceava, au reușit 
să obțină un succes 
deosebit: realizarea pla
nului la producția 
globali p« T luni ale 
anului cu 21 de zile 
mal devreme. Ca urma
re, prevederile la capi
tolul producției globa
le au fost depășite cu 
peste 550 000 lei, peste 
plan extrăgîndu-se pină 
acum o însemnată can
titate de mangan.

Calculele arată că 
pină la 1 august este 
posibil ca depășirile 
valorice la producția 
globală să ajungă 
2,3 milioane lei.
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La începutul cuvîntărll sale, vorbitorul 
a adresat delegaților la conferință, tuturor 
oamenilor muncii din județul Dîmbovița, 
un călduros salut din partea Comitetului 
Cental al partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal.

Conferința extraordinară a organizației 
județene de partid — a relevat tovarășul 
Mihai Dalea — este parte componentă a 
vastului dialog al partidului cu țara, cu 
poporul, consacrat dezbaterii creatoare a 
documentelor programatice ale partidului 
nostru pentru cel de-al X-lea Congres 
Caracteristica de bază a acestor dezba
teri o constituie viguroasa și entuziasta 
aprobare din partea întregului popor a 
politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, exprimarea încrederii ne
mărginite în conducerea partidului, mani
festarea unității de nezdruncinat în jurul 
Comitetului Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a hotărîrii unanime a 
poporului român de a urma neabătut dru
mul jalonat în linii ferme de partid pen
tru înflorirea României socialiste.

După ce a înfățișat tabloul înfăptuirilor 
însuflețitoare din ultimul sfert de veac, 
vorbitorul s-a oprit pe larg asupra contri
buției prețioase pe care au adus-o la aceste 
înfăptuiri și oamenii muncii de pe melea
gurile dîmbovițene. Județul Dîmbovița de
ține o pondere însemnată în ramuri im
portante ale economiei noastre — petrol șl 
utilaj petrolier, textile, producția cerea
lieră, zootehnie și pomicultură — sectoare 
în care s-au afirmat hărnicia și priceperea 
celor ce muncesc, spiritul novator al co
muniștilor, preocuparea de a conecta efor
turile de aici la exigența și eforturile în
tregii țări. Pornind de la sarcinile sporite 
ce revin județului Dîmbovița în etapa 
următoare, tovarășul Mihai Dalea s-a 
oprit și asupra unor neajunsuri care frî- 
nează, într-o anumită măsură, fructificarea 
deplină a tuturor posibilităților de care 
dispun industria și agricultura județului. 
Organelor și organizațiilor de partid le 
revine îndatorirea de a determina realiza
rea riguroasă, în termen, a lucrărilor de 
investiții șl a sarcinilor de producție în 
toate unitățile industriale și agricole, folo
sirea cu grijă a resurselor materiale și 
umane. In vederea sporirii eficientei eco
nomice. Eforturile făcute de întregul popor 
trebuie să-și găsească, pretutindeni, echi
valent firesc în obținerea unor rezultate 
corespunzătoare investiției de energie.

Referindu-se, în continuare, la înalta ți
nută științifică și realismul creator al Teze
lor si proiectului de Directive, vorbitorul 
a arătat că la baza stabilirii liniilor dez
voltării viitoare a țării a stat analiza 
temeinică a rezultatelor obținute în actua
lul cincinal, rezultate care confirmă întru- 
totul justețea politicii de pină acum supe
rioritatea orînduirii noastre socialiste, ca
pacitatea partidului în întregul său, a 
conducerii sale, de a aplica, la condițiile 
concrete ale tării noastre, adevărurile ge
nerale ale învățăturii marxist-leniniste. 
Una din dominantele programului de dez
voltare a României în următorii ani, a 
spus vorbitorul, o constituie promovarea cu 
consecventă a industrializării într-o con
cepție unitară și de lungă durată, ritmurile 
înalte, dinamice stabilite în acord cu nece
sitățile obiective ale dezvoltării.

în continuarea cuvîntării sale, tovarășul 
Mihai Dalea s-a referit pe larg la preocu
parea conducerii partidului și statului pen
tru perfecționarea continuă a orînduirii 
noastre socialiste, creșterea atribuțiilor 

statului socialist, adînclrea democrației so
cialiste. în concepția partidului nostru — 
a spus vorbitorul — socialismul și de
mocrația sînt de nedespărțit. Participarea 
masivă a comuniștilor, a tuturor cetățe
nilor patriei la dezbaterea documentelor 
pentru congres, contribuția lor creatoare 
în care e sintetizată înțelepciunea poporu
lui, ilustrează cu elocvență întărirea de
mocrației interne de partid, ca șl procesul 
de lărgire a democrației în viața noastră 
socială.

Un capitol important din cuvîntarea to
varășului Mihal Dalea a fost consacrat ac
tivității internaționale a partidului șl sta
tului nostru. în stabilirea politicii noastre 
externe — a spus vorbitorul — se vădește 
înalta responsabilitate pentru interesele 
fundamentale ale poporului român, ale so
cialismului șl păcii în lume. în centrul 
acestei politici, partidul pune prietenia fră
țească șl colaborarea multilaterală cu ță
rile socialiste, de care ne leagă comunita
tea de interese și de țeluri, de ideologie. 
Noi concepem întemeierea acestor relații 
pe baza respectării principiilor marxist- 
leniniste, ale internaționalismului proletar, 
egalității în drepturi, respectului suvera
nității și independenței naționale, neames
tecului în treburile Interne, întrajutorării 
tovărășești. Numai în acest fel relațiile 
dintre țările socialiste vor putea oferi un 
model de conlucrare rodnică, mărind pu
terea de atracție a socialismului în lume. 
Partidul nostru a militat și va milita cu 
consecvență și în viitor pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, pentru înlătura
rea divergențelor existente în mișcarea co
munistă și muncitorească internațională.

România — a spus vorbitorul — acțlo- 
nînd în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice între state cu orînduirl sociale di
ferite, se pronunță totodată pentru lărgi
rea relațiilor cu toate țările lumii, mili
tează pentru dezvoltarea neîngrădită a 
schimburilor economice, culturale, științi
fice, pentru extinderea contactelor între 
factorii de răspundere, convinsă fiind că 
aceasta contribuie la apropierea intre po
poare, la statornicirea unui climat de în
țelegere și de încredere, la asigurarea secu
rității și păcii în lume.

Prin politica sa consecventă, marxist- 
leninistă, desfășurată pe plan intern și ex
tern, partidul nostru — a spus în înche
iere tovarășul Mihal Dalea — și-a cîștigat 
prețuirea, întregului popor, un binemeritat 
prestigiu internațional. în același gînd cu 
partidul, cu poporul nostru, dumneavoas
tră ați dat mandat delegaților la congres 
să susțină realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar ge
neral al Comitetului Central al partidului. 
Am avut deseori prilejul, în diferite func
ții ce mi s-au încredințat, să cunosc în 
persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
eminent conducător, cu o energie inepui
zabilă, cu o pătrunzătoare clarviziune, cu 
talent organizatoric remarcabil. Tovarășul 
Ceaușescu găsește totdeauna energia și 
timpul necesar pentru ca personal să cu
noască îndeaproape părerile șl propune
rile oamenilor muncii, fapt pentru care 
întregul popor îl simte apropiat de inima 
sa, de bucuriile și năzuințele lui. Prin pre
zența sa în continuare în fruntea partidu
lui vedem garanția sigură a continuării 
cu consecvență și hotărîre a drumului lu
minos pe care se află angajată România 
socialistă.

La începutul cuvîntării sale, vorbitorul 
a transmis delegaților, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din Satu Mare salu
tul conducerii partidului, personal al to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Conferința — a spus vorbitorul — a în
cununat dezbaterea Tezelor pentru Con
gres și a proiectului de Directive — docu
mente de mare însemnătate în viața par
tidului șl statului, care oglindesc orienta
rea de viitor a politicii noastre, perspec
tivele luminoase ale construcției socialiste 
in România. Din modul cum s-au desfă
șurat lucrările conferinței s-a putut cons
tata că Tezele șl proiectul de Directive au 
fost însușite și aprobate în unanimitate de 
toți comuniștii din județul Satu Mare. Ei 
văd în aceste documente o expresie vie a 
caracterului realist al politicii partidului, 
politică ce pornește de la studierea atentă 
a posibilităților, ca și a cerințelor de dez
voltare ale societății noastre.

Făcind o amplă analiză a rezultatelor 
remarcabile obținute de poporul nostru în 
sfertul de veac care a trecut de la elibe
rarea țării și în anii care s-au scurs de la 
cel de-al IX-lea Congres al partidului, 
tovarășul Vasile Patllinet a subliniat di
namismul economiei noastre, arătînd că 
producția industrială a țării obținută In 
1938 se realizează astăzi în numai 7—23 
de zile. La marile realizări obținute și-au 
adus contribuția toți oamenii muncii din 
patria noastră, inclusiv cei din județul 
Satu Mare, județ în care, an de an, se în
deplinesc și se depășesc planurile de 
producție. Merită evidențiată dezvolta
rea unor localități din județ cum sînt 
cele din Țara Oașului unde, în ul
timii ani, au început să apară între
prinderi industriale, ceea ce constituie re
zultatul politicii partidului nostru de dez
voltare economică a tuturor zonelor țării. 
Cu toate realizările obținute, partidul este 
conștient că mai sînt multe de făcut pen
tru a satisface într-o măsură tot mal mare 
cerințele oamenilor muncii. De aceea, în 
Teze și proiectul de Directive sînt prevă
zute măsuri în direcția sporirii producției 
industriale, creșterii productivității mun
cii și a eficienței economice în toate sec
toarele de activitate.

Vorbitorul a subliniat că va trebui să^ ge 
acorde o deosebită atenție perfecționării 
conducerii economiei de către organele și 
organizațiile de partid, îmbunătățirii stilu
lui de muncă al acestora, pentru a ge 
asigura realizarea sarcinilor pe anii 
1970—1975 Este necesar ca în toate Între
prinderile să se descopere noi rezerve de 
creștere a producției, să se acorde o mai 
mare atenție folosirii forței de muncă, 
pregătirii cadrelor.

în continuare, tovarășul Vasile Patillneț 
s-a referit la problemele agriculturii. Și în 
acest domeniu, pe baza măsurilor prevăzute 
de cel de al IX-lea Congres al partidului, 
au fost obținute rezultate remarcabile în 
îmbunătățirea activității întreprinderilor 
agricole de stat care au reușit să-și spo
rească simțitor beneficiile, ca și în coopera
tivele agricole de producție. Ținînd seama 
de cerințele economiei țării, vorbitorul a 
subliniat necesitatea sporirii în continuare 
a producției agricole, a folosirii în acest 
scop a tuturor resurselor de care dispune 
județul

Vorbitorul a prezentat cîteva cifre con
cludente cu privire la faptul că inclusiv 

în anii de secetă producția obținută a aco
perit nevoile interne și a creat unele dis
ponibilități pentru export. Toate acestea 
ilustrează efectul pozitiv al preocupărilor 
consecvente ale partidului și statului nostru 
pentru ridicarea agriculturii la nivelul unei 
ramuri cu un rol important tn creșterea 
venitului național și a bunăstării celor ce 
muncesc. In întreaga țară investițiile afec
tate agriculturii se materializează tn diver
sificarea mijloacelor mecanice și a lucră
rilor efectuate mecanizat, tn extinderea 
chimizării, In înfăptuirea programului vast 
al îmbunătățirilor funciare, mai ales pe ca
lea Irigațiilor

Apreciind activitatea desfășurată de Co
mitetul județean de partid să biroul său, 
ca și de Comitetul executiv ăl Consiliului 
popular județean, vorbitorul a arătat că 
sarcinile viitoare impun noi eforturi pen
tru ridicarea muncii în toate domeniile la 
un nivel superior. în această ordine de 
idei s-a subliniat necesitatea creșterii exi
genței față de îndeplinirea ritmică a sar
cinilor din domeniul investițiilor, unde tn 
prezent există rămîneri în urmă.

O importantă parte a cuvîntării a 
fost consacrată acelor prevederi din Te
zele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al 
X-lea care se referă la perfecționarea 
democrației socialiste. Ținînd seama de ne
cesitatea creșterii rolului maselor în toate 
domeniile de activitate — a spus vorbito
rul — conducerea de partid, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, se preocupă ca 
în condițiile actuale întregul popor să par
ticipe la conducerea șl rezolvarea treburi
lor obștești. în ultimii ani nu a fost pro
blemă mai importantă care privește viața 
partidului și statului nostru, care să nu ,11 
fi fost supusă dezbaterii și aprobării ma
selor largi populare. Procesul de adîncire 
a democratismului, condus și stimulat de 
partid se reflectă și în modul de alegere 
a organelor superioare ale partidu
lui, fapt care va întări răspunderea 
celor aleși față de cei care i-au de
semnat. Toate conferințele județene au 
aprobat intr-o atmosferă entuziastă pro
punerea de realegere a tovarășului Nico
lae Ceaușescu în funcția de secretar gene
ral al Comitetului Central al partidului. 
Aceasta are o deosebită însemnătate pen
tru partid, pentru binele și prosperitatea 
patriei noastre. Cuvintele care s-au spus în 
cadrul conferinței — a arătat vorbitorul — 
corespund fntrutotul trăsăturilor care ca
racterizează personalitatea secretarului ge
neral al Comitetului Central al partidului, 
conducător marxist-leninist încercat, strîns 
legat de masele largi ale poporului. Lui 1 
se datorește într-o Imensă măsură faptul 
că în viața și activitatea partidului s-au 
reintrodus normele leniniste. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ca un mi
litant înflăcărat pentru nou, un adept ferm 
al măsurilor de echitate și justiție socială ; 
apreciem puternica sa personalitate și ne 
arătăm dragostea și prețuirea pentru con
ducătorul partidului și statului. întreaga 
sa activitate este pătrunsă de omenie și 
umanism

îmi exprim convingerea, a spus în 
încheiere vorbitorul, că organizația jude
țeană de partid, comuniștii, toți oamenii II 
muncii din județ vor îndeplini sarcinile jj 
celui de-al , X-lea Congres al partidului g 
pentru a contribui în acest fel la înflorirea H 
continuă a României socialiste.

teatre
• Ansamblul „Perlnlța" (tn sala Teatrului 
„C. I. Nottara") : Perlnlța mea — 19.
• Teatrul „C. Tănase" (la grădina „Boema*)  : 
Nu te lăsa, Stroe 1 — 20.

cinema

• Alexandru cel fericit i DRUMUL 8ĂRI1
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Adio, Gringo i FERENTARI — 15.30 ; II :
20.15.
• Aruncați banca tn aer i GIULEȘTI — 16,30 
18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 i 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18.15.
e Comedlanțll i PACEA — 16 ; 19.
• Ultima tură I CRlNGAȘI — 15,30 ; 18 ;
20.15.
• Am două mame șl doi tați : COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, MUNCA — 15,30 ; 18 ; 20.
• Ziaristul : VIITORUL — 15,30 ; 19.
• Lovitură puternică l MOȘILOR — 16,80 ; 
18, la grădină — 20,30.
• încotro, omule T : POPULAR — 11; 19.
• Vițelul de aur t COSMOS — 15.30 ; 19.
• Cumblte : VITAN — 15,30 ; II.
• Crima din pădure t RAHOVA — 15,30 ;
18, la grădină — 20,30.
• crăciun eu EUsabeta i PROGRESUL —
15,30 ; 18 ; 20. >
• A trăi pentru a trăi ; GRĂDINA BUZEȘTI
— 20,30.
• Neimbllnzlta Angelica : GRĂDINA VITAN
— 20,30, GRADINA PROGRESUL PARC —
80,30.

10,00 — Limba franceză (reluare). 10,25 — 
Ce-ați dori să revedețl 7 spectacolul de 
teatru : „Cocoșul cu două creste" de Gh. 
Vlad. Distribuția : Eugenia Popovlcl, Ștefan 
Mihăilescu-Brăila, Tamara Buciuceanu, Ro- 
dlca Țuțulanu, Nicolae Grlgore Bălănescu, 
Dumitru Furdul, Vaslle Ichlm. 11,40 — în
chiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — 
Buletin de știri. 17,35 — Lumea copiilor. 
Facem din mănuși—păpuși. Intrepretează un 
colectiv al Teatrului de păpuși din Bra
șov. 17,50 — Albatros — revistă literară 
pentru tineretul școlar. 18,20 — Varietăți pe 
peliculă. 18,45 — Tribuna economică. Cotele 
eficienței. Ritm superior în realizarea .pre
vederilor din Directivele Congresului al 
X-lea al P.C.R. 19,15 — Trepte spre finală. 
Soliști șl formații artistice participante la 
cel de-al IX-lea concurs al artiștilor ama
tori. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,45 — 
Congresul al X-lea al P.C.R. Cu carul de 
reportaj la... Brăila. 20,15 — Tele-clnema- 
teca : „Tăcerea e de aur", film realizat de 
regizorul francez Renă Clair. 21,50 — Re
flector. 22,05 — Prim plan. Acad. Ștefan 
Peterfl. Emisiune de Ion Sava. 22,25 — Tele
jurnalul de noapte șl buletinul meteorolo
gic. 22,40 — Imagini din Republica Arabă 
Unită — film documentar. 22,55 — Convor
biri literare. In cuprins : — Critica literară 
în funcțiile el estetice și sociale. Reportaj 
anchetă cu participarea scriitorilor St. A. 
Doinaș, Dan Laurențiu, D. Mlcu șl a unor 
cititori; — Recital Irina Răchițeanu Șlrl. 
anu ; — Responsabilitatea scriitorului. Dia
log între A. Baranga șl V. Râpeanu ; Țară de 
Imn ; — Cărți șl autori : prezintă Teodor 
Vîrgollcl. 23,35 — Închiderea emisiunii.
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ÎNTÎLNIRE TELEGRAMĂ A 25-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII POLONIEI
LA C.C. AL P. C. R.

Marți dimineața, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a tntîlnit cu tovarășul 
Franz West, membru al Biroului

Primire
la Consiliul de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, a primit 
marți la amiază pe Kristen Helveg 
Petersen, ministrul afacerilor cul
turale al Danemarcei, aflat într-o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
participat Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Manifestări cu prilejul împlinirii 
a 120 de ani de la moartea 

lui Sândor Petofi
împlinirea a 120 de ani de la 

moartea înflăcăratului luptător și 
marelui poet revoluționar maghiar 
Sândor Petofi a fost omagiată marți 
printr-o manifestare organizată în 
sala mică a Palatului Republicii sub 
auspiciile Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Uniunii Scriitorilor 
șl Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România.

La manifestare au luat parte 
Jănos Fâzekăș, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Ludovic Takacs, membru al Consi
liului de Stat, vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, numeroși 
scriitori, oameni de artă și cultură, 
admiratori ai operei lui Petofi.

A fost, de asemenea, prezent 
Laszlo Gerlan, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Ungare la Bucu
rești, precum și o delegație de scrii
tori din R. P. Ungară, care ne vizi
tează țara cu acest prilej, alcătuită 
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Ne găsim în plin sezon de atle
tism ; în țară și pește hotare, atleții 
se întrec In goană după recorduri 
și victorii.

Atletismul românesc este șl el în ■ 
preajma unor evenimente importan
te, menite să înfățișeze marelui pu
blic frumusețea acestui sport și pro
gresul realizat de sportivii noștri.

La sfîrșitul acestei săptămîni, pe 
stadionul Republicii, pe care amato
rii de atletism îl vor găsi transfor
mat și adaptat cuceririlor tehnicii 
moderne, se vor desfășura campiona
tele internaționale de atletism ale Ro
mâniei. Această competiție, reluată a- 
nul trecut, va constitui primul exa
men serios al atleților noștri.

La mijlocul lunii august, tot la 
București vor avea loc campionatele 
României, ultimă verificare înaintea 
celei de-a XXVIII-a ediții a Jocuri
lor Balcanice, care se dispută la 
Sofia.

în sfîrșit, în a doua jumătate a 
lunii septembrie sînt programate, la 
Atena, campionatele europene, com
petiție care va strînge în capitala 
Greciei elita atletismului din vechiul 
continent și la care, bineînțeles, vor 
participa și cei mal buni atleți ro
mâni.

în rîndurile de față, ne propunem 
să stăruim asupra unui aspect din 
mișcarea noastră atletică. Este vorba 
de campania pornită în acest an în 
sprijinul juniorilor.

De la începutul lunii trecute, cînd 
la Sibiu s-a organizat prima ediție 
a pentatlonului atletic școlar, și pînă 
la sfîrșitul acestei luni, cînd are loc 
„Cupa tineretului" de la sate, au 
fost două luni pline, rezervate spe
ranțelor atletismului nostru. Finala 
campionatelor școlare, aflate la cea 
de-a XX-a ediție și care a strîns la 
București pe cei mai buni atleți din 
licee și școli profesionale i campio
natul pe echipe al școlilor generale 
organizat la Sebeș ; campionatele ju
niorilor categ. II, care au avut loc 
Ia Piatra Neamț, ca și cel al copiilor 
la Sibiu, au scos la iveală o serie 
de talente care așteptăm să-și con
firme valoarea într-un viitor cît mai 
apropiat.

Organizarea în bune condiții a a- 
cestor concursuri a scos în evidență

Transferările ia fotbal
...mult zgomot pentru nimic

Luni s-a încheiat perioada transfe
rărilor, la fotbal. „Perioada" este un 
fel de a spune, pentru că, așa cum 
se întimplă de obicei, majoritatea 
cererilor au fost depuse în ultimele 
două-trei zile. 743 de jucători, mari 
și mici, au înaintat cereri de trans
fer ; unii cu voia clubului în care au 
activat pînă acum, alții fără (fără 
dezlegare).,.

Numărul celor care vor să se 
„miște" este destul de mare, și, dacă-1 
privești împărțit pe divizii, oferă 
date aparent interesante : .116 pentru 
A, 147 pentru B și 480 pentru C. 
Mai ales la divizia A, raportînd nu
mărul celor care vor să se transfere 
la cel al echipelor existente, pare 
cel puțin exagerat. Și mai există 
încă un aspect : „marile transfe
rări" n-au avut loc (Dobrin, Dem- 
brovschi, Lupulescu și alții au ră
mas pe vechile locuri), cu excepția 
lui Deleanu. Circulația — și aici cu 
excepția unui anumit număr de 
fotbaliști, la serviciile cărora clubu
rile au renunțat fără vreo... cerere 

Politic al C.C. al P.C. din Austria, 
redactor-șef al ziarului „Volks- 
stimme", care se află la odihnă în 
țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

A fost de față Richard Wagner 
Hansen,.însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Danemarcei la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea re
lațiilor între România și Dane
marca în interesul celor două po
poare.

(Agerpres)

din Konya La jos, Fekete Șândor și 
Mezel Andras.

După cuvîntul introductiv rostit de 
acad. Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, scriitorul Ferenc 
Szemler, criticul literar Aurel Mar
tin și poetul Konya Lajos din R. P. 
Ungară au evocat viața și activitatea 
lui Sândor Petofi, relevînd spiritul 
revoluționar, dragostea de popor, 
profundul său umanism. încrederea 
în progres, valoarea și popularitatea 
operei acestui poet național al po
porului maghiar, care prin mesajul 
vieții și creației sale aparține ome
nirii întregi.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
program literar-muzical susținut de 
actori și soliști de frunte ai scenei 
românești.

O altă manifestare dedicată împli
nirii a 120 de ani de la moartea poe
tului Sandor Petofi a avut loc în a- 
ceeași zi la Muzeul de artă din Cra
iova. Despre viața, personalitatea și 
opera scriitorului revoluționar au 
vorbit criticul Avram P. Todor, cer
cetător științific la Academie, și Ro- 
dica Firescu, asistentă la Universita
tea din Craiova.

(Agerpres)
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utilitatea colaborării dintre C.N.E.F.S. 
(prin F.R.A.) cu Ministerul învăță
mântului, U.T.C. și Consiliul Națio
nal al organizațiilor de pionieri în 
problema popularizării atletismului 
în rîndurile tineretului. Concursu
rile juniorilor și copiilor au arătat 
totodată preocuparea pentru atletism 
din unele centre ca : București, Ro
man, Cluj, Brașov, Oradea, C. Lung, 
etc., dar și lipsa de interes din al
tele : Galați, Pitești, Rîmnicu Vîlcea. 
Craiova, Arad, etc. Aceste orașe, deși 
au stadioane cu instalații pentru atle
tism și un număr mare de școli și 
profesori de educație fizică, au stră
lucit... prin absență la întrecerile at
letice ale tinerei generații.

Atletismul că și natația sînt spor
turi care prin excelență se adresează 
în primul rînd copiilor. In școală se 
învață și se deprinde pasiunea pen
tru a practica aceste ramuri sporti
ve, de aceea este necesar ca atletis
mul — primul sport olimpic — să 
fie în atenția celor ce au în grijă 
pregătirea fizică a tineretului.

Consider, în încheiere, că nimic 
n-ar fi mai fireso decît ca începu
tul de colaborare pe plan central 
din această vară să fie continuat în 
toamnă prin organizarea pe plan 
local a unor acțiuni menite să des
copere tineretului frumusețea atle
tismului.

prof. Camil MORȚUN

Tenis de cîmp: ,,Cupa Davis"

Echipa Indiei pentru 
întrecerea de la București

Federația de specialitate a Indiei 
a definitivat echipa care va întîlni 
formația României In cadrul semi
finalei inter-zonale a „Cupei Davis" 
la tenis. Vor face deplasarea la Bucu
rești următorii jucători : Ramanathan 
Krishnan, Premjit Lall, Jaideep Mu- 
kerjea și Anand Amrithraj.

— se produce îndeosebi la nivelul 
tineretului și al anonimilor... care 
făgăduiesc. Dacă n-am ști că în spa
tele divizionarelor A, de pildă, se 
află garniturile de rezerve-tineret, 
poate că am cădea în eroarea de a 
crede că asistăm la un asalt al aspi
ranților la glorie. în fond, nu este 
deloc vorba de așa ceva. Ceea ce 
caracterizează perioada de transfe
rări din vara aceasta este, la. divi
zia A, preocuparea pentru... com
pletarea garniturilor de rezerve. 
Pentru că, orice s-ar spune, este 
greu de crezut că, la Dinamo Bucu
rești, Mihalache sau Petrică or să 
joace în locul lui Dumitrache sau 
Radu Nunweiller sau, la Universita
tea Cluj, Vacs și loan Crișan în lo
cul lui Mustețea sau Uifăleanu.!

Cu titlu de curiozitate, și poate că 
mai mult decît atît, informăm că 
Ivansuc revine în divizia A, optînd 
pentru C.F.R. Cluj, iar Mețcas s-a 
hotărit să treacă... la Voința Lugoj 
(divizia C).

V. P.

Cu prilejul zilei naționale a Repu
blicii Arabe Unite, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a trans
mis ministrului afacerilor externe al 
Republicii Arabe Unite, Mahmud 
Riad, o telegramă de felicitare.

SIMPOZIOANE
Marți au început In Capitală lucră

rile simpozionului organizat de Cen
trul de calcul economic și ciberneti
că economică, dedicat celui de-al 
X-lea Congres al partidului și ani
versării eliberării patriei.

La lucrări au luat parte acad. Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei, academicieni, oameni de știin
ță, cadre didactice din învățămîntul 
superior, precum și specialiști din 
centre de calcul, întreprinderi și or
gane centrale de sinteză economică 
din București și din țară.

★
Sub auspiciile Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România, în colabo
rare cu Consiliul Național al Femei
lor, în Capitală s-au desfășurat marți 
lucrările simpozionului „Statutul so
cial al femeilor salariate din Repu
blica Socialistă România și contribu
ția lor la opera de edificare a socia
lismului", care se înscrie printre ma
nifestările organizate în cinstea ce
lui de-al X-lea Congres al partidu
lui și a celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei.

Cercetătorii și specialiștii partici
pant au relevat, în cadrul celor 15 
comunicări prezentate, contribuția fe
meilor din țara noastră la opera de 
edificare a socialismului, condițiile 
create de partidul șl statul român 
pentru emanciparea femeii. .

Simpozionul a prilejuit, totodată, 
un schimb de experiență între acti
vul sindical și oameni de știință.

★
CLUJ (corespondentul „Scînteii"). 

Marți după-amiază a fost inaugurată 
la Cluj „Săptămîna științei și culturii 
românești“, manifestare închinată de 
către Comitetul județean șl munici
pal pentru cultură șl artă. Comitetul 
municipal U.T.C. și Consiliul munici
pal al sindicatelor celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. și celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei. în sala 
mică a Casei universitarilor a avut 
loc un simpozion pe teme de astro
nomie și cercetare a spațiului cos
mic. în zilele următoare vor avea 
loc simpozioanele : „Comunitatea in
destructibilă de țeluri a marii fami
lii a României socialiste" ) „Medici
na românească — tradiții și actua
litate" j „înaintași ai științei și cul
turii românești" ț „Cultura și știința 
românească peste hotare".

AUTOMOBILISM

Echipajele A. C. R. in recunoaștere 
pe traseul „Raliului Dunării" - Castrol

Festivitățile de la Varșovia
VARȘOVIA 22 — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La 22 iulie, în ziua celei de-a 25-a a- 
niversări a Poloniei populare, Varșo
via și celelalte orașe ale Poloniei au 
îmbrăcat veșminte de sărbătoare. încă 
din primele ore ale dimineții, zeci de 
mii de varșovieni au ocupat locuri în 
tribunele din Piața defilărilor și s-au 
înșiruit de-a lungul străzii Marszal- 
kowska — traseul paradei militare șl 
al demonstrației sportiviloi, consacra
te sărbătorii poporului polonez.

în tribuna oficială din fața Palatu
lui culturii și științei au luat loc Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Marian Spychalski, preșe
dintele Consiliului de Stat, Jozef Cy- 
rankiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri, și alți membri ai conducerii 
superioare de partid și de stat. Au 
fost prezenți, de asemenea, membrii

Recepție oferită de ambasadorul 
R. P. Polone la București

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
eliberării Poloniei, ambasadorul aces
tei țări la București, Jaromir Oche- 
duszko, a oferit marți seara o recep
ție.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Emil Dră- 
gănescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capi
talei, Ilie Murgulescu, vicepreședinte

* (j *

între 31 iulie și 2 august (timp de 
două zile și două nopți, continuu) 
se desfășoară cea de-a Vl-a ediție a 
„Raliului Dunării" — Castrol, compe
tiție contînd pentru campionatul eu
ropean de automobilism. întrecerea 
— cunoscută și vizionată la ultimele 
două ediții și de iubitorii de sport 
din țara noastră — va străbate un 
lung traseu și prin România, unde de 
fapt se va încheia.

Iată cîteva amănunte în legătură 
cu acest raliu, pe care ni le-a furni
zat ieri tov. AI. Teodorescu, secreta
rul Comisiei sportive naționale auto 
a A.C.R.

— Startul se dă In seara ultimei 
zile a acestei luni, concomitent din 
Praga și Regensburg (orășel din Aus
tria) După ce se întîlnesc pe terito
riul austriac la Hanging, concurenții 
vor urma un Itinerar comun prin 
Austria, Cehoslovacia, Ungaria șl Ro
mânia. Pe teritoriul țării noastre pri
mul concurent va fi la Oradea In 
după-amiaza zilei de 1 august Cele 
38 de etape ale „Raliului Dunării"' 
însumează 2 702 km, peste jumătate 
disputîndu-se pe teritoriul româ
nesc. Pentru departajare sînt prevă
zute mai multe probe speciale (în Ro
mânia, opt), ultima avînd ca traseu

întîlnirea cu Egiptul Iți 
dă, în primul rînd, senti
mentul perenității civiliza
ției, al trăiniciei valorilor 
create de om. Istoria domi
nă Egiptul, prezentă la fie
care pas, în monumente ce 
nu dezmint faima și talen
tul vechilor constructori nu- 
bieni. Urmele vechii civili
zații te însoțesc permanent.

Drumul spre Memfis, una 
din țintele călătoriei noas
tre, trece pe lîngă pirami
dele din Ghizeh, construi
te la marginea dintre de
șert și viață, la cîțiva kilo
metri de Cairo. Străjuite 
de tăcerea Sfinxului și în
conjurate de zeci de mas- 
tabale (morminte ale dem
nitarilor), piramidele, enig
matice și semețe, par a 
transmite, peste veacuri, 
ștafeta cutezanței de con
cepție. Călătoria noastră 
spre fosta capitală a Egip
tului ne poartă printr-o re
giune bogată în culturi de 
cereale. De o parte și 
de alta a canalului ce adu
ce apă din Nil se află ogoa
re mici, aproape simetrice, 
îngrijite cu meticulozitate 
de țărani. Pentru a ridica 
apa pe terasele cele i mai 
înalte de pe mal, felahii fo
losesc adesea așa-zisul tun- 
lur : un sistem de irigații, 
foarte ingenios, care face 
ca, producția de cereală să 
crească de la an Ia an. Nu 
poți să nu observi pasiu
nea și dăruirea cu care 
este îngrijită fiecare bucată 
de pămînt Asemenea in
geniozitate și perseverență 
pentru a smulge roade pă- 
mîntului ars de soarele Sa- 
harei sînt caracteristice 
unor oameni sîrguitori, de
prinși să lupte cu condițiile 
aspre ale naturii.

Cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării Poloniei, marți seara 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
R. P. Polone la București, a rostit o 
cuvîntare la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

★
Cu prilejul celei de a 25-a ani

versări a Zilei renașterii Poloniei, 
televiziunea română a transmis în di

serpentinele modernei șosele care 
urcă în Poiana Brașov.

— Cine participă și care sînt vede
tele raliului 7

— Pînă acum și-ali anunțat partici
parea circa 50 de echipaje din Anglia, 
Belgia, R.F.G., Cehoslovacia, Bulga
ria, Iugoslavia, Franța, Ungaria, Aus
tria și România. Automobili știi noștri, 
care vor concura sub egida A.C.R. — 
de altfel organizator al raliului îm
preună cu Automobil Clubul Austriac 
(O.A.S.C.) — au făcut o recunoaștere 
a întregului traseu, în cursul acestei 
dimineți parcurgînd ultimii kilometri. 
Cele patru echipaje românești (dota
te cu mașini R.8-Gordini) sînt : M 
Dumitrescu — P. Vezeanu, Fl. Po
pescu — M. Viorel, E. Ionescu-Cristea 
— Gh. Rotaru, C. Pescaru — H. 
Graef.

Ați întrebat de vedete ; printre con
curenții înscriși sînt numeroși auto- 
mobiliști cu experiență, șanse la vic
torie, la locurile fruntașe, avînd deci 
mai mulți (printre ei i-am dori, fi
rește, și pe automobiliștii noștri). In
discutabil însă că vedeta nr. 1 a „Ra
liului Dunării" — Castro] este echipa
jul belgian Staepelaer — Aerts (pe o 
mașină Ford), liderul actual al cla
samentului campionatului european. 

Nicăieri nu înțelegi mai 
bine ca pe malurile Nilu
lui ce forță are omul In 
a transforma natura, In a 
o supune spre binele lui. 
Apele bătrînului fluviu, se

am vizitat Heluanul. Fosta 
stațiune balneară poartă 
amprenta transformărilor 
înnoitoare. Cu puține zile 
înainte de I mai a fost dată 
tn exploatare o nouă secție

REPUBLICA ARABĂ UNITĂ

La umbra
Piramidelor - 

fertilitate și progres
dimentele deosebit de ferti
le pe care le dăruie în 
sezonul revărsărilor au 
dat posibilitate omului să 
învingă seceta perpetuă.

Monumentelor trecutului 
li se adaugă in permanență 
altele, în ridicarea cărora 
se vădesc în egală măsură 
forța și priceperea omului.

Heluan, Mehala, El Kubra, 
Kafr El Dawar sînt nume 
noi pe harta economică a 
țării, simbol al progre
sului. Nu sînt decît cî
teva săptămîni de cînd

a oțelăriei, ceea ce va duce 
la sporirea capacității de 
producție a combinatului. 
De altfel, după cum m-au 
informat conducătorii com
binatului, producția anuală 
de fier și oțel, care va tre
bui să ajungă în viitor la 
1,5 milioane tone, a atins 
deja cifra de 840 000 
tone. în prezent, orașul 
Heluan este un mare și dez
voltat complex industrial, 
învestit cu toate atributele 
modernității. Locuințele

delegațiilor de partid și guvernamen
tale ale U.R.S.S. — Leonid Brejnev și 
Nikolai Podgornîi, R.S. Cehoslovace 
— Ludvik Svoboda și Gustav Husak 
și R.D. Germane — Willi Stoph și 
Erich Honecker, invitați să participe 
la festivitățile de la Varșovia.

După ce a trecut în revistă trupele, 
ministrul apărării al R.P. Polone, W. 
Jaruzelski, a rostit o scurtă cuvîntare. 
A început apoi parada militară. Prin 
fața tribunelor au defilat unități re
prezentând toate genurile de arme. Pa
rada a fost urmată de demonstrația 
sportivilor, la care au participat 15 000 
de tineri din întreaga țară — o impre
sionantă manifestare de tinerețe, forță 
și măiestrie.

în după-amiaza aceleiași zile, pe 
malurile Vistulei, în parcuri și pe es
tradele capitalei, sute și mii de varșo
vieni au luat parte la un mare carna
val.

al Marii Adunări Naționale, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, Adrian Di- 
rnitriu, ministrul justiției, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat, con
ducători ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, oameni de știin
ță și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

rect, în cursul dimineții de marți pa
rada militară și demonstrația oame
nilor muncii din Varșovia, iar în tele
jurnalul de seară au fost reluate as
pecte de la această manifestare săr
bătorească a poporului polonez.

De asemenea în timpul zilei au fost 
transmise numeroase emisiuni consa
crate diverselor aspecte ale dezvol
tării Poloniei populare. (Agerpres)

Vizitele delegației
Asociației de prietenie

sovieto-române
Membrii delegației Asociației de 

prietenie sovleto-română, condusă de 
A. I. Rotanova, vicepreședinte al A- 
sociației, secretar al Comitetului de 
partid al Combinatului Poligrafic 
„Krasnîi Proletar" din Moscova, au 
vizitat în cursul zilei de marți Mu
zeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România și Muzeul 
satului din Capitală Seara, oaspeții 
au participat la simpozionul „Civili
zația contemporană și urbanistica în 
U.R S.S.", ce a avut loc la Casa prie
teniei româno-sovietice.

(Agerpres)

LOTO

Numerele extrase la tragerea ex
cepțională Loto cu atribuire de apar
tamente din 22 Iulie 1969.

EXTRAGEREA t : 57 70 83 36 84 
13 35 52 31 86 61 64. EXTRAGEREA 
a II-a : 35 62 25 19 50 71 60 45 14 66 
80 39. EXTRAGEREA a IlI-a : 52 7
5 70 27 18 13 4 39 78 88 32. EXTRA
GEREA A IV-a : 54 60 12 86 31 35 11
6 47 19 80 88. EXTRAGEREA A V-a : 
9 52 67 5 3 7 11 45 57 78 80 76.

FOND DE PREMII : 1 858 833 lei.

pentru muncitori, comple
xul cultural-social, dezvol
tarea rețelei de trans
port (o nouă cale ferată 
leagă Heluanul de baza 
Baharia, de unde va fi 
adus m'inereul de fier) sînt 
însemnele mutațiilor ce au 
loc în viața acestei stră
vechi țări, angrenată în 
zilele noastre în fluxul în
noirilor, al modernizării.

Felahii, ignoranții de pînă 
mai ieri, mînuiesc azi ma
șini moderne, se califică și 
devin muncitori industriali, 
se modelează pe măsura im
perativelor tehnice ale epo
cii noastre.

Părăsim Heluanul pentru 
a ne întoarce la Cairo, că
lătorind paralel cu Nilul. 
Convoaie de șlepuri și mo
tonave plutesc pe lîngă an- 

1 ticele și domoalele feluci, 
un amestec care definește 
într-un anumit sens grija 
pentru păstrarea și conser
varea a tot ceea ce ține de 
trecutul acestei țări și pă
trunderea în cotidian a mo
dernului. De-a lungul șose
lei, semnele înnoirii se fac 
remarcate — locuințe noi, 
spitale moderne, uzine, to
tul ne face să înțelegem că 
Egiptul traversează perioa
da fertilă a schimbărilor 
structurale, a valorificării 
energiilor și bogățiilor țării. 
De fiecare dată. în timpul 
vizitei, am trăit sentimen
tul admirației pentru oa
menii muncii, oamenii sim
pli din această țară, care își 
consacră toate eforturile 
pentru a construi, pe vechi
le meleaguri ale Egiptului, 
un edificiu nou, pe măsura 
cerințelor dezvoltării con
temporane.

Petru IGNAT

Cuvântarea tovarășului 
Wladyslaw Gomulka 

la ședința festivă a Seimului
în cuvîntarea rostită la sesiunea fes

tivă a Seimului R. P. Polone, Wla
dyslaw Gomulka a arătat că în urmă 
cu 25 de ani s-a deschis o pagină 
nouă în istoria Poloniei. La Helm, 
primul oraș polonez eliberat, a fost 
constituit Comitetul eliberării națio
nale. Manifestul acestuia, care procla
ma renașterea Poloniei și oglindea nă
zuințele forțelor democratice, conduse 
de Partidul Muncitoresc Polonez, a 
vestit o epocă nouă în istoria po
porului nostru, a devenit fundamen
tul pe care, pas cu pas, înălțăm de 
25 de ani edificiul Poloniei noi — 
Polonia socialistă.

Cea mai importantă sarcină în acea 
perioadă, a subliniat primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a fost mărirea con
tribuției poporului polonez la zdrobi
rea definitivă a Germaniei hitleriste. 
Vorbitorul a arătat că în acest scop 
au fost mobilizate forțe considera
bile. La sfîrșitul războiului, adică în 
primăvara anului 1945, a spus el, 
aveam sub arme aproximativ 400 000 
de oameni, din care 185 000 luau par
te la marile operațiuni de primăvară 
care au adus libertate întregii Polonii. 
Aceasta a jucat un rol important în 
adoptarea hotărârilor, al căror scop a 
fost apărarea Poloniei și Europei de 
o agresiune germană în viitor și care 
au redat Poloniei pământurile sale de 
pe Oder și Neisse, precum și litoralul 
Baltic împreună cu Szczecin.

Astăzi trebuie să ne amintim încă 
o dată că dacă planurile demente de 
exterminare fizică totală a poporului
polonez nu au fost îndeplinite,
aceasta o datorăm într-o mă
sură hotărîtoare Uniunii Sovieti
ce, armatei el eroice. Organi
zed eforturile militare ale po
porului, care lupta împreună cu Uni
unea Sovietică împotriva dușmanului, 
tînăra putere populară a procedat 
totodată la reorganizarea socialistă a 
societății. Numai mergînd pe această 
cațe au putut fi rezolvate sarcinile 
fundamentale care stăteau în fața ță
rii și au putut fi asigurate noi pers
pective ale dezvoltării.

Cu 25 de ani în urmă, forțele demo
cratice poloneze, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Polonez, au știut să 
conducă țara noastră pe un drum nou, 
socialist. Istoria a demonstrat că pro
blema independenței Poloniei este 
indisolubil legată de socialism, că pa
tria noastră poate să existe pe harta 
Europei, se poate dezvolta cu succes 
și se poate simți în securitate numai 
ca stat socialist.

Aruncînd o privire asupra drumu
lui pe care l-am parcurs din momen
tul eliberării, apreciind amploarea va
lorilor materiale create prin munca 
plină de abnegație a clasei muncitoa
re, a tuturor oamenilor muncii, succe
sele obținute în toate domeniile vieții 
sociale, contribuția Poloniei populare 
la pacea europeană și locul ei în fa
milia statelor socialiste, vedem clar că 
cei 25 de ani pe care îi încheiem as
tăzi au fost ani de cotitură și totoda
tă perioada cea mai rodnică în isto
ria poporului polonez.

Wladyslaw Gomulka a arătat în 
continuare că în această perioadă po
porul polonez a îndeplinit cu succes 
trei sarcini principale, impuse de inte
resele sale supreme : restabilirea sta
tului polonez în noi frontiere echita
bile și asigurarea independenței, secu
rității și viitorului său pașnic; crea
rea unei puteri populare trainice care 
să înfăptuiască reorganizarea socia
listă, să apere noua orînduire socia
lă și să asigure dezvoltarea ei cu suc
ces ; ridicarea țării din ruină și lichi
darea rămînerii în urmă în care se a- 
fla Polonia începînd din secolul al 
XVII-lea.

Referindu-se la succesele realizate 
în cei 25 de ani de la eliberare, vor
bitorul a relevat că Polonia a deve
nit o țară al cărei venit național va 
depăși în acest an de aproa
pe cinci ori nivelul celui mai fa
vorabil an antebelic. Dinamica 
economiei noastre naționale în decursul 
ultimilor 25 de ani, a spus el, a fost 
una din cele mai ridicate din lume. O 
pîrghie puternică a dezvoltării econo
mice și sociale a devenit industriali
zarea socialistă a întregii țări, crearea 
marii industrii modeme. Producția in
dustrială în Polonia a crescut de 14 ori 
în comparație cu perioada dinainte de 
război, iar numărul salariaților a cres
cut de 4,5 ori. Polonia antebelică era 
o țară agricolă în care numai o treime 
din populație obținea mijloacele de 
existență în afara agriculturii și în 
care doar 30 la sută din populație lo
cuia in orașe. în prezent, în afara agri
culturii lucrează două treimi din popu
lația Poloniei, iar în orașele recon
struite și în noile orașe care se dez
voltă rapid locuiește mai mult de ju
mătate din populația țării.

Pe baza mijloacelor pe care le furni
zează industria a crescut și s-a moder
nizat considerabil agricultura. In pre
zent, de pe fiecare hectar de teren 
arabil noi obținem de două ori mai 
multe produse decît în al patrulea de
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vremea
Ieri in țară: Vremea a fost ușor 

instabilă, cu cerul schimbător, mai 
mult noros. Au căzut ploi slabe, izo
late în nordul Moldovei și depresiu
nile din estul Transilvaniei. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
15 grade la Borsec și 25 grade la Tr. 
Severin și Calafat. în București : 
Vremea a fost relativ frumoasă, cu 

ceniu, iar numărul celor ocupați în 
agricultură a scăzut la jumătate.

Consumul celor mai importante ali
mente — carne, grăsimi și zahăr — 
pe locuitor a crescut de trei ori în 
comparație cu perioada dinainte de 
război) iar consumul de îmbrăcăminte 
și încălțăminte este de 2—3 ori mai 
mare. A crescut mult cantitatea de 
mărfuri de consum îndelungat cum
părate de populație.

Forța conducătoare și cea mai nu
meroasă a poporului a devenit clasa 
muncitoare de 6 milioane de oameni. 
Au crescut rîndurile noii intelectuali
tăți socialiste. Numărul persoanelor 
care au studii superioare a depășit 
570 000 din care 90 la sută au absolvit 
instituțiile de învățămînt superior în 
Polonia populară. Peste 4 500 000 de 
persoane care lucrează în economia na
țională au studii medii. In economia 
poloneză lucrează în prezent de 11 ori 
mai mulți ingineri și de 10 ori mai 
mulți tehnicieni decît înainte de 
război. în agricultură și în viața so
cială a satului crește necontenit im
portanța gospodăriilor agricole de 
stat, precum și rolul intelectuali
lor care devin tot mai numeroși 
la sate, mai ales al specialiștilor în 
domeniul agriculturii care ridică pe 
o treaptă superioară lucrarea pămîn- 
tului.

Rezultatele obținute de poporul po
lonez în acest sfert de veac sînt inse
parabil legate de pacea în Europa, a 
continuat primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. subliniind că problema păcii 
și securității în Europa continuă să ră- 
mînă o problemă deschisă, de perspec
tivă, avînd în vedere că cercurile im
perialiste și revanșarde n-au renunțat 
nici pînă astăzi la dorința de a șterge 
cu buretele rezultatele victoriei po
poarelor asupra fascismului hitlerist în 
cel de-al doilea război mondial și, în 
primul rînd, la dorința de a schimba 
frontierele de stat existente în Eu
ropa.

Vorbitorul a amintit, în continuare, 
propunerea făcută de R. P. Polonă la 
16 mai 1969 cu privire la încheierea 
unui acord între Polonia și Republica 
Federală a Germaniei cu privire la re
cunoașterea definitivă a frontierei pe 
Oder-Neișse, așa cum este recunoscută 
această graniță prin tratatul încheiat 
între Polonia și Republica Democrată 
Germană. Ecoul deosebit de amplu pe 
care l-a avut propunerea noastră în 
Republica Federală a Germaniei și în 
alte state occidentale, discuțiile ample 
prilejuite de aceasta în rîndurile opi
niei publice germane constituie o măr
turie a faptului că problema recu
noașterii graniței de vest a Poloniei 
s-a maturizat pentru o rezolvare de
plină și definitivă.

Referindu-se în continuare la pro
blemele securității Europei, vorbitorul 
a arătat că în Apelul de la Buda
pesta țările socialiste au propus convo
carea unei conferințe a tuturor țărilor 
europene în problemele securității și 
colaborării. Țelul comun al țărilor so
cialiste este acela ca toate statele eu
ropene să se așeze la aceeași 
masă și fără nici un fel de con
diții prealabile să discute problemele 
principale de a căror rezolvare depin
de viitorul continentului nostru.

Polonia populară, care a desfășurat 
întotdeauna o politică de coexistență 
pașnică, va continua să depună efor
turi pentru a se crea un sistem ge
neral european de securitate și cola
borare. Referindu-se la sarcinile care 
stau în prezent în fața Poloniei popu
lare, vorbitorul a spus că ele se con
centrează în primul rînd. în sfera 
dezvoltării economice. Noi, a mențio
nat în încheiere primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P., intrăm în perioada 
cînd creșterea noastră economică va 
fi determinată de factorii dezvoltării 
intensive — eficacitatea mai mare a 
investițiilor, folosirea mai bună a ca
pacităților de producție existente, o 
mai mare rentabilitate a producției, 
dezvoltarea tehnico-științifică rapidă, 
ridicarea productivității muncii, efi
ciența mai mare a comerțului exterior. 
Noile noastre sarcini nu pot fi rezol
vate prin metode vechi, ele cer o 
regrupare a forțelor și mijloacelor, 
concentrarea eforturilor în acele direc
ții ale dezvoltării care asigură recon
struirea și modernizarea ramurilor eco
nomiei naționale, lărgirea exportului, 
precum și dezvoltarea rapidă a pro
ducției acelor bunuri care satisfac ne
cesitățile populației.

Condiția necesară a dezvoltării im
petuoase a economiei noastre constă 
în introducerea în toate sectoarele 
principale ale producției a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice.

In încheiere, W. Gomulka a adresat 
cordiale mulțumiri și înalte aprecieri 
clasei muncitoare, țărănimii muncitoa
re, intelectualilor, tuturor făuritorilor 
Poloniei socialiste care prin munca lor 
plină de abnegație și prin forța gîn- 
dirii lor au contribuit la dezvoltarea 
și înflorirea patriei.

cerul variabil, mai mult acoperit. 
Vîntul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a atins 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele do 
24. 25 și 26 iulie. în (ară : Vremea 
va continua să se încălzească trep
tat. Cerul va fi variabil. Averse izo
late. Vînt slab pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse în
tre 12 și 21 grade, iar maximele în
tre 24 și 32 grade, izolat mai ridicate 
tn sud-vestul țării. în București : 
Vreme în genera) frumoasă. Cerul va 
fi variabil Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura in creștere.
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GENEVA

LUCRĂRILE comitetului
PENTRU DEZARMARE

GENEVA 22 — Corespondentul
Agerpres, H. Liman, transmite: 
In ședin[a de marți a Comitetului 
pentru dezarmare, delegatul polonez, 
A. Czarkowski, a insistat asupra prio
rității oare trebuie acordată mă
surilor <te dezarmare nucleară. Re- 
ferindu-se la problema interzicerii 
armelor chimice și bacteriologice, el 
și-a exprimat speranța că se va lua în 
considerare pericolul pe care acestea 
îl reprezintă. Vorbitorul a făcut o se
rie de propuneri în legătură cu adop
tarea unui eventual acord.

Delegatul american, James Leo
nard, s-a ocupat de cele două pro
iecte cu privire la demilitarizarea te
renurilor submarine, analizînd opi
niile avansate pînă acum. El a apre
ciat ca pozitiv proiectul britanic de 
interzicere a producției armelor bac
teriologice, afirmînd că guvernul ame
rican va continua să-l studieze în de
taliu. Delegatul american a cerut să

se creeze un grup de lucru pentru 
studierea acestei probleme.

Șeful delegației R.A.U., Hussein 
Khallaf, a abordat și el problema 
dezarmării terenurilor submarine, ex- 
primîndu-și acordul cu proiectul so
vietic. In. același timp, el a sugerat 
clarificarea unor formulări din acest 
proiect.

După ce a felicitat delegația ame
ricană pentru succesul misiunii „A- 
pollo-ll", șeful delegației sovietice, 
A. Roșcin, a abordat problema inter
zicerii armelor biologice. Vorbitorul a 
insistat asupra necesității de a se lua 
în considerare atît interzicerea pro
ducției și utilizării armelor biologice, 
cît și a celor chimice, ca arme de 
distrugere în masă. El a amintit că 
guvernul sovietic se pronunță în mod 
categoric în spiritul convențiilor in
ternaționale pentru înlăturarea acestui 
pericol.

Cu prilejul aniversării

eliberării României
La Palatul Westminster a avut 

loc o întrunire festivă a Grupului 
parlamentar de prietenie anglo- 
român, din care fac parte membri 
ai Camerei Comunelor și al Ca
merei Lorzilor, pentru a marca cea 
de-a 25-a aniversare a eliberării 
României. Cu acest prilej, Iosif 
Chivu, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României, a prezentat o expunere 
privind principalele realizări ob
ținute de poporul român în anii 
care au trecut de la eliberarea pa
triei, proiecte ample de perspec
tive de viitor, eforturile României 
pentru extinderea cooperării in
ternaționale în interesul securității 
și păcii popoarelor. Deputatul Ja
mes Johnson, președintele Grupu
lui parlamentar de prietenie an- 
glo-român, a vorbit despre dorin
ța membrilor grupului de a con
tribui, în continuare, la 
raporturilor 
și România.

la Ulan Bator o expoziție de artă 
populară românească. Cu acest prilej 
au luat cuvîntul L. Lamdansuren, se
cretar al Uniunii artiștilor plastici 
mongoli, și Mircea Georgescu, însăr
cinat cu afaceri a.i. al Republicii So
cialiste România în R. P. Mongolă.

BRUXELLES

Curent favorabil
aderării Angliei

dintre Marea
lărgirea 
Britanie

★
manifestărilor

25-a aniversare a elibe-
prilejuiteIn cadrul 

de cea de-a 
rării României, la 21 iulie s-a deschis

la Piața comună

Mesajul selenaufilor:
VENIM SPRE TERRA 6S

® Epopeea lui „Apollo-ll" în fază finală © Modulul 
lunar abandonat cu două ore mai devreme © Nava 
a depășit aseară zona de echigravitație

„Deschideți porțile laboratorului de 
carantină lunară, venim spre Terra I" 
a exclamat Neil Armstrong în momen
tul cînd nava spațială „Apollo-U“ și-a 
început calea spre Pămînt.

După ce luni după-amiază s-a des
prins de suprafața Lunii, „Vulturul" cu 
o viguroasă „bătaie din aripi" s-a lan
sat în urmărirea cabinei-mamă. De

luat cu ei prețioasele „bagaje" sele
nare.

■— Cît de plăcut este să găsești un 
loc unde să te așezi — a spus Arm
strong, ajuns în navă.

— Avem o casă primitoare aici 
sus și e plăcut să ai pe cineva lîngă 
tine — i-a replicat Collins.

Armstrong și Aldrin, trăiseră peste

au decuplat modulul de cabina de co
mandă cu două ore mai devreme de
cît era prevăzut, „Vulturul" rămînînd 
să se rotească solitar pe o orbită lu
nară. Apoi, astronauții au trecut „în 
trei" la efectuarea programului de 
lucru în vederea revenirii pe Pămînt. 
Neil Armstrong a aprins la ora 6,57 
propulsorul principal al cabinei

A.

PREȘEDINTELUI SARAGAT
I

ROMA 22. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : La 
22 iulie a avut loc la Palazzo del 
Quirinale ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare președin
telui Republicii Italiene, Giuseppe 
Saragat, de către Iacob Ionașcu, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România la Roma.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, ambasadorul 
român a fost însoțit de membri ai 
ambasadei.

Președintele Saragat s-a între
ținut apoi cordial cu ambasadorul 
român.

SI SSffll Al 0.8.0.
J

— Corespondentul 
Liman, transmite1: 

cea de-a 47-a sesiune 
a Consiliului Economic și Social au 
început dezbaterea unui nou punct 
de pe ordinea de zi : cooperarea re
gională. în cuvîntul său, șeful dele
gației române, ambasadorul Nicolae 
Ecobescu, a subliniat -că intensifica
rea schimburilor de valori materiale 
și spirituale între toate națiunile 
lumii apare ca o premisă esențială 
pentru progresul și prosperitatea po
poarelor. în condițiile moderne, coo
perarea internațională nu se poate 
dezvolta în mod spontan, a spus vor
bitorul. Ea se cere bine orientată, 
judicios organizată. Aceasta presu
pune acțiunea deliberată a guverne-

GENEVA 22. 
Agerpres, H. 
Participanții la 
a Consiliului E

cinematografic de la Moscova

lor, participarea pe picior de egali
tate a tuturor țărilor interesate, 
căutarea și găsirea în comun a unor 
soluții reciproc acceptabile, perfec
ționarea și adoptarea continuă a for
melor și modalităților de colaborare 
la realitățile tot mai complexe și în 
permanentă schimbare. Trăsătura 
definitorie a raporturilor de coope
rare este avantajul mutual. Coope
rarea autentică nu se poate con
cepe decît în cadrul și pe funda
mentul trainic al principiilor suve
ranității, independenței, egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile altuia. Se poate aprecia că opera 
pe care o înfăptuiesc comisiile eco
nomice regionale se înscrie pe linia 
acestor cerințe esențiale.

Vorbitorul s-a oprit în continuare 
asupra activității Comisiei economi
ce O.N.U. pentru Europa, pe care 
România o consideră ca un instru
ment dintre cele mai utile pentru 
promovarea cooperării și destinderii 
europene.

Menționînd obiectivele esențiale 
din sfera de preocupări a comisiei, 
vorbitorul s-a referit la opera de 
pionierat pe care aceasta ar putea-o 
face, în absența unei instituții spe
cializate, punînd bazele unei acțiuni 
care să promoveze transferul teh
nologic atît pe scară regională, cît 
și pe plan mondial.

BRUXELLES 22 (Agerpres). - 
Marți a avut loc la Bruxelles reu
niunea miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor membre ale Pieței co
mune. Prezidată de ministrul aface
rilor externe al Olandei, Joseph 
Luns, reuniunea a fost consacrată și 
de data aceasta In special problemei 
aderării Marii Britanii la C.E.E., 
aflată de șapte ani pe agenda dife
ritelor întruniri comunitare.

Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, a pro
pus convocarea unei conferințe la 
nivel înalt pentru a examina proble
ma lărgirii C.E.E. Inițiativa ffanceză 
a fost primită favorabil de repre
zentanții R. F. a Germaniei, Italiei 
și ai țărilor Beneluxului.

Ministrul francez de externe a re
afirmat poziția guvernului său In 
chestiunea aderării britanice 
C.E.E. declarînd că „intrarea Angliei 
este de dorit cu condiția ca ea să 
nu ducă la o slăbire a comunității". 
El a adăugat : „Nu este neapărat 
inevitabil ca aderarea Marii Britanii 
și a altor noi membri să ducă la o 
slăbire a comunității... Este impor
tant ca noi să cădem de acord asu
pra condițiilor ce ar trebui îndepli
nite pentru a 
de slăbire în 
tații".

Observatorii 
au remarcat 
francez care, potrivit aprecierii lor, 
nuanțează poziția Parisului în aceas
tă problemă. Pînă acum reprezen
tanții francezi susțineau că lărgirea 
C.E.E. înseamnă transformarea or
ganizației, lăsînd implicit să se în
țeleagă că aceasta ar avea drept ur
mare slăbirea ei.

Ministrul afacerilor externe olan
dez, Joseph LunSj ardent susținător 
al aderării britanice la Piața co
mună, a propus o nouă reuniune a 
miniștrilor de externe pentru 15 sep
tembrie pentru stabilirea agendei 
conferinței la nivel înalt. La rîndul 
său, ministrul vest-german al aface
rilor externe, Willy Brandt, a decla
rat că ideal ar fi ca după o reuniune 
bine pregătită la nivel înalt între 
cei șase să aibă loc o a doua întîl
nire la același nivel, de data aceasta 
însă și cu participarea britanică.

la

nu rezulta nici un fel 
urma lărgirii comuni
din capitala Belgiei 
declarația ministrului

Prin telefon de la Ecaterina OPROIU

INCIDENTE ARMATE

Lunii-spre păstrare; pe aici au trecut oameni

Ce a rămas pe lună : 1) Un aparat de măsurare a „vin tulul solar" (folia de aluminiu pentru captarea radiațiilor 
va fi adusă pe sol) ; 2) drapelul Statelor Unite ; 3) galoșii cosmonauților ; 4) reflector laser pentru măsurarea dis
tanței Pămînt-Lună (cu o precizie de pînă Ia circa 10 cm); 5) trenul de aselenizare a modulului ; 6) o cameră de tele
viziune ; 7) un instrument de comparare a culorilor pentru fotografiile lunare ; 8) rucsacurile astronauților ; 9) unel

tele pentru luarea eșantioanelor; 10) aparat de înregistrare a mișcărilor seismice lunare

succesul acestui salt depindea reîntoar
cerea primilor vizitatori ai Selenei și 
aducerea pe Pămînt a mostrelor de pe 
Lună. Trei ore și jumătate mai tîrziu, 
la ora 23,35, prin cuplarea modulului 
lunar cu cabina de comandă în care 
se găsea Michael Collins, tandemul 
spațial „Apollo-11" era reconstituit. A 
urmat trecerea în cabina de comandă 
a primilor pămînteni care au pus pi- 

' dorul pe Lună. Armstrong și Aldrin au

27 de ore în pîntecul destul de inco
mod al „Vulturului", timp în care 
Collins nu se putuse împăca cu sin
gurătatea.

Evoluția în continuare a navei „A- 
pollo-U“ a fost marcată de o nouă 
derogare de la planul inițial. 
După recuplare, la un moment dat 
s-a auzit în modul un zgomot suspect. 
Pentru a evita orice surpriză neplă
cută astronauții Armstrong și Aldrin

JJ Cu emoție, mlndrle si simt ,7 - -J
15 zile cinematografice. 15 nopți 

cinefile. Peste 70 de țări participante. 
Peste 1 000 de invitați : miniștri ai 
culturii și producători de talia lui 
Ponti, staruri de toate nuanțele (stele 
veterane de tip Michel Simon, stele 
intelectuale tip Monica Vitti, stele 
cîntătoare tip Sarita Montiel, stele 
exotice de tip Raj Kapoor, stele fu
rioase tip Mellina Mercouri), 
semnate de cosmonaut! („Nu 
numai admiratori fanatici ai 
lui, ci într-o anumită măsură 
și noi cineaști pentru că 
dintre noi a filmat, de departe, din 
spațiul cosmic, frumoasa noastră 
planetă..." — iscălit general-maior al 
forțelor aeriene, G. Beregovoi, pilot 
cosmonaut, de două ori Erou al 
Uniunii Sovietice), mesaje semnate 
de șefi de state. O gazetă, „Cinesput- 
nik“, care a apărut zilnic în trei 
ediții, un larg aparat de turism pus 
la dispoziția oaspeților interesați să 
cunoască țara-gazdă — iată doar cî- 
teva date capabile să sugereze di
mensiunile unui festival (mai bine 
zis trei festivaluri cinematografice, 
pentru că, după cum se știe, paralel 
cu festivalul filmului artistic de lung 
metraj se desfășoară un festival de 
scurt metraj și unul de filme destinate 
copiilor), dimensiunile unui trifestival, 
al cărui scop principal depășește în 
mod evident destinele artei filmului. 
Organizatorii au dorit să facă din 
această vastă întîlnire o manifestare 
în primul rînd ideologică, de afir
mare a valențelor sociale și etice exis
tente în producția unor cinemato
grafii de veche tradiție sau aflate la 
început de drum. Au afirmat-o în 
mod explicit. Au probat-o prin se
lecția filmelor prezentate. Au con- 
cretizat-o, într-un anumit fel, în 
palmares. La întîlnirea președinte
lui Comitetului pentru cinematogra
fie de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. — Alexei Romanov — cu 
presa, această idee a fost subliniată 
foarte apăsat. Răspunzînd cronica
rului unui ziar italian care sugera 
în corespondenta lui că festivalul nu 
ar avea decît de cîștigat dacă ar 
reduce numărul participanților și ar 
dovedi mai multă rigoare față de 
filme de nivel scăzut, președintele 
Comitetului pentru cinematografie a 
declarat că o asemenea sugestie nu 
poate fi acceptată : că este de pre
ferat un repertoriu cinematografic 
de valori uneori inegale, decît o 
restrîngere numerică de țări și de 
filme.

După părerea oficială și a multor 
participanți, marele cîștigător moral 
(distins de altfel cu premiul de aur) 
al festivalului este filmul cubanez 
„Lucia" (realizator Humberto Solas), 
trei povești de dragoste trăite în di
ferite epoci de trei femei. în toate 
trei episoadele iubirea devine o ati
tudine politică, o opțiune pro sau 
contra revoluționară. (Filmul a pri
mit de altfel și premiul Federației 
internaționale a criticilor). Celelalte 
două premii de aur au fost atribuite

mesaje 
sîntem 
filmu- 
sîntem 
fiecare

filmelor : „Să trăim pînă luni"
(U.R.S.S.) și „Serafino" (Italia).

Filmul sovietic „Să trăim pînă 
luni" este o meditație lucidă pe tema 
responsabilității, a fericirii ; „Serafi
no" de Germi este, cum s-a mai spus, 
o comedie cu cîntece vesele și cer
turi zgomotoase de manieră italiană 
neorealistă.

în ceea ce ne privește, mi se pare 
îmbucurător că într-un festival cu 
vedete, cu multe vedete de calibrul I, 
Irina Petrescu primește premiu de 
interpretare feminină. Consacrarea 
mi se pare cu atît mai importantă 
cu cît un premiu pentru interpre
tare masculină a fost acordat lui 
Ron Moody (rolul lui Figin din Oli
ver), unul dintre cei mai înzestrați, 
mai elogiați și mai bine cotați (pe 
plan mondial) actori ai ultimilor ani. 
Pentru cea mai bună interpretare au 
mai fost premiați : Anna Maria 
Picchio (Argentina) pentru rolul din 
filmul „O fîșie îngustă de cer", pre
cum și polonezul Tadeusz Lomnitzky 
pentru rolul titular din filmul is
toric „Pan Wolodyjowski".

De asemenea, distincția care s-a 
acordat Elisabetei Bostan pentru ul
timul său film „Tinerețe fără bătrî- 
nețe'1 mi se pare demnă de toată 
luarea aminte. Avînd în față nu
meroasele distincții internaționale 
primite de „Năicii" acestei preamo- 
deste regizoare, am o dată mai mult 
impresia că succesul obținut de ea 
la critica de peste hotare este cu 
mult mai încurajator decît glasul 
cronicarilor interni...

în ceea ce privește „Frații Kara
mazov", realizat de Ivan Pîriev, că
ruia i s-a atribuit premiul special 
al juriului, în așteptarea unor ana
lize mai detaliate și, poate, mai dis
tanțate, să dăm cuvîntul unuia din
tre cei mai venerabili spectatori ai 
festivalului, Michel Simon : „Consi
der că acest film face cinste origi
nalului. Cred că Dostoievski ar fi 
aprobat o asemenea operă. Regizorul 
și actorii sînt încîntători în aceeași 
măsură. Alegerea actorilor e foarte 
bună și ți-e greu să spui care este 
cel mai bun. Toți sînt excelenți. Cu
loarea este de asemenea foarte bună. 
Fiecare secvență este o oneră de 
artă". Premiul special a mai fost atri
buit regizorului Karol Re.ed, realiza
torul filmului „Oliver", lui Annelie 
și Andrei Thorndike (R.D.G.) pentru 
„Jurnalul unei femei" (R.D.G.). Pre
miile de argint au revenit cineaști
lor francezi și iugoslavi.

La scurt-metraje au fost premia
te : „Drumul spre linia întîi" (Viet
namul de sud), „Tineretul lumii" 
(U.R.S.S.), „încercare prin violență" 
(Anglia).

In sfîrșit, Ia concursul filmelor 
pentru copii cu premiul de aur a 
fost distins filmul „Dimineața de 
iarnă" (U.R.S.S.), iar cu premii \ de 
argint — filmele „Băieții de pe Stra
da Pal" (Ungaria) și „Culorile 
curcubeului" (Bulgaria).

IN ORIENTUL APROPIAT
CAIRO. — Un purtător de cuvînt 

militar al R.A.U. a anunțat că arti
leria israeliană a bombardat marți 
dimineața orașele Suez și Port-Tew- 
fik. Schimburile de focuri au început 
la ora 6 (ora locală) pe toată lungi
mea Canalului de Suez.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
artileria egipteană a redus la tăcere 
bateriile israeliene, iar încetarea fo
cului a avut loc la amiază.

★
AMMAN. — Un purtător de cuvînt 

al armatei iordaniene a declarat că 
marți la ora 11,35 (ora locală) șase 
avioane israeliene au atacat cu ra
chete regiunile Cheikh Meaz și Che- 
melieh, situate în partea de nord a 
văii rîului Iordan. Artileria antiae
riană iordaniană a intrat Imediat în 
acțiune. Purtătorul de cuvînt a pre-

cizat că nu au fost înregistrate pier
deri de partea iordaniană.

★
TEL AVIV. — După cum a anunțat 

la Tel Aviv un purtător de cuvînt 
militar, avioane israeliene au atacat 
marți dimineața pozițiile bateriilor de 
artilerie ale R.A.U., care auz deschis 
focul împotriva unităților trupelor 
israeliene peste Canalul de Suez. 
Purtătorul de cuvînt a precizat că 
bateriile de artilerie egiptene au fost 
reduse la tăcere prin intervenția avi
oanelor israeliene, care s-au reîntors 
la baze fără pierderi.

Totodată, un alt purtător de cu
vînt a declarat 
luptă Israeliene 
multe baze ale 
niene El Fatah, 
Iordaniei.

că șase avioane de 
au bombardat mal 
organizației pălești-^ 
situate pe teritoriul

al solidarității umane"
ECOURI ÎN LUME DUPÂ ASELENIZARE

într-un articol apărut în ziarul 
„Pravda" și consacrat aselenizării, a- 
cademicianul A. P. Vinogradov, vice
președinte al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., scrie : „Dăm o deosebit 
de înaltă apreciere zborului navei 
cosmice americane „Apollo-11", ca 
rezultat al căruia doi oameni — Neil 
Armstrong și Edwin Aldrin — au pă
șit pentru prima oară pe suprafața 
Lunii... Nu poți să nu admiri bărbă
ția și stăpînirea de sine a cosmonau
ților, care au făcut față cu foarte mult 
curaj necunoscutului. Ei au realizat 
pentru prima oară coborîrea pe su
prafața satelitului nostru natural în
tr-un aparat lunar. Nu mai ’ puțin 
complexă și nouă este problema ridi-

agențiile de presă transmit
Comitete populare revoluționare au fost instituite în dis

trictele sud-vietnameze Long-Dien, Dat Do, Chau Doc și Xuyen Loc din 
provincia Ba Ria-Long Khanh, precum și în două districte din provinciile Thu 
Dau Mot și Can Tho. La congresele constitutive au participat reprezentanți 
ai diverselor organizații de masă din regiunile amintite, anunță agenția de presă 
Eliberarea.

Generalul Franco și-a desemnat succesorul. Generalul 
Franco l-a desemnat marți seara pe prințul Juan Carlos de Borbon y Borbon ca 
succesor al său în fruntea statului spaniol și viitor rege al Spaniei. Vorbind 
în fața Cortesurilor spaniole, reunite în sesiune extraordinară, generalul a adus 
elogii tînărului prinț, subliniind îndeosebi loialitatea sa față de actualul regim. 
Generalul Franco a precizat că prințul Juan Carlos va rămîne deocamdată 
alături de el „pentru a-și perfecționa cunoașterea problemelor țării". Cortesurile 
au legiferat propunerea generalului Franco prin vot nominal deschis.

întrevedere Tito - Hum
phrey. Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, l-a primit 
marți la reședința sa de la Brioni pe 
cunoscutul om politic american, fos
tul vicepreședinte al S.U.A., Hubert 
Humphrey, care se află într-o vizită 
particulară în Iugoslavia, transmite 
agenția Taniug.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-290", la 
bordul căruia se află aparataj științific 
destinat continuării cercetărilor în spa
țiul cosmic, a fost lansat marți în U-

niunea Sovietică. Aparatajul funcțio
nează normal, iar centrul de calcul 
coordonator efectuează prelucrarea in
formațiilor primite, relatează agenția 
TASS.

Hotărîrea adoptată de 
guvernul Turciei, în apăra
rea intereselor sale națio
nale, de a anula concesiunea acor
dată societății „Mobil Exploration Me
diterranean Inc.“ asupra terenurilor 
petrolifere din ( estul Anatoliei, cunos
cute sub denumirea de Silvanka, a fost

anunțată recent de presa acestei țări. 
Puțurile, instalațiile subterane și de 
suprafață, ca și toate celelalte utilaje 
ale societății, aflate în regiunea res
pectivă, au fost naționalizate, ca ur
mare a refuzului conducerii acesteia de 
a respecta angajamentele stipulate în 
contractul de concesiune.

Camera Lorzilora resPins cu 
270 de voturi, contra 96, proiectul de 
lege guvernamental privind noua or
ganizare a circumscripțiilor electorale 
din Anglia.

Ansamblul folcloric „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava, care 
efectuează un turneu în mai 
multe țări africane, a susținut 
primele trei spectacole în Gha
na, dintre care unul la Accra. 
La spectacolul în capitala gha- 
neză au participat înalți dem
nitari de stat, printre care pre
ședintele Consiliului artelor, re
prezentanți ai Ministerului A- 
fâcerilor Externe și ai Ministe
rului Culturii, membri ai corpu
lui diplomatic, un numeros pu
blic, ziariști. Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit succes.

cării cabinei de pe Lună și cuplarea 
cu nava care a rămas pe orbită. Folo- 
sindu-mă de acest prilej, vreau să-i 
felicit pe cosmonauți cu ocazia succe
sului lor excepțional și să le urez 
întoarcere cu bine pe Pămînt".

„Lumea a privit debarcarea pe 
Lună cu emoție, mîndrie și simțul so
lidarității între oameni.
răm din acest moment și să mergem 
mai departe împreună în pace, aici 
pe Pămînt" — a declarat secretarul 
general al O.N.U., U Thant, la scurtă 
vreme după ce nava „Apollo-11" s-a 
reîndreptat spre Pămînt.

în cuvinte calde, ziarul parizian 
„La Nation" exprimă admirația față 
de primii semeni ai noștri care, în 
numele întregii umanități, au descins 
pe Lună . „Se pare că în momentul 

_ cînd trei din fiii Terrei s-au desprins 
| de solul acesteia, umanitatea și-a în

tărit conștiința solidarității care u- 
nește pe toți locuitorii planetei. Fie 

- ca lecția să nu fie uitată în ziua cînd, 
reîntorși pe planeta noastră, ei vor 
redeveni, în mijlocul nostru, oameni 
ca toți ceilalți".

într-o declarație făcută la televizi
une, ministrul de externe al Braziliei, 
Magalhaes Pinto, a arătat : „Sosirea 
navei «Apollo-11» pe Lună este o vic
torie a întregii omeniri și sperăm că 
ea va deschide orizonturi noi pen
tru progresul și conviețuirea pașnică 
a tuturor popoarelor".

în TunisiaX^iarele „L’Action" și „La 
Presse", care nu apar de obicei luni, 
au apărut în ediții speciale.

Presa americană consacră ample 
comentarii evenimentului : „Marea 
problemă a următoarelor decenii — 
scrie „New York, Times" — nu este 
cum sau de ce sau cînd omul va con
tinua 'excursiile sale sub arcul ce- 
res’c, așa cum cu siguranță va face, 
ci dacă magnifica realizare celebrată 
pretutindeni în lume astăzi îl va 
inspira, în fine, să atingă țelul secu
lar de care este în stare și către 
care a tînjit atît de mult : să trăiască 
în armonie cu natura, în pace cu se
menul lui și într-o societate dreaptă 
pe această planetă, care nu mai este 
solitară — Pămîntul". „Creatura care 
stătea odinioară orbită la ușa pește
rii sale paleolitice a parcurs de atunci 
un drum lung — menționează la 
rîndul său „Washington Post" Ea nu 
mai este înlănțuită de locul și nici 
de planeta unde s-a născut. Cerurile 
sînt acum deschise... Debarcarea omu
lui pe Lună este un triumf și tot
odată o răspundere ; răspunderea ca 
omul continuînd confruntarea sa cu 
natura să acorde tot mai multă a- 
tenție și sarcini soluționării proble
melor pămîntești ; ca el să învețe să 
trăiască în pace, și în același timp să 
lupte pentru a-și dovedi supremația 
față de lumea înconjurătoare".

lă ne inspi

„Apollo-11" pentru a-i imprima im
pulsul necesar părăsirii orbitei lunare 
și înscrierii pe traiectoria spre Pă
mînt. Viteza navei, care era de 5 890 
km pe oră, a crescut apreciabil, ajun- 
gîna la 9 502 km. Punerea în funcțiune 
a propulsorului a fost efeduată timp 
de două minute și 29 secunde, cînd 
nava spațială „Apollo-11" se găsea în 
„spatele" Lunii și ca atare comuni
cațiile cu centrul de la Houston erau 
întrerupte. La ora 7,06, comunicațiile 
radio cu Centrul spațial Houston au' 
fost reluate, iar Armstrong anunța că, 
manevrele au fost executate cu succes.

A urmat un program de odihnă. 
Centrul de control de la Houston a 
dat celor trei astronauți permisiunea 
să doarmă mai mult decît prevedea 
programul, considerînd ziua de ieri 
poate cea mai „lejeră" de la începe
rea acestei misiuni spațiale. După un 
somn liniștit și profund de aproape opt 
ore, astronauții au fost treziți; la ora 
19,39 nava intra în zona de echigra
vitație, iar la 21,59 a fost efectuată o 
corectare a traiectoriei. Pînă la miezul 
nopții „Apollo-11" /străbătuse aproape 
un sfert din distanța Lună-Pămînt.

O dată cu depășirea pundului cri
tic în care atracția terestră și cea lu
nară sînt egale, cabina spațială se 
deplasează cu o viteză continuu acce
lerată sub influența atracției mereu 
crescînde a Pămîntului. In minutele 
care vor preceda intrarea în primele 
straturi ale atmosferei, viteza de de
plasare a cabinei „Apollo-11" 
de 39 000 km pe oră.

Marea Odisee spațială a 
„Apollo-11" se va încheia joi
18,51, o dată cu amerizarea în apele 
Oceanului Pacific, într-o zonă situată 
în vecinătatea insulei Hawai.

ra fi
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„Marele 
uitat"

se
secvențelor

Agențiile de presă, ziarele 
reîntorc pe firul _____ j___
debarcării pe Lună, venind cu 
amănunte noi, pitorești. Unele 
se referă la faptul că Michael 
Collins, rămas singur în cabina 
de comandă, a fost „trecut cu 
vederea" de cei de pe Pămînt.

...Cînd de la centrul de con
trol din Houston celor doi de 
pe Lună li s-a spus : „Ați fă
cut o treabă fantastică, bă
ieți", Collins a intervenit 
prompt :

— „Nu-1 uitați pe băiatul din 
cabina de comandă".

Răspunsul de la Houston a 
fost tot atît de rapid :

— „Nu te vom uita, 
grijă și de tine".

Totuși, în momentele de ma
ximă tensiune, cînd Armstrong 
și Aldrin călcau solul selenar 
cu gratia unor balerini, volubi
lul Collins a fost iarăși ;,uitat" 
pe orbita sa lunară.

— „Aș dori să știu cînd se 
poate mînca ?“ — a intervenit el 
la un moment dat.

— „Repetă întrebarea" — a 
cerut Houston-ul nedumerit.

— „Ei, bine, lăsați-o baltă !“, 
Și tot el, atît de aproape de

Lună în comparație cu cei de 
pe Terra... nu a avut po
sibilitatea să vadă — nici mă
car la televizor — spectacolul 
grandios al primilor oameni pe 
Lună !
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