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în intîmpinarea Congresului al Xll-lea al P. C. R

CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR
JUDEȚENE DE PARTID

CONGRESUL MARELE FORUM

Un partid, un popor, o voință: 
- documentele Congresului vor fi 

programul nostru de muncă

AL PARTIDULUI
MARELE FORUM AL ȚÂRII

și viață
dorim realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fruntea 
partidului, chezășia înaintării 
României spre comunism

Elemente calitative no/ în programul

de dezvoltare economico-socială
DIN MARELE BILANȚ AL ȚĂRII 

IN «PREAJMA CONGRESULUI

ÎN PAGINILE 2—3 : relatări ale conferințelor din județele 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, 

Caraș-Severin, Constanța și Covasna

a României în profil teritorial Azi, Participarea directă a tuturor cetățenilor
ARMONIOS, ECHITABIL,

ȘTIINȚIFIC FUNDAMENTAT
a nivelurilor de dezvoltare între ju
dețe în ceea ce privește potențialul 
productiv, desigur, în primul rind al 
dezvoltării industriei, dar și al celor
lalte sectoare din sfera producției 
materiale.

în altă ordine de Idei, cunoscînd 
că numărul populației diferă de la 
Un județ la altul, exprimarea pe 
locuitor a producției globale totale 
oferă o mărime de comparație sem
nificativă și în privința gradului de 
valorificare a potențialului uman. 
De aceea, numărul persoanelor ocu
pate la 1 000 de locuitori — prevăzut 
a fi de cel puțin 400 in anul 1985 — 
exprimă gradul de folosire a acestui 
potențial, posibilitățile și cerințele

Realizările metalurgiștilor
de 

sub

Elaborat în spiritul proiectului de 
Directive ale Congresului al Xll-lea 
al P.C.R., sub îndrumarea nemijlo
cită a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Programul-directivă de dezvoltare 
economiceesocialâ a României in 
profil teritorial in perioada 1981-1985 
continuă pe un plan calitativ supe
rior politica fermă a partidului de 
repartizare rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 'pa
triei, potrivit cerințelor actualei 
etape de ridicare a societății noastre 
pe noi trepte de progres și civili
zație. Astfel, ansamblul de priorități 
privind dezvoltarea economico- 
socială în profil teritorial se funda
mentează pe criterii științific deter
minate, pe indicatori specifici de Ca- de apropiere intre județe în dome1 
tăcterizare’a nivelului de dezvoltare .....» —1...... ............................... ................
care va trebui atins la orizontul 
anului 1985.

M-aș referi, bunăoară, la caracte
rizarea nivelului de dezvoltare eco
nomică a județelor după producția 
globală pe locuitor — nou indicator 
introdus in practica activității de 
planificare teritorială. El asigură o 
largă cuprindere a activităților pro
ductive din industrie, agricultură, 
construcții, transporturi și telecomu
nicații, comerț, prestări de servicii 
ș.a. Dacă, de pildă, comparăm jude
țele Caraș-Severin și Ialomița numai 
din punctul de vedere al producției 
global*- industriale pe locuitor, se 
poatJ observa că, la nivelul anului 
1985, ' diferența este net superioară 
în favoarea județului Caraș-Severin. 
Dar dacă facem aceeași comparație 
luînd ca indicator producția globală 
totală pe locuitor, se poate observa 
că, la nivelul anului 1985, aceste 
două județe prezintă o dezvoltare 
economică sensibil egală. Și aceasta 
deoarece, cu toate creșterile impor
tante prevăzute în procesul de in
dustrializare, județul Ialomița, da
torită condițiilor naturale deosebit 
de favorabile, va deține în conti
nuare o pondere importantă în pro
ducția agricolă a țării. De aceea, 
prevederea din Program ca pină in 
anul 1985 in fiecare județ să se 
obțină o producție globală pe locui
tor de cel puțin 70 000 lei constituie 
o bază reală și o garanție pentru 
continuarea procesului de apropiere

niul' asigurării condițiilor tehnice și

Mihai GR1GORIU
din Comitetul de Stat al Planificării

(Continuare in pag. a IV-a)

„Țării cit mai ,mult metal, 
bună calitate !“ — iată deviza 
care a debutat munca harnicului 
detașament al metalurgiștilor noș
tri în acest cincinal. Acționînd ferm 
pentru asigurarea cantităților de 
metal necesare dezvoltării și mo
dernizării economiei naționale, me
talurgiștii țării raportează acum, in 
cinstea celui de-al Xll-lea Congres 
al partidului, că în perioada care a 
trecut din acest cincinal au sporit 
producția globală și marfă intr-un 
ritm mediu anual de 10 la sută, in 
principal pe seama creșterii pro
ductivității muncii, a folosirii mai 
bune a utilajelor și instalațiilor, 
precum ii a noilor capacități intra
te în funcțiune. Bunăoară, în acest 
an, comparativ cu 1975, unitățile 
industriei metalurgice produc mai 
mult cu 3 milioane tone fontă, 3,6 
milioane tone oțel, 4 milioane tone 
laminate finite pline din oțel, 1 mi
lion tone cocs, 500 000 tone țevi, 
precum și alte produse de prelu
crare metalurgică.

Preocupările pentru diversificarea 
producției s-au 
larea unor noi mărci |i sortimente 
de metal, care !—"" -------- *—
astfel încît la 
aproape 20 la

concretizat in asimi-

înainte se importau, 
nivelul anului 1979 
sută din producția

ramurii este formată din produsele 
introduse pină acum in fabricație in 
acest cincinal.

Realizări deosebite s-au obținut 
în domeniul introducerii și extinde
rii unor procedee tehnologice mo
derne. de inaltă eficiență. Astfel, 
prin extinderea la aproape 22 la sută 
din producția de oțel a procedeului 
de turnare continuă a semifabrica
telor, s-a asigurat economisirea a 
circa 140 000 ' tone combustibil con
vențional și a 42 milioane kWh ; 
efecte asemănătoare s-au obținut 
prin extinderea insuflării oxigenu
lui in furnale, tratarea sub vid a 
oțelurilor.

în fruntea întrecerii socialiste pe 
care metalurgiștii o desfășoară in 
intîmpinarea marelui forum al co
muniștilor se situează colectivele 
Combinatului siderurgic Hunedoara
— care in perioada ce a trecut din 
acest an a produs peste prevederi 
33 500 tone fontă, 11 000 tone oțel și 
51 000 tone laminate — Combinatu
lui siderurgic Reșița — cu 3,300 jone 
fontă, 4 700 tone oțel și 43 009 tone 
laminate peste sarcinile de plan — 
întreprinderii de aluminiu Slatina
— cu 1 836 tone aluminiu — și în
treprinderii de alumină Oradea — 
cu 5 171 tone alumină. (Corneliu 
Cârlan).

la viața politică și socială-puternic factor
de întărire a unității națiunii noastre socialiste
ADEZIUNE UNANIMĂ LA PROPUNERILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

PRIVIND CREȘTEREA ROLULUI FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Cu toții, fără deosebire de naționalitate, 
ne spunem deschis cuvintul, punem umărul

la conducerea

Sîntem datori să apărăm

La întreprinderea de mașini 
grele din Capitală, hărnicia și 
competența profesională ale 
muncitorilor și inginerilor au ri
dicat la cote superioare realiză
rile in producție în acest an — 
anul Congresului al Xll-lea al 

partidului
Foto : S. Cristian

Alături de Întregul popor, oamenii 
muncii de naționalitate maghiară din 

‘ județul Satu Mare ari primit cu deo
sebită satisfacție propunerile tovară
șului 
area 
tului 
lului

De
că aceste propuneri răspund în mod 
practic și strălucit unei cerințe prin
cipiale fundamentale, mereu și me
reu subliniată de secretarul general 
al partidului, și anume că opera de 
edificare socialistă, etapele pe care le 
parcurge această grandioasă operă 
impun participarea tot mai activă a 
maselor, a fiecărui cetățean la con
ducerea societății, la rezolvarea tu
turor problemelor de stat și obștești. 
Cind spunem participarea activă a 
tuturor cetățenilor, ne gindim, desi
gur, la ceea ce a subliniat cu deo-

Nicolae Ceaușescu privind cre- 
organizațiilor proprii ale Fron- 
Unității Socialiste, creșterea ro- 
său în viata politică a tării.
la început, doresc să subliniez

întregii societăți
sebire, în ultimii ani, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl anume la faptul- că 
trebuie găsite formele și modalitățile 
de participare nemijlocită, directă — 
și nu prin reprezentanți — a munci
torilor, a țăranilor, a tuturor catego
riilor populației la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și statu
lui nostru, a hotărîrilor și legilor ță
rii. Aceasta mi se pare a fi esența 
acestor propuneri. Pentru că, se știe, 
cadrul organizatoric, legislativ creat, 
forumurile instituite în ultimii ani — 
am in vedere Consiliul Național al 

.Oamenilor Muncii, congresele țărăni-

Iosif GORBE
secretar al Consiliului județean 
Satu Mare al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară

(Continuare în pag. a IV-a)

și să îmbogățim omenia 
omului si a societății noastre• •

Țăranii, prezenți 
și mai activ 

in viața politică a țării
Doresc să-mi exprim de la început 

totala adeziune la propunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
creșterea rolului Frontului 
Socialiste.

Propunerile tovarășului 
Ceaușescu sînt foarte clare 
că sîntem chemați să ne 
cuvîntul nu numai cu privire la pre
ocupările care ne privesc pe noi, aici, 
în cooperativa agricolă, ceea ce este 
foarte important, ci și în toate pro
blemele care interesează satul, comu
na, județul, țara întreagă, în coope
rativa noastră agricolă, ca in toate 
cooperativele, dealtfel, după cum se 
știe, noi hotărim cum să ne organi-

Unității

Nicolae 
și înțeleg 

spunem

Niculina MARCU
țârancâ cooperatoare, 
comuna Gugești, județul Vrancea

(Continuare in pag. a IV-a)

A 62-a aniversare a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA

Nu de mult au avut loc 
adunările generale ale or
ganizațiilor de bază de la 
Uniunea scriitorilor, con
ferința de partid, precum 
și plenara comună a con
siliului de conducere și a 
comitetului de partid ale 
Uniunii scriitorilor. Toate 
aceste adunări și, aș vrea 
să remarc în mod special, 
plenara comună a consi
liului de conducere și a 
comitetului de partid, dez- 
bătînd cu seriozitate pro
blemele specifice, profe
sionale și organizatorice 
ale obștii noastre, s-au 
transformat, totodată, in 
adevărate acte politice, în- 
cadrîndu-se în șirul de ma
nifestări foarte viguroase 
ce cunosc, practic, partici
parea întregului nostru 
popor și care preced Con
gresul al Xll-lea al parti
dului. Asemenea dezbateri 
pregătesc un mare eveni
ment, afirmă importanta 
istorică a forumului comu
niștilor 
dezbateri 
adeziune 
unanimă 
mân la 
de azi și 
lui partid care-și confundă 
destinul cu însuși destinul 

^patriei și națiunii.

români. Aceste 
ample devin o 

plenară, fermă și 
a poporului ro- 

politica generală, 
de mîine, a ace-

Vocile și mîinile, singu
lare sau colective, care 
semnează această adeziune 
refuză ideea unor cauze 
conjuncturale sau întîm- 
plătoare. Acest DA puter
nic pe care-1 auzim în fie
care zi în jurul nostru este 
rezultatul unei relații

sauobiective, afirmate 
subînțelese, care se revar
să în cultura României so
cialiste și care o constituie, 
în acest sens aș, vrea să 
mă refer la cîteva capito
le ale programului-directi
vă în care mai puțin 
direct, dar cu totul hotărî-

însemnări de Constantin CHIRIȚĂ

directe, al unei întîlniri 
directe a fiecărui cetățean 
cu programul viitor al 
partidului, cu Directivele 
Congresului al Xll-lea, pe 
care comuniștii din în
treaga țară și, alături de 
ei, toți oamenii muncii le 
transformă in propriul lor 
program, în crezul lor cel 
mare.

Ca scriitori, ca expo- 
nenți ai spiritualității ro
mânești, prima noastră 
datorie este aceea de a citi 
și de a descifra în acest 
program, in aceste directi
ve complexe, limpezi, și 
înnoitoare, in acest fluviu 
de fapte și 
îmbogățește 
prevederi.

dorințe care se 
mereu acele 

acele măsuri,

tor. este vorba despre cul
tură și care-și vor proiecta 
o influență foarte puterni
că asupra creației însăși, 
asupra creației noastre și 
a celorlalți artiști. Și mă 
gîndesc în primul rind la 
acele capitole care prevăd 
sporirea forței economice 
a patriei noastre, transfor
marea tehnicii și inteligen
ței umane într-o calitate 
cotidiană, firească, potrivi
tă și caracteristică întregii 
societăți, și la rezultatul 
normal al acestor activi
tăți : ridicarea 
generale.

Orice unitate 
că, orice uzină,
brică, orice gospodărie mai 
bine gospodărită înseamnă

bunăstării

economi- 
orice fa-

și un pas înainte în cultu
ră, înseamnă noi mase de 
oameni in raporturi direc
te. obligatorii cu viața, cu 
politica și cultura, inseam- 
nă scoaterea cuiva, sau a 
multora, din perimetrul 
actelor biologice primare 
și familiarizarea lor cu o 
scară, sau mai bine-zis cu 
primele trepte ale unei 
scări uriașe, care poate fi 
numită fără eroare : scara 
civilizației și culturii. Aici 
avem de-a face cu un ade
văr în deplin acord cu 
voința noastră. Dar mo
mentul pe care-1 trăim nu 
este numai acela al îmbo
gățirii economice, deci al 
unei noi sume de unități 
economice, industriale, a- 
grare, deci al unor noi 
contingente de cetățeni dă- 
ruiți culturii sau dispuși 
pentru cultură, ci este și 
momentul, sau continuarea 
și întărirea momentului, 
de înnoire calitativă, de 
calificare superioară, in
tr-un cuvint : de intelec- 
tualizare economică. Pen
tru că altfel nu se poate. 
Nici muncitorul, nici teh
nicianul, nici inginerul, 
nici conducătorul econo
mic, nici activistul de

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, avem deosebita plăcere să adresăm Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului 
Suprem și Consiliului de Miniștri ale Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică vecină 
și prietenă călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 62-a aniversări a vic
toriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment de importanță 
istorică mondială, care a deschis calea înnoirii revoluționare a lumii, a tre
cerii de la capitalism la socialism.

Clasa muncitoare, forțele revoluționare și progresiste din România au 
salutat cu entuziasm triumful Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, și-au 
manifestat solidaritatea lor militantă, au sprijinit activ lupta proletariatului 
rus, sub conducerea partidului său comunist, pentru apărarea primului stat 
socialist din lume al muncitorilor și țăranilor, a puterii sovietice.

Comuniștii români, întregul nostru popor au urmărit și urmăresc cu sen
timente de vie satisfacție succesele remarcabile obținute de popoarele so
vietice, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în munca 
pașnică, plină de abnegație și eroism, consacrată dezvoltării economico- 
sociale, ridicării nivelului lor de trai material și spiritual. în prezent, Uniu
nea Sovietică înfățișează tabloul unui stat socialist modern, cu o economie 
puternică, cu un potențial tehnic și științific de prim rang, care aduce o 
contribuție de seamă la afirmarea forțelor socialismului in lume, a cursului 
spre destindere, pace și colaborare Internațională.

Militînd permanent pentru întărirea prieteniei, solidarității și colaborării 
cu toate țările socialiste, Partidul Comunist Român, Republica Socialistă 
România acționează neabătut pentru dezvoltarea continuă și adîncirea pe 
multiple planuri a relațiilor româno-sovietice, pentru transpunerea în viață 
a prevederilor Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, ale 
Declarației comune din noiembrie 1976, ale înțelegerilor stabilite cu prilejul 
întilnirilor la cel mai înalt nivel.

în spiritul acestor înțelegeri, ne exprimăm profunda convingere că, prin 
eforturi comune, legăturiîe tradiționale de bună vecinătate, prietenie și cola
borare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre, conlucrarea 
lor pe arena internațională vor continua să se dezvolte cu succes spre binele 
și în interesul popoarelor român și sovietice, al cauzei generale a socialis
mului și comunismului, păcii și înțelegerii între popoare.

Cu prilejul glorioasei aniversări, dorim comuniștilor, popoarelor frățești 
ale Uniunii Sovietice prietene noi și tot mai mari succese în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-ai XXV-lea Congres al P.C.U.S., în opera de 
edificare a comunismului, în lupta pentru pace și progres social.

(Continuare în pag, a. IV-a)^

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

, al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, popoarele sovietice, for
țele progresiste de pretutindeni mar
chează astăzi împlinirea a 62 de ani 
de la triumful Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, eveniment 
de însemnătate istorică mondială, 
care a înrîurit profund întreaga 
evoluție a lumii contemporane.

Marcînd un moment esențial în 
istoria universală, Marele Octom
brie a inaugurat epoca revoluțiilor 
proletare, epoca trecerii omenirii de 
la capitalism la socialism. Dovadă 
vie a faptului că popoarele sînt ca
pabile să se elibereze de exploa
tare și asuprire prin propriile for
țe, actul istoric de la 7 Noiembrie 
1917 a insuflat un puternic avînt 
luptei clasei muncitoare, forțelor 
revoluționare, popoarelor de pe 
toate meridianele pentru libertate 
și independență națională, pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății, menținerea și consolidarea 
păcii.

Vitalitatea și trăinicia noii orîn- 
duiri sociale și-au găsit strălucite 
confirmări 
tervenției 
împotriva 
torilor și . 
celui de-al doilea război mondial, 
cind popoarele sovietice, forțele lor 
armate, dînd dovadă de un eroism 
de masă, și-au apărat cu prețul unor 
imense sacrificii patria și cuceri
rile revoluționare, aducînd, totoda
tă, contribuția hotărîtoare la salva
rea omenirii de barbaria fascistă.

în pragul celui de-al 63-lea an al 
creării Uniunii Sovietice, aceasta 
se înfățișează ca un mare și pu
ternic stat socialist, cu un potențial 
material de prim rang, căruia îi re
vine circa 20 la sută din producția 
industrială a lumii : la rîndul ei. 
agricultura și-a sporit producția, 
în anii puterii sovietice, de peste 
patru ori. Sînt, totodată, bine cu
noscute realizările prestigioase ale 
Uniunii Sovietice în sectoare de 
vîrf ale științei și tehnicii. Dezvol
tarea forțelor de producție stă la 
baza ridicării nivelului de trai ma
terial și spiritual 
cesc. La bilanțul 
rodnica activitate 
poarelor sovietice 
sele în îndeplinirea hotărîrilor ‘ce
lui de-al XXV-lea Congres al 
P.C.U.S., care a deschis noi per-

atît prin înfrîngerea in- 
imperialiste, declanșate 

tînărului stat al munci- 
țăranilor, ' cit și în anii

al celor ce mun- 
ce încununează 
creatoare a po
se adaugă succe-

spective in dezvoltarea societății 
sovietice spre comunism. în ace
lași timp, Uniunea Sovietică se 
afirmă că un binecunoscut factor 
activ în viața internațională, prin 
inițiativele și aportul său la cauza 
păcii, colaborării și progresului in 
lume.

Urmărind cu viu interes și adîn- 
că simpatie vasta operă constructi
vă a popoarelor sovietice, oamenii 
muncii din țara noastră dau o înal
tă prețuire marilor succese ale 
Uniunii Sovietice, apreciindu-le 
drept contribuții de cea mai mare 
însemnătate la întărirea socialis
mului, a forțelor progresului.

Găsindu-și o vie ilustrare în nu
meroasele manifestări desfășurate 
în țara noastră cu prilejul sărbă
toririi de astăzi, aceste sentimente își 
au rădăcinile în legăturile de prie
tenie și colaborare făurite de-a 
lungul istoriei între popoarele 
noastre, în lupta pentru înfăptui
rea aspirațiilor lor comune de li
bertate națională și socială. Clasa 
muncitoare, forțele cele mai înain
tate din România și-au manifestat 
cu însuflețire solidaritatea față de 
cauza Marelui Octombrie, au salu
tat victoria proletariatului rus; mii 
și mii de fii ai poporului român au 
participat, inclusiv cu arma în 
mină, la lupta pentru apărarea ti
nerei puteri sovietice. Continuator 
al acestor tradiții, Partidul Comu
nist Român, înfruntind condițiile 
grele ale ilegalității și represiunea 
regimului burghezo-moșieresc, a 
militat permanent, încă de la în
ființare, pentru stabilirea și dez
voltarea unor relații de prietenie și 
bună vecinătate cu U.R.S.S., s-a 
ridicat cu putere împotriva fascis
mului, a pregătirii războiului anti- 
sovietic. După revoluția de 
berare socială și națională, 
tifascistă și antiimperialistă 
la 23 August, organizată și 
dusă de P.C.R., România 
alăturat cu întregul potențial 
terlal și uman Uniunii Sovietice, 
marii coaliții antifasciste, angajîn- 
du-se cu toate forțele în bătălia 
pentru eliberarea patriei, aducîn- 
du-și contribuția la înfrîngerea de
finitivă a Germaniei hitleriste.

Pecetluite prin sîngele vărsat In 
comun de ostașii români și sovle-

(Continuare în pag. a V-a)
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CONF AIE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
BISTRIȚA-NĂSĂUD

Spirit revoluționar, înaltă exi
gență comunistă, profundă at
mosferă de lucru — iată coor
donatele ce au definit Conferința 
Organizației județene de partid 
Bistrița-Năsăud. Delegații co
muniștilor au dezbătut cu res
ponsabilitate activitatea rodnică 
desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid, de toți 
oamenii muncii — români, ma
ghiari și germani — pentru 
traducerea în viată a obiective
lor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului. prefigurînd, totodată, căi
le pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de mare am
ploare prevăzute' in proiectele 
de documente ale Congresului 
al. XII-lea. In cadrul conferin
ței, tovarășul Richard Win
ter, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a transmis tu
turor participanților, oamenilor 
muncii din județ, un cald salut 
din partea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
felicitări pentru realizările ob
ținute și urări de noi succese 
în dezvoltarea multilaterală a a- 
cestui străvechi meleag al tării, 
în sporirea contribuției județu
lui la propășirea materială și 
spirituală a patriei.

înfățișind sintetic în darea de 
seamă succesele repurtate in 
cei aproape patru ani ai actua
lului cincinal — cea mai rodni
că perioadă din istoria acestui 
ținut — tovarășul Mihai Mari
na, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, a ară
tat că, datorită ritmului înalt 
al dezvoltării economico-sociale, 
industria a devenit în județ ra
mura predominantă, ceea ce a 
determinat profunde mutatii in 
structura socială a populației. 
Rezultat© de seamă au fost do- 
bîndite și in agricultură. în ce
lelalte ramuri ale producției ma
teriale și activității spirituale. 
Au fost reliefate. totodată, 
lipsurile și neajunsurile apă
rute în unele domenii. de ac
tivitate, arătîndu-se că organi
zațiile de partid, toți comuniștii 
dispun de capacitatea de a le 
depăși.

Desfășurarea dezbaterilor a 
prilejuit celor 25 de vorbitori 
exprimarea satisfacției și min- 
driei de a fi participat direct 
la împlinirile acestor ani, pre
cum și hotărîrea fermă de a în
lătura neintirziat neajunsurile 
ce se mai fac simțite. Maistrul 
Nicolae Țarcă, secretarul comi
tetului de partid de la Combina
tul industrial pentru construcții 
de mașini Bistrița, Doru Blaga, 
directorul întreprinderii meta
lurgice Beclean. exprimîpd opi
niile unora dintre cele mai re
prezentative colective ©1©., noii 
industrii bistrițene.' ‘ău atătăt că 
ampla dezvoltare a acestor uni
tăți confirmă pe deplin clarvi
ziunea politicii științifice a par
tidului nostru de amplasare ra
țională a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul tării. S-a 
arătat că organizațiile de partid 
își concentrează in prezent toate 
tortele spre folosirea intensivă 
a mașinilor și utilajelor, a tu
turor capacităților de producție. 
Inginerul Gavrilă Beșa, di
rectorul grupului de șantiere 
de construcții industriale, Șo
tron Munteanu, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular 
județean, au arătat că. in 
ultimele două luni, persona
lul muncitor din sectoarele in
vestițiilor industriale și con
strucțiilor de locuințe, mobili
zat de organizațiile de partid, a 
reușit să obțină depășiri semni
ficative ale sarcinilor de plan, 
ceea ce dovedește că există 
condiții ca o serie de obiective 
cu termen de punere în funcțiu
ne în acest an și în 1980 să in
tre in exploatare mai devreme 
decîț s-a stabilit. Cu toate a- 
cestea, au subliniat vorbitorii, 
mai sînt încă însemnate restan
țe de recuperat, ceea ce. impune

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Participanții la Conferința organizației județene de partid Bis

trița-Năsăud, dind expresie dorinței fierbinți și voinței unanime 
a oamenilor muncii români, maghiari și germani, care trăiesc 
în unitate și frăție în acest legendar colț de vatră strămo
șească, unindu-șl intr-un singur glas propria vrere cu cea a 
tuturor comuniștilor, cu a întregului popor, își exprimă, cu 
profundă mindrle patriotică și conștiință revoluționară, hota- 
rirea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congresul 
al XII-lea în înalta funcție de secretar general al Partidului Co
munist Român.

Din patosul revoluționar al comunistului de omenie, din clar
viziunea, puterea magistrală de analiză și sinteză a eminentu
lui conducător, din vitalitatea, dinamismul și neobosita activi
tate a celui care iși dedică și identifică viața cu aspirațiile cele 
mai arzătoare ale poporului său au fost plămădite România 
socialistă de astăzi, perenul miracol românesc.

Personalitate politică marcantă a lumii contemporane, mili
tant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu este creatorul și promo
torul strălucit al politicii noastre externe, care se bucură de 
un mare prestigiu pe toate meridianele globului, inițiatorul unor 
soluții durabile și practice in toate problemele fundamentale cu 
care este confruntată omenirea, ceea ce face ca România so
cialistă să aibă astăzi mai mulți prieteni și admiratori decit 
orlcind.

CANDIDAJII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Andrei Barta, Ioana Ianchiș, Mihai Marina, Lucreția Mol
dovan, Dumitru Nistor, Ovidiu Păiuș, Richard Winter.

BOTOȘANI
La Botoșani, oraș cu îndelun

gate tradiții în mișcarea munci
torească și socialistă, a avut loc 
— intr-o atmosferă de responsa- 
bilitate comunistă — conferin
ța organizației județene de 
partid. în deschiderea lucră
rilor a luat cuvîntul tovarășa 
Lina Ciobanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 

intensificarea ritmului de exe
cuție pe șantiere. Ileana Mol
dovan, secretara comitetului de 
partid de la C.P.L.. Elisabeta 
Chira, secretara comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
textile nețesute „Netex“, au 
arătat că cele două unități au 
înregistrat restanțe la producția 
fizică ce pot fi recuperate nu
mai prin îmbunătățirea organi
zării și calității muncii. Andrei 
Barta, președintele C.A.P. Urlu, 
și Ioan V. Pop, președintele 
consiliului unic agroindustrial 
Reteag, după ce au scos în evi
dența bunele rezultate obținute 
de țăranii cooperatori in legu
micultura, pomicultură si zoo
tehnie, au insistat asupra nece
sității de a se înlătura neajun
surile din folosirea fondului fun
ciar și parcului de mașini și 
tractoare.

Conferința județeană a adop
tat in unanimitate o Hotărire în 
care se prevăd, printre altele, 
următoarele obiective : în in
dustrie — întreaga activitate a 
organizațiilor de partid va fi 
concentrată spre îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe ultimul 
trimestru, ca și pe întregul an, 
recuperării răminerilor în urmă 
la producția fizică și netă ; 
în agricultură — se vor între
prinde acțiuni de îmbunătățiri 
funciare prin desecări, comba
terea eroziunii, fertilizarea și 
afînarea adîncă a solului, acor- 
dindu-se o mai mare atenție 
culturilor de in. sfeclă, de zahăr 
și legume ; pomicultura și zoo
tehnia — sectoare de. bază ale 
agriculturii județului — vor cu
noaște cele mai înalte ritmuri 
de dezvoltare ; în investitii-con- 
strucții — o atenție deosebită se 
va acorda accelerării ritmurilor 
de execuție la marile obiective 
de pe platformele industriale ; 
în învățămînt, știință și cultu
ră — se va continua adaptarea 
rețelei școlare la cerințele spe
cifice ale dezvoltării economico- 
sociale a județului.

Prin îndelungi aplauze a fost 
adoptată o TELEGRAMA A- 
DRESATA C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se arată 
că istoricele hotărîri ale Con
gresului al XI-lea se înfăptuiesc 
cu succes și in județul Bistrița- 
Năsăud. Prin materializarea 
unui important program de in
vestiții, pe harta economico-so- 
cială a acestor meleaguri și-au 
făcut apariția numeroase obiec
tive industriale noi, s-au dezvol
tat agricultura, celelalte ramuri 
ale producției materiale, au 
înflorit invățămintul, știința și 
cultura, a crescut neîncetat ni
velul de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii. In 
numele tuturor locuitorilor ju
dețului, participanții la confe
rință și-au exprimat totala ade
ziune față de politica internă și 
internațională a partidului, vo
ința neclintită de a transpune in 
fapt prevederile documentelor 
Congresului ai XII-lea, ce pre
figurează, intr-o conoepție ști
ințifică, chipul României in de
ceniile viitoare.

în unanimitate, delegații au 
dat glas aprobării față de pro
iectele de documente ale Con
gresului al XII-lea al partidu
lui, salutînd cu bucurie caracte
rul mobilizator al prevederilor 
planului de dezvoltare economi- 
co-socialâ în profil teritorial a 
județului Bistrița-Năsăud în pe
rioada 1981—1985.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, delegații la conferin
ță, aducindu-și la îndeplinire 
mandatul încredințat de organi
zațiile de partid și de colecti
vele de oameni ai muncii pe 
care le-au reprezentat, au adop
tat o Hotărire prin care stabi
lesc ca delegații la Congres să 
voteze în unanimitate realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca secretar general al parti
dului.

C.C. al P.C.R.. care. în numele 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat 
participanților la conferință, tu
turor comuniștilor si oamenilor 
muncii din județul Botoșani, un 
cald șalut tovărășesc, felicitări 
pentru succesele obținute in ac

tivitatea economico-socială în 
întimpinarea celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., îndemnuri de 
sporire în continuare a efortu
rilor in munca pentru îndeplini
rea exemplară a prevederilor 
din actualul ■ cincinal. pentru 
continua înflorire socialistă a 
acestor străvechi plaiuri româ
nești.

Imprimind de la bun început 
lucrărilor conferinței un pro
nunțat; caracter analitic, darea 
de seamă, prezentată de tova
rășul Haralambie Alexa, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, a supus dezbaterii în
treaga activitate a organizații
lor de partid pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la realizarea 
sarcinilor complexe ce le revin. 
In acest context, după ce a fost 
evidențiat faptul că industria 
județului a realizat de la înce- 
putut cincinalului și pînă în pre
zent o producție suplimentară 
în valoare de peste 700 milioa
ne lei, s-au relevat și alte suc
cese in viata economico-socială 
botoșăneană, irisistîndu-se apoi 
asupra insuficientelor muncii de 
partid din unele întreprinderi, 
instituții si unități agricole.

Dezbaterile desfășurate în 
continuare au aprofundat si ex
tins problematica abordată în 
darea de seamă. Manifestînd o 
deosebită preocupare pentru îm
bunătățirea pe mai departe a 
stilului și metodelor de muncă, 
pentru întărirea rolului condu
cător al organelor si organiza
țiilor de partid in toate sectoa
rele de activitate, și in . primul 
rind în viața economică, cei 23 
de vorbitori au evidențiat expe
riențe demne de generalizat, au 
criticat rămînerile în urmă, au 
avansat substanțiale ., propuneri.

• „Exprimăm aprobarea entuziastă a comuniștilor, a tutu
ror celor ce muncesc față de proiectele de documente ale 
Congresului, grăitoare ilustrare a grijii partidului pentru dez
voltarea necontenită a țării, pentru bunăstarea poporului".

• Manifestări elocvente ale unei realități definitorii a so
cietății noastre: indisolubila unitate și coeziune a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, in jurul partidului, 
al conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Despre strădania organizației 
municipale de partid Botoșani 
de a valorifica la cote superioa
re potențialul productiv a vor
bit Ileana Jalbă, prim-secretar 
al comitetului municipal. . care, 
după o analiză critică și auto
critică. a exprimat angajamen
tul oamenilor muncii din orașul 
reședință de județ de a realiza 
pe parcursul actualului cincinal 
o producție industrială supli
mentară în valoare de peste un 
miliard de Iei. La rindul lor. 
Lucia Tudose, secretara comi
tetului de partid de la între
prinderea de confecții Botoșani, 
Dumitru Prodan, secretarul co
mitetului de partid de la Între
prinderea „Electrocontact" Bo
toșani, au evidențiat experiența 
bună și inițiativele muncito
rești din întreprinderile respec
tive, propunînd conferinței ge
neralizarea lor, și au luat, tot
odată, poziție critică față de 
unele aspecte negative ale 
muncii de partid, subliniind im
portanța înlăturării lor.

Abordînd problemele perfec
ționării muncii organizațiilor de 
partid din agricultură, tovarășii 
Constantin Dimitriu. directorul 
direcției județene de agricultu
ră și industrie alimentară, 
Gheorghe Alexa, președintele 
C.A.P. Bucecea. Ion Jităreanu, 
secretar adjunct al comitetului 
comunal de partid Havîrna, și 
alții au ridicat o serie de 
probleme cu. care se cx>nfruntă 
încă unitățile : indici scăzuți 
de utilizare a mașinilor agrico
le, neutilizarea forței de mun
că la parametrii cantitativi și 
calitativi scontați. Alți vorbitori 
— Gheorghe Jauca, președintele 
comitetului județean de cultură 
și educație socialistă. Elena Ol- 
teanu, președinta comitetului 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Dind expresie dorinței fierbinți șl voinței unanime ale comu

niștilor, ale tuturor cetățenilor de pe aceste înfloritoare me
leaguri moldovene, Conferința organizației județene de partid 
Botoșani hotărăște să susțină cu entuziasm și nemărginită 
bucurie ca, la al Xll-lea Congres al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre so
cialiste, revoluționar neînfricat șl militant neobosit pentru pro
gresul șl fericirea poporului român, patriot înflăcărat șl interna
ționalist consecvent — să fie reales în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist Român. Această hotă
rire este rodul convingerii profunde că de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînt legate toate realizările de prestigiu din 
cea mai înfloritoare perioadă a istoriei patriei, politica ex
ternă strălucită a țării noastre, întemeiată pe principiile una
nim recunoscute șl apreciate ale respectului Independenței și 
suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neameste
cului în treburile Interne, colaborării reciproc avantajoase, prin
cipii a căror consecvență și fermă aplicare au determinat creș
terea fără precedent a prestigiului mondial al României so
cialiste. Numele și personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie pentru noi toți chezășia înfăptuirii neabătute a pre
vederilor documentelor pe care le va adopta Congresul al 
Xll-lea al Partidului Comunist Român, a Programului partidu
lui, constituie garanția înfăptuirii in continuare cu succes a 
măreței opere de dezvoltare socialistă multilaterală, de înain
tare a țării noastre spre comunism.

CANDIDAJII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Haralambie Alexa, Dumitru Blaj, Elvira Chirică, Lina 
Ciobanu, Dumitru Coliu, Nicolae Gîrbă, Ion Mihalache, Gheor
ghe Mureșan, Georgeta Podaru.

județean al femeilor — au 
dezbătut în același spirit exi
gent și constructiv aspecte de 
stringentă actualitate ale îmbu
nătățirii muncii politico-educa
tive.

In urma analizei efectuate, a 
propunerilor făcute de partici- 
pantii la discuții, a fost adopta
tă Hotărîrea conferinței organi
zației județene de partid, care 
prevede, printre altele. în in
dustrie — realizarea angaja
mentului de a se obține în ac
tualul cincinal o . producție in
dustrială suplimentară în valoa
re de cel puțin 1,5 miliarde lei; 
în agricultură — creșterea pro
ducției agricole cu minimum 
22,5 la sută; in domeniul so
cial-cultural — pregătirea con
dițiilor necesare pentru a se 
construi în viitorul cincinal cir
ca 19 000 de apartamente, pre
cum și o serie de importante e- 
dificii social-culturale la Boto
șani, Dorohoi, Dărăbani. Elă- 
mînzi, Săveni și Bucecea.

Participanții la conferință au 
adoptat apoi, într-o atmosferă 
de profundă angajare și însu
flețire, o TELEGRAMA ADRE
SATA C.C. AL P.C.R.. TO
VARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spu
ne, printre altele: Vă rapor
tăm, stimate tovarășe secre
tar general, că am analizat in 
spirit critic și autocritic, într-o 
atmosferă de înaltă exigență 
partinică, modul în care organe
le și organizațiile de partid șe 
preocupă de înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea si 
Conferinței Naționale, a celorlal
te hotărîri de partid și de sta-t. 
precum și a propriilor noastre 
hotărîri. Cu gîndul și cu inima 
alături de dumneavoastră, vă a- 

slgurăm că vom munci cu pa
siune și abnegație comunistă 
pentru a transpune întocmai în 
viață marile perspective ce se 
conturează pentru județul nos
tru in viitorul cincinal — cînd 
producția industrială va crește 
de 2,5 ori, inregistrind unul din 
cele mai mari ritmuri din țară — 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
care s-au manifestat în activita
tea noastră, pentru a da viață 
hotărîrilor ce vor fi adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al 
partidului.

în numele comuniștilor, ol tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Botoșani, participanții la 
conferință au dat glas adeziu
nii depline fațâ de documente
le programatice ale Congresului 
al XII-lea al partidului, subli
niind însemnătatea istorică ’a 
acestora pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism, pentru via
ța și munca fiecărui cetățean al 
patriei noastre. Totodată, a fost 
aprobat planul de dezvoltare e- 
conomico-socială in profil teri
torial a județului Botoșani pen
tru cincinalul 1981—1985.

îndeplinindu-și cu deosebită 
satisfacție și însuflețire manda
tul încredințat de către organi
zațiile de partid și colectivele 
de muncă din care fac parte, 
participanții la conferință au a- 
doptat o Hotărire prin care au 
stabilit ca delegații |udețulul 
Botoșani la Congres să voteze 
in unanimitate realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar general al 
partidului.

BRAȘOV
în sala teatrului din Brașov 

s-au reunit, intr-o atmosferă de 
puternic avint patriotic; de te
meinică dezbatere creatoare, 
delegații comuniștilor din puter
nica citadelă muncitorească de 
la poalele Tîmpei, de pe melea
gurile Țării Birsei, Făgărașului, 
din toate localitățile acestui stră-, 
vechi ținut situat îri inima țării. 
La lucrările conferinței a parti
cipat tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
ăl P.C.R., care a transmis din 
partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partiduliii, 
participanților la conferință și, 
prin ei, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii de pe melea
guri brașovene, români, ma
ghiari, germani și de alt© na
ționalități, uniți de aceleași 
luminoase țeluri și idealuri, fe
licitări pentru realizările obți
nute in actualul cincinal, urări 
de noi și toi mai mari speefese 
în înfăptuirea însuflețitoarelor 
obiective ce vor fi conturate ;de- 
Congresul al XII-lea al P.C.R.

Darea de seamă prezentată • de 
tovarășul Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a întreprins o 
analiză cuprinzătoare a vezultar 
telor dobindite in actualul cin
cinal de către oamenii muncii 
din județ. S-a. relevat că,. în 
acest an, producția industrială a . 
județului va fi de 58,7 miliarde 
lei, productivitatea inuncii calcu
lată pe un lucrător întrecind cu 

aproape 100 000 lei nivelul de la 
începutul actualului cincinal. In* 
tr-un spirit critic și autocritic 
s-a dezvăluit și persistenta unor 
carențe care au făcut ca, în a- 
numite unități economice, rezul
tatele să nu se situeze la nive
lul posibilităților.

In cuvintul lor, cei 30 de vor
bitori au examinat cu maturita
te și chibzuință muncitorească 
atît succesfele obținute, cit și de
ficiențele ce se mai fac simțite. 
Tovarășii Constanța Frățilă, 
muncitoare la intreprinderea 
„Rulmentul", Stefan Chivu, se
cretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de scule din 
Rîșnov, Francisc Lamm, maistru 
la intreprinderea „6 Martie" din 
Zărnești. și alții au arătat, prin 
exemple convingătoare, impor
tanța dezvoltării spiritului de 
inițiativă și gospodăresc pentru 
obținerea de economii la materii 
prime, combustibili, energie elec
trică, pentru realizarea unei pro
ducții de calitate superioară, pen
tru sporirea eficienței economi
ce. S-a subliniat că o sarcină im
portantă a oamenilor muncii în 
perioada imediat următoare este 
recuperarea restanțelor, îndepli
nirea integrală a sarcinilor de 
plan pe 1979, în primul rind la 
producția fizică și producția 
netă, ea o garanție a realizării 
planului pe anul viitor și a pre
gătirii condițiilor pentru tre
cerea cu succes la cincinalul 
1981—1985. In această ordi
ne de idei, tovarășii Teodor 
Șuteu, directorul Combinatului 
chimic Făgăraș, Ion Ciocan, se
cretarul comitetului de partid 
de la Combinatul chimic. Victo
ria, au scos în evidență preocu
parea colectivelor din care fac 
parte, a organelor de conducere 
colectivă, a organizațiilor de 
partid, pentru folosirea cu 
randament sporit a capacităților 
de producție, urgentarea punerii 
în funcțiune a noilor obiective 
de investiții, modernizarea con
tinuă a tehnologiilor de fabrica
ție, organizarea superioară a 
producției și a muncii.

O seamă de vorbitori au con-, 
sacrat intervențiile lor proble
melor agriculturii. Bunăoară, to
varășii Toma Cardoș, președin
tele C.A.P. Cristian, Benedek 
Zoltan. președintele consiliului 
unic agroindustrial Hoghiz, Va- 
sile Simion, primarul comunei 
Voila, au arătat că s-ar fi putut 
obține rezultate și mai btine 
dacă nu s-ar fi manifestat o se

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
In numele celor peste 85 000 de comuniști, al tuturor oame

nilor muncii din |udeț — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — Conferința organizației județene de partid Bra
șov iși exprimă aăincul respect și inalta prețuire față de ex
cepționalele calități ale tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
comunist încercat, de eminent om politic, cu o gîndire nova
toare și o puternică forță de generalizare teoretică a experien
ței revoluționare, de înțelegere a sensului fenomenelor șl pro
ceselor sociale contemporane, patriot înflăcărat, militant con
secvent pentru cauza socialismului șl a comunismului, însufle
țit de marile Idealuri ale umanismului, ale libertății șl Indepen
denței popoarelor.

Pe temeiul acestor alese calități, care își găsesc o nouă șl 
strălucită expresie în documentele Congresului al Xll-lea al 
partidului, deschizătoare de noi perspective înfloririi patriei, 
prosperității și progresului neîntrerupt al societății românești, 
conferința organizației județene de partid hotărăște să susțină 
din toată Inima propunerea ca la Congresul al Xll-lea în func
ția de secretar general al Partidului Comunist Român să fie 
reales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avem ferma convingere

rie de neajunsuri în. desfășura
rea campaniilor agricole, in or
ganizarea și conducerea concre
tă a activității, in agricultură.

Intensificarea activității poli
tico-educative pentru ridicarea 
conștiinței socialiste, : întărirea 
continuă a unității oamenilor 
muncii r.ornâni, maghiari, ger
mani in rriunca lor comună pen
tru edificarea' noii orînduiri 
iată teine la care s-au referit 
vorbitori ca Adriana Țîștea, la
borantă la „Colorom" Codlea, 
Albert Alexandru, președintele 
Consiliului județeari al- oameni
lor muncii de naționalitate ma- 
ghiară. Emil îielmuth Speli, 
președintele Consiliului județean 
al oamenilor muncii .de naționa
litate germană,. care au eviden
țiat, de asemenea/ importanța 
deosebită a propunerilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu pri
vind, lărgirea rbjului F.U.Ș. în 
viața societății noastre, pentru 
dezvoltarea în continual© a de
mocrației socialiste și. înflorirea 
patriei, România socialistă.

Ca o sinteză a dezbaterilor 
a fost adoptată Hotărîrea confe
rinței județene de partid, dip 
care desprindem : în. industrie 
— obținerea, la finele anului 
1985, a unui indice de utilizare 
a dotărilor tehnice de'89-la sută, 
asigurarea, în 1985, a peste 50 la 
sută din necesarul de metal prin 
recuperarea și refolpsireă ma
terialelor secundare ; in 'dome
niul ridicării nivelului de trai — 
volumul prestărilor de . servicii 
către populație să crească cu 
52,9 la sută ; în’ domenitil propa

gandei — desfășurarea unei mai 
intense activități de educare ma
terialistă a oamenilor muncii, 
îndeosebi in. localități ca Vama 
Buzăului, Poiana Mărului, Ra- 
coș, Apața etc.

Angajamentul ferm de a 
transpune toate aceste sarcini 
in înfăptuiri concrete s-a întru
chipat în TELEGRAMA ADRE
SATA DE CONFERINȚA C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. A- 
rătind că industria județului și-a 
sporit producția în actualul cin
cinal intr-un ritm mediu anual 
de 10.5 la sută, în condițiile ac
centuării laturilor calitative ale 
întregii activități, și că rezulta
te bune s-au obținut și în agri
cultură, in activitatea de inves
tiții, precum și in celelalte do
menii, în telegramă se eviden
țiază hotărirea fermă a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor mun
cii din județ, români, maghiari, 
germani șl de alte naționalități, 
de a-și consacra in continuare, 
cu abnegație și dăruire, întreaga 
putere de muncă înfăptuirii ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea, 
realizării marilor idealuri ale 
socialismului și comunismului pe 
pămintui scumpei noastre patrii.

în continuare, participanții la 
conferință, exprimîndu-și apro
barea față de prevederile pia
nului în profil teritorial, au 
adoptat în unanimitate manda
tul politic încredințat delegaților 
lor la marele forum al partidu
lui, împuternicindu-i să voteze 
pentru adoptarea proiectelor de 
documente ale Congresului, cu 
convingerea fermă că materia
lizarea lor va insemna o nouă 
treaptă în propășirea patriei.

într-o atmosferă de însufle
țire revoluționară șl vibrant pa
triotism, participanții la confe
rință au stabilit — într-o entu
ziastă unanimitate, subliniată 
de aplauze, urale și ovații pre
lungite — ca delegații lor la 
Congres să susțină din Inimă 
— ca pe o chezășie sigură a 
realizării tuturor marilor aspi
rații și Idealuri ale poporului 
nostru — realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in func
ția de secretar general al 
partidului, adoptind o Hotărire 
în acest sens.

— se arată in telegramă — că, sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, partidul nostru iși va îndeplini cu succee 
misiunea istorică de a călăuzi poporul român spre culmile lu
minoase ale civilizației comuniste, spre împlinirea marilor sale 
idealuri de progres și bunăstare, de pace șl colaborare cu 
toate popoarele lumii.

CANDIDAJII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Leonard Constantin, Nicu Constantin, Gheorghe Cuțite!. Con
stantin Dăscălescu, loan Drăghici, Gheorghe Dumitrache, 
Eduard Eisenburger, Constantin Flițan, Dumitru Ghișc, Marga
reta Krauss, Ovidiu Maitec, Alexandru Mărgărltescu, Gheorghe 
Petrescu, Nicolae Pleșiță, Constantin Rățoi, Alexa Vasile Sechel, 
Teodor Șuteu.

BRĂILA
în climatul de puternică efer

vescență revoluționară, de ne
stăvilit avint și activitate crea
toare, ce caracterizează In aceste 
zile premergătoare Congresului 
al XII-lea al partidului întreaga 
viață economico-socială și cultu
rală a țării, a avut loc- Confe
rința județeană de partid Brăila. 
In deschiderea dezbaterilor a 
luat ‘cuvintul tovarășul Virgfl 
Trofin, membru al Comitetului1 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a transmis deiega- 
ților și invitaților la .conferință, 
tuturor comuniștilor, oamenilor 
muncii de pe cuprinsul județului, 
un călduros salut din partea Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a secretam-. 
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, fe
licitări pentru realizările obți
nute in activitatea economică și 
social-culturală. urări de noi 
succese în intîmpinarea celui 
de-al XII-lea Congres al - 
P.C.R., îndemnuri la Continua
rea eforturilor pentru îndepli
nirea planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru dez
voltarea multilaterală a jude
țului.

Sintetizind activitatea desfă
șurată de comitetul județean de 
partid, de toți oamenii muncii, 
darea de seamă, prezentată de 

: tovarășul Ion Catrinescu, prim- 
secretar ăl Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., a întreprins o 
analiză temeinică a rezultatelor 
obținute, evidențiind atît expe
riența pozitivă ciștigată. cit și 
unele neajunsuri. Desigur, este 
pozitiv faptul că, în perioada 
care a trecut din actua
lul cincinal — s-a arătat în 
darea de seamă — în economia 
județului s-a realizat o produc
ție industrială de 53,6 miliarde, 
lei, cu 1,2 miliarde lei mai mult 
decît prevederile de plan stabi
lite. Rezultatele puteau fi 
inșă cu mult mal bune dacă, 
uneori, în munca da partid nu 
se lucra în salturi și nu se he- 

' gii'/ri activitatea concretă1 efu 'Oa
menii: ' '* șolhoi».

In cadrul conferinței, oei 56 
participariți la dezbațșri jn- 
sistât, in cuvintul lbr, asilpra • 
unor probleme esențiale pentru 
îndeplinirea’ prevederilor actua
lului cincinal și pregătirii în cele 
mai bune condiții a celui viitor. 
Florica Ciutacu, maistru la Com
binatul de fibre artificiale, Mi
hai Moraru, directorul întreprin
derii de utilaj greu „Progresul", 
Gheorghe David, director la 
I.A.S. Urleasca, George Ispas, 
maistru la întreprinderea jude
țeană de constructii-montaj, 
s-au referit la sarcinile concrete 
ce stau in fața organelor și or
ganizațiilor de partid, la căile 
principale prin care industria 
județului va obține în acest cin
cinal o producție suplimentară 
în valoare de peste 2 miliarde 
lei. In acest context s-a eviden
țiat experiența pozitivă dobin- 
dită de oamenii muncii. în frun
te cu comuniștii, de la I.U.G. 
„Progresul", întreprinderea
„Electrocentrale", Combinatul de 
prelucrare a lemnului, Între
prinderea de confecții, trustul 
I.A.S. în realizarea și depășirea 
planului producției fizice. Tot
odată, au fost abordate o serie 
de probleme majore referitoare 
la acțiunile ce trebuie întreprinse 
pentru reducerea cheltuielilor 
materiale, economisirea ener
giei și combustibilului, creșterea 
productivității muncii, la nece
sitatea adaptării mai elastice a 
producției industriale la cerin
țele beneficiarilor interni și par
tenerilor externi.

In cuvîntul lor, tovarășii Ne- 
culai Ion, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Brăila, Petre Mihalache. secre
tar al comitetului comunal de 
partid Tudor Vladimirescu, Ște
fan Ilieș, prim-vioepreședinte al 
comitetului executiv al consiliu
lui popular județean, s-au refe
rit la dezvoltarea economică și 
socială a județului în perioada 
1981—1985, la principalele direc
ții de acțiune aie organelor și 
organizațiilor de partid.

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Reprezentanții celor aproape 60 000 de comuniști din județul 

Brăila, delegați și Invitați la conferința organizației județene de 
partid, toți oamenii muncii susțin cu hotărire și profundă 
convingere realegerea in inalta funcție de secretar general al 
partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător comunist și cm de stat, care și-a consacrat întreaga 
activitate fericirii poporului șl înfloririi patriei, cauzei generale 
a socialismului și comunismului. Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mal Iubit și stimat fiu al țării, in funcția 
de secretar general al partidului dă certitudinea înfăptuirii cu 
succes a Programului partidului șl hotărîrilor ce vor fl adoptate 
de Congresul al Xll-lea.

Mobilizați de minunatul exemplu de muncă șl viață comu
nistă, minări că in fruntea partidului și statului nostru se află 
omul care întruchipează cele, mal fierbinți năzuințe ale poporu
lui, comuniștii din |udețul Brăila și, prin ei, toți oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri hotărăsc într-o entuziastă unanimitate 
să propună celui de-al Xll-lea Congres ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, garanție sigură a îndeplinirii rolu
lui conducător al partidului in întreaga viață socială a țării șl 
continuării cu succes a operei de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în România, de creștere conti
nuă o bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.

CANDIDAJII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Pavel Bonitate, Ion Catrinescu, Ion Ceaușescu, Florie* 
Ciutacu, Ștefan Ilieș, Gheorghe Manciu, Teodor Mari
nescu, Mihai Moraru, Vasile Stoica, Virgil Trofin, Nicolae Un- 
gureanu, Vasilica Vîlcu.

... Re.ferlndU-se la problemele 
agriculturii, tovarășul ’ Cristache 
Moldoyeanu, secretar, al comite
tului județean de partid, a dat 
cîteva exemple deosebit de sem
nificative pentru rezervele și 
posibilitățile de- creștere a ran
damentelor la ■ hectar. Astfel, 
deși dispun de condiții asemă
nătoare, I.A.S, Urleasca obține 
an' de an cu 1 500—2 000 kg po
rumb la hectar mai mult decit 
I.A.S. însurăței, tot așa cum 
C.A.P'.’ /Tud,op Vladimirescu re
alizează recolte superioare față 
de vecina sa, C.A.P. Scorțaru 
Vechi.

In continuare® lucrărilor, con
ferința județeană a adoptat o 
Hotărire, din ale cărei obiective 
amintii!) : 'în industrie — desfă
șurarea unei activități ’ politice 
spsțihute:pentru. recuperarea ră
minerilor in urmă și asigurarea 
Îndeplinirii planului pe anul 1979, 
Îndeosebi la întreprinderea „La
minorul", combinatul de fibre 
artificiale, schela de foraj-ex- 

. trăcție ; crearea tuturor condi
țiilor necesare pentru Yializarea 
irf anul 1980 a unei producții 
globale industriale in vfiloare de 
20 miliarde lei, in care scop se 
vor lua măsuri pentru' creșterea 
indicilor de utilizare a mașinilor 
și forței de muncă, pentru orga
nizarea mai bună a producției ; 
in: agricultură se va acționa 
cu toată hotărirea pentru folosi
rea intensivă a fondului funciar ; 
la sfîrșitui acestui cincinal vor 
fi irigate peste 243 600 ha : în 
anul 1980 și in cincinalul viitor 
vor fi construite 19 complexe in
dustriale de creștere^și îngrășare 
a anirpalelor ; în învățămînt, 
știință-și cultură — se va dez
volta baza materială ; va fi in
tensificată munca politică și cul- 
tural-educativă de ridicare a 
conștiinței socialiste a oameni
lor muncii.

In puternicele aplauze ale par
ticipanților a fost adoptată apoi 
o TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.G.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care 
«e arată că participanții la Con
ferința organizației județene de 

, partid Brăila iși exprimă deplina 
adeziune față de proiectele de 
documente al© Congresului al 
XII-lea, care prefigurează viito
rul strălucit al patriei, intrarea 
societății românești într-o fază 
nouă, superioară a dezvoltării 
sale. Angajați cu toate forțele 
în intîmpinarea Congresului al 
XII-lea cu rezultate de prestigiu 
— se spune in telegramă — răs- 
punzind cu promptitudine sar
cinilor trasate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in timpul vizitei de 
lucru in județul nostru, oamenii 
muncii au realizat elevatorul 
electric de 8—10 mc, tf-eglina 
HD 1201, utilaje de mare teh
nicitate pentru șantierul cana
lului Dunăre—Marea Neagră. 
Totodată, constructorii și lămi- 
noriștif ku reușit să inceapă pro
bele tehnologice la cald la lami
norul de profile mijlocii.

într-o atmosferă de puterni
că responsabilitate, delegații și 
invitații 1a conferință și-au 
manifestat totalul acord, depli
na adeziune față de proiectele 
de documente ce vor fi su
puse dezbaterii și aprobării 
Congresului al Xll-lea. Totoda
tă, ei au aprobat în unanimita
te proiectul planului de dezvol
tare in profil teritorial a jude
țului.

In atmosfera de puternic en
tuziasm, in ovațiile șl aplauzele 
prelungite care au răsunat in 
sala conferinței, ca un ecou al 
voinței șl dorinței exprimate de 
toți oamenii muncii de pe me
leagurile Brăilei, conferința a 
hotă rit ca delegații organiza
ției |udețene la Congres să 
susțină unanim realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
ca secretar general al partidu
lui, adoptind în acest sens un 
document special.
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
BUZĂU

Caracterizată prin exigență $i 
responsabilitate comunistă, in
tr-o atmosferă de puternică 
angajare revoluționară, Con
ferința organizației județene 
de partid, Buzău s-a desfă
șurat intr-un pronunțat climat 
de lucru. în deschiderea lucră
rilor conferinței a luat cuvîntul 
tovarășul Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al .C.C. al P.C.R., care 
a transmis participanților la con
ferință, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii de pe aceste 
străvechi și frumoase plaiuri ro
mânești un cald salut tovără
șesc din partea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru re
zultatele obținute în întreaga 
activitate economică, politică și 
social-culturală a județului, 
precum și urări de noi succese 
în întimpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului, în reali
zarea planului și a angajamen
telor asumate pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Analizînd temeinic, în spi
rit critic și autocritic, mo
dul in care se înfăptuiesc 
sarcinile mari și complexe ce 
revin județului Buzău, aflat 
în plin proces de industria
lizare, darea de seamă prezen
tată de tovarășul Vasile Potop, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a reliefat ro
lul crescind al organelor și or
ganizațiilor de partid în îndru
marea și conducerea activității 
în toate domeniile vieții mate
riale și spirituale. Din bogatul 
bilanț al realizărilor înfățișate, 
reține atenția faptul că, față de 
1975, producția globală industria
lă a județului a crescut de la 
9,1 miliarde lei la aproape 17 
miliarde lei în prezent, intr-un 
ritm mediu anual de 17,5 la sută, 
superior ritmului mediu pe țară.

Participanții la conferință au 
dezbătut pe larg documentele 
programatice ale Congresului.al 
XII-lea și Planul-directivă de 
dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial al județului in 
cincinalul viitor. în cuvîntul lor, 
cei 21 de vorbitori au relevat 
vasta activitate politico-organi- 
zatorică, ideologică și cultural- 
educativă desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid 
pentru mobilizarea comuniștilor, 
a tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii la îndeplinirea sarci
nilor izvorîte din Hotărîrile Con
gresului al Xl-lea. Cu toate 
realizările bune obținute pe 
ansamblul județului — așa 
cum au subliniat în cuvîntul lor 
Constantin Dochia, prim-secre
tar al Comitetului municipal' Bu- 

* 'Zău al P.C.R.'. &ahdu'Eu'g^n, di
rectorul întreprinderii de sirmă 
și produse din' sîPină,' Iph1'Ab’bs- 

’ toi, secretarul ■ cohrttWulhl ’1 °de 
partid de la întreprinderea de 
garnituri de frină și etanșare 
din Rimnicu Sărat — unele uni
tăți economice, între care între
prinderea de prelucrare a mase
lor plastice, întreprinderea „Me
talurgica", întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr 
înregistrează restanțe la realiza
rea planului pe acest an, in 
special la producția fizică. Este 
necesar — au subliniat în cu
vîntul lor Nieolae Costache, di
rectorul IFET Nehoiu, Gheor
ghe Radu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de par
tid Rimnicu Sărat, Constan
tin Nițu, organizator de par
tid la Consiliul unic agroin
dustrial Săhăteni, Elisabeta 
Leonte, secretar al, comitetului 
comunal de partid din Gura Te- 
ghii — ca organele și organiza
țiile de partid, consiliile oame
nilor muncii să acționeze ener
gic pentru creșterea mai susți
nută a producției și productivi
tății muncii, pentru mai buna 
folosire a capacităților de pro
ducție și a timpului de lu
cru, pentru valorificarea tuturor 
resurselor locale și reducerea 
consumului de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie. Alți vorbitori, printre care

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Dînd glas voinței unanime și dorinței fierbinți a celor peste 

72 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii din județul 
Buzău, conferința organizației |udețene de partid hotărăște in 
unanimitate să dea mandat delegaților organizației noastre la 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. să susțină cu entuziasm și 
să voteze pentru realegerea în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai 
Iubit și devotat fiu al poporului român, patriot înflăcărat și re
voluționar consecvent, eminent conducător de partid și de stat, 
personalitate marcantă a lumii contemporane, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

intreaga politică internă și externă a partidului și statului nos
tru este străbătută de forța spiritului înnoitor, revoluționar al 
secretarului general al partidului, reflectă în mod strălucit pu
terea de analiză și clarviziune asupra tuturor fenomenelor lu
mii contemporane, aplicarea creatoare a principiilor materialis
mului dialectic și istoric la condițiile concrete ale țării noastre. 
Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea Partidului 
Comunist Român constituie garanția sigură a împlinirii idea
lurilor noastre de muncă și viață, de continuare fermă a în
făptuirii neabătute a mărețului program al partidului, care va 
ridica România pe înalte culmi ale progresului și civilizației 
socialiste, asigurînd bazele edificării comunismului pe pămintul 
scump al patriei.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Stan Cazan, Nicu Ceaușescu, Andrei Gr. Corneanu, Con
stantin Dinu. Cristița Dinu, Gheorghe Dinu, Tamara Dobrin, 
Emil Drăgănescu, Aurel Duma, Vasile -N. Filimon, Mircea Mo- 
canu, Emil Petrache, Vasile Potop, Paula Preoteasa, Ion Totu.

CARAS-SEVERINa

în citadela cu vechi și înde
lungate tradiții muncitorești a 
Reșiței, care : a cîștigat în anii 
socialismului noi și rem.arc.abile 
valențe pe toate planurile vieții 
economice, social-politice- și cul
turale, s-â desfășurat, într-o 
atmosferă vie, de înaltă exigen
ță și răspundere partinică, Con
ferința organizației județene de 
partid Caraș-Severin. Luînd cu
vîntul în deschiderea conferin
ței, tovarășul Ion Ursu, mem

Maria Apostoiu, inspector ge
neral al inspectoratului școlar 
județean. Stela Chioveanu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Buzău al U.T.C.,. Victor Guțu, 
președintele C.A.P. Gherăseni, 
Maria Lazăr, secretar al comi
tetului județean de partid, au 
insistat asupra necesității spo
ririi preocupărilor pentru cali
ficarea profesională și perfec
ționarea pregătirii tehnicienilor 
și specialiștilor, ținînd seama de 
faptul că in industria județului 
ponderea personalului muncitor 
o reprezintă tineretul. în cadrul 
dezbaterilor, nuhieroși vorbitori 
au subliniat hotărîrea lor de a 
depune toate eforturile pentru 
îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid, pentru 
creșterea .răspunderii și compe
tenței acestora in conducerea 
întregului proces de formare și 
dezvoltare, a conștiinței socialis
te a oamenilor muncii — mem
bri și nemembri de partid.

■ Participanții au _ adoptat . în 
unanimitate Hotărîrea conferin
ței județene de partid, care pre
vede, între altele: în industrie 
— îndeplinirea integrală a pla
nului, urmărirea zilnică a reali
zării . producției fizice, la toate 
sortimentele, creșterea continuă 
a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, întărirea ordinii și 
disciplinei pe șantierele de con
strucții ; în agricultură — folo
sirea mai eficientă a pămin- 
tului, consolidarea economi- 
co-financiară a tuturor unități
lor, creșterea producției agrico
le. Au fost stabilite, de aseme
nea, un ansamblu de măsuri 
privind perfecționarea întregii- 
activități în domeniile muncii 
organizatorice și politico-educa
tive, învățămîntului, culturii.

Aplauze prelungite au marcat 
momentul adoptării în unanimi
tate a unei TELEGRAME 
ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care partici
panții la conferință și-au expri
mat sentimentele de profundă 
dragoste și respect pentru con
tribuția inestimabilă a secreta
rului general al partidului la 
fundamentarea istoricelor docu
mente ale Congresului al XII- 
lea, adeziunea lor deplină la po
litica internă și externă a sta
tului nostru, cu convingerea ne
strămutată că această politică 
profund științifică și umanistă 
corespunde în cel mai înalt grad 
intereselor și aspirațiilor funda
mentale ale poporului român. 
Ne angajăm — se spune în te
legramă — să acționăm cu 
abnegație și dăruire pentru în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
1979 șj)lț80, precum și a preve
derilor viitorului cincinal.

în numele comuniștilor, dl tu- 
turdr oamenilor muncii din ju- 
‘deț, participanții la conferință 
au aprobat în unanimitate pro
iectele de documente ale Con
gresului al XII-lea al partidului, 
subliniind importanța lor deose
bită pentru continua dezvoltare 
economică, socială și spirituală 
a județulUi Buzău în cincinalul 
viitor, pentru creșterea contri
buției acestuia la dezvoltarea 
României libere și independen
te pe noi culmi de progres și 
civilizație.

într-o atmosferă de vibrantă 
manifestare a unității de 
nezdruncinat în |urul partidului, 
al secretarului său general, în
deplinind mandatul încredințat 
de organizațiile de partid și de 
colectivele de oameni ai mun
cii pe care-i reprezintă, partici
panții la conferință au cerut 
delegaților la Congresul al 
XII-lea să aprobe toate docu
mentele Congresului, să voteze 
cu însuflețire pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general 
al partidului, adoptînd in acest 
sens prin îndelungi ovații și 
urale, o Hotărîre specială.

bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a transmis . delegaților 
și ihvitaților la conferință, tu
turor comuniștilor și oamenilor 
muncii . din județ un cald 
salut din partea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru re
zultatele obținute în realizarea 
prevederilor, actualului cincinal, 

precum ți urări de noi succese 
în dezvoltarea județului, în în
făptuirea sarcinilor deosebite 
ce-i revin în cincinalul viitor, 
in sporirea contribuției sale la 
progresul multilateral al țării.

Caracterizată prin exigență, 
spirit critic și autocritic, darea 
de seamă prezentată de tova
rășul Nicolae Bușui, prim-secre
tar al comitetului județean de 
partid, a relevat realizările ob
ținute de organizația județeană 
de partid în traducerea în viață 
a politicii partidului pentru în
făptuirea planului de dezvoltare 
economico-socială, educarea co
munistă a oamenilor muncii, 
insistînd, totodată, asupra unor 
neajunsuri care se mai mențin 
atît în conducerea și organi
zarea activității economice, cît 
și în munca organelor și orga
nizațiilor de partid.

în strînsă legătură cu proble
mele specifice discutate, inter
vențiile celor 28 de vorbitori au 
pus în lumină rolul hotărîtor al 
organizațiilor de partid în mo
bilizarea oamenilor muncii la 
realizarea sarcinilor actualului 
cincinal, în promovarea spiri
tului revoluționar, a unei înalte 
răspunderi în muncă. Bilanțul 
pe care comuniștii din județ, 
toți oamenii muncii — români 
și de alte naționalități — unin- 
du-și forțele, l-au obținut ’in 
întimpinarea Congresului al 
XII-lea atestă o activitate rod
nică : planul pe primii patru 
ani ai cincinalului va fi realizat 
cu 51 de zile mai devreme, per- 
mițînd realizarea unei producții 
industriale suplimentare în va
loare de circa 2,6 miliarde lei ; 
planul la export, pe aceeași pe
rioadă, a fost îndeplinit încă la 

• „Pentru minunatele calități de conducător comunist, 
pentru activitatea plină de dăruire și abnegație in slujba feri
cirii poporului român, a cauzei socialismului și păcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al 
partidului."

*

• „Prin faptele noastre de muncă ne vom strădui să 
intîmpinăm Congresul cu noi împliniri remarcabile care să 
sporească puterea economică a patriei, să îmbogățească 
tezaurul de valori materiale și spirituale ale poporului".

finele lunii septembrie ; pro
ducția agricolă a crescut simți
tor. Toate acestea au creat pre
misele pentru obținerea, în cin
cinal, a unei producții indus
triale suplimentare in valoare 
de peste 4 miliarde lei, cu 700 
milioane lei mai mult decît an
gajamentul inițial.

Mai mulți vorbitori — prin
tre care Aurel Lascu, prim-se
cretar al Comitetului municipal 
de partid Reșița, Dorina Crețu, 
președinta C.A.P. Vermeș, Con
stantin Savu, director general 
al Centralei siderurgice Reșița, 
Alexandru Bitang, director al 
întreprinderii constructoare de 
mașini Reșița, Cornelia Pascu, 
șef de atelier la institutul jude
țean de proiectări, Dumitru Ro- 
șianti, secretar al comitetului 
de partid de pe platforma „Elec- 
trocentrale" Anina — au salutat 
recentele propuneri privind 
creșterea rolului Frontului Uni
tății Socialiste în viața social- 
politică a tării; totodată, ei au 
arătat că trecerea la o nouă 
calitate în economia județului 
impune diminuarea cheltuielilor 
materiale de producție, mai 
ales a consumului de metal și 
energie, utilizarea deplină a 
capacităților de producție, creș
terea eficienței fondurilor fixe, 
sporirea productivității muncii, 
înnoirea și modernizarea pro
ducției — domenii in care exis
tă încă serioase rezerve neva
lorificate. Ion Caracalean, mais
tru principal la întreprinderea 
minieră Moldova Nouă, Nicolae 
Oprea,. prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Caran
sebeș, Petru Lăzărescu, meca
nic la Depoul C.F.R. Caransebeș, 
Nicolae Terfăloagă, secretar al 
Comitetului comunal de partid 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Exprimind sentimentele celor peste 54 000 de comuniști, ale 

tuturor celor ce trăiesc și muncesc în Caraș-Severin — români, 
germani, sîrbi, maghiari și de alte naționalități — delegații la 
conferința organizației județene de partid dau glas înaltei sti
me și prețuiri, dragostei nemărginita pe care o poartă iubitului 
nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de acti
vitatea neostenită, laborioasă, pe care o desfășoară la cîrma 
supremă a partidului și a republicii noastre. Conducător comu
nist, ale cărui idei revoluționare și acțiuni înnoitoare își au 
izvorul în înțelepciunea colectivă a partidului, în legătura per
manentă, strînsă cu masele largi de oameni ai muncii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și-a pus pecetea marii sale personali
tăți și a remarcabilei gindlri creatoare pe toate documentele 
de importanță covirșitoare pentru prezentul și viitorul patriei.

In semn de profundă recunoștință, dînd o înaltă prețuire 
neobositei activități desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în conducerea supremă a partidului și statului nos
tru, conferința organizației județene de partid, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii din Caraș-Severin, iși 
exprimă voința fermă și dă mandat delegaților aleși ca, la cel 
de-al XII-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit si devotat fiu al poporului român, să fie reales în funcția 
de secretar general al Partidului Comunist Român, ca o trai
nică garanție a ridicării pe trepte superioare a măreței opere 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism*'.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Nicolae Bușui, Alexandru Diniitrie Bitang, Persida Cătană, 
Iuliana Duda, Alexandru Kopandy, Ioachim Moga, Țvetco Mi- 
lanovici, Constantin Savu, Emiliu Ferdinand Toth, Laurean 
Tulai, Ion Ursu.

Topleț, au subliniat că în solu
ționarea acestor probleme, ca și 
în realizarea integrală a investi
țiilor, în modernizarea agricul
turii. organizațiile de partid 
trebuie să apeleze la intreaga 
gamă de forme și metode ale 
muncii politico-educative.

După ce a apreciat rezultate
le obținute de către organele și 
organizațiile de partid, de către 
toți oamenii muncii — români, 
germani, sîrbi, maghiari — Ho- 
tărirea conferinței județene, a- 
doptată în unanimitate, a stabilit 
un cuprinzător program de 
muncă, din care amintim : în in
dustrie — crearea tuturor con
dițiilor pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor la producția fi
zică, producția netă și produc
tivitatea muncii ; creșterea ni
velului tehnic, modernizarea și 
înnoirea susținută a producției ; 
realizarea integrală a progra
mului de investiții și construc
ții ; punerea în exploatare a șis
turilor bituminoase de la Anina 
și Doman ; in agricultură — fo
losirea integrală a fondului 
funciar, extinderea plantațiilor 
pomiviticole și dezvoltarea pu
ternică a zootehniei.

în aplauzele participanților, 
conferința a adoptat o TE
LEGRAMA ADRESATA C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care 
se exprimă inalta apreciere a 
comuniștilor, a oamenilor mun
cii din această parte a țării pen
tru modul în care Partidul Co
munist Român, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conduc destinele pa
triei și poporului, deplina adezi
une la politica internă și exter

nă a partidului. Ne angajăm so
lemn — se spune în telegramă 
— să acționăm cu energie spori
tă pentru a transpune in viață 
hotărîrile pe care le va adopta 
mărețul forum comunist al na
țiunii noastre, știind că acestea 
vor asigura înflorirea multilate
rală a economiei, științei și cul
turii, creșterea calității vieții în
tregului popor, întărirea conti
nuă a independenței și suverani
tății patriei. In acest scop sîn- 
tem ferm hotăriți să punem in 
valoare întregul potențial uman 
și material al Caraș-Severinului.

Dînd o înaltă apreciere pro
iectelor de documente ale Con
gresului al XII-lea, perspective
lor luminoase pe care; ele le 
prefigurează pentru dezvoltarea 
susținută a țării, a tuturor do
meniilor de activitate, subli
niind rolul hotărîtor care revine 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in conceperea și elaborarea lor, 
conferința a aprobat în una
nimitate aceste documente, ex- 
primîndu-și, totodată, adeziunea 
totală față de planul în profil 
teritorial ce revine județului.

intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții la con
ferință, dind glas învestiturii ce 
le-a fost încredințată de orga
nizațiile de partid, de colecti
vele de oameni ai muncii pe 
care le reprezintă, au adoptat, 
într-o unanimitate deplină, cu 
aplauze și ovații, prlntr-o Hotă- 
rire specială, ca delegații la 
Congres din județul Caraș-Se
verin să voteze realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului.

CONSTANȚA
Conferința organizației jude

țene de partid a dezbătut cu 
înaltă responsabilitate activita
tea desfășurată de comuniști, de 
toți oamenii muncii de pe aces
te străvechi meleaguri dobro
gene. pentru. înfăptuirea Hotă- 
rîrilor Congresului al Xl-lea și 
ale Conferinței Naționale. Luînd 
cuvîntul în deschiderea lu
crărilor conferinței, tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. a adresat par- 
ticipantilor la conferință, mem
brilor de partid pe care îi re
prezintă, tuturor oamenilor 
muncii din județ un cald salut 
tovărășesc din partea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru suc
cesele repurtate, urarea ca oa
menii muncii din județul Con
stanța, în frunte cu comuniștii, 
să-și sporească cît mai mult con
tribuția la transpunerea în viată 
a programului partidului de în
florire necontenită a României 
socialiste.

înfătișîhd puternica; dezvoltare 
pe care a cunoscut-o în ultimii 
patru ani întreaga viată econo
mică și socială a județului, da
rea de seamă prezentată; de to
varășul Ion Stoian, prim-secre
tar al comitetului județean de 
partid, a reliefat faptul că in a- 
ceastă perioadă au fost date în 
funcțiune 174 de noi obiective 
industriale și agrozootehnice, 
printre care Șantierul naval 
Mangalia, instalația de distilare 

atmosferică a Combinatului pe
trochimic Midia ; avansează in 
ritm rapid lucrările la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, la por
turile Constanta Sud-Agigea, 
Mangalia și Midia ; s-ău ■_ dat ill 
folosință 23 231 de apartamente. 
In același timp, darea de sea
mă a făcut o exigentă analiză 
a deficientelor care s-au mani
festat in perioada dintre cele 
două conferințe.

Dezbaterile Ce au avut loc în 
continuare, în cadrul cărora au 
luat cuvîntul 22 de vorbitori, au 
situat în cențrul lor preocupă
rile organizațiilor de partid 
pentru ridicarea nivelului cali
tativ al întregii activități poli- 
tico-organizatorice. de unire a 
eforturilor comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii pentru, 
realizarea sarcinilor prevăzute 
în programul partidului, precum 
și a indicațiilor prețioase date 
de secretarul general al. parti
dului cu prilejul numeroaselor 
sale vizite de lucru în județul 
Constanta.

Avînd ca reper succesele ob
ținute. numeroși vorbitori, prin
tre care Ion Baicu, director ge
neral al centralei Canalului Du
năre-Marea Neagră, Mariă Da- 
nielescu, secretara comitetului 
de partid de la T.C.I.F. Con
stanta, au analizat în spirit cri
tic, și autocritic neajunsurile 
care se mai manifestă în reali
zarea Ia termen a investițiilor, 
în asigurarea unei înalte eficien
te economice făcînd propuneri 
concrete pentru mobilizarea tu
turor resurselor materiale si 
umane in vederea recuperării 
restantelor. Cu pregnantă a fast, 
subliniată în cadrul conferinței 
necesitatea creșterii mai accen
tuate a rolului conducător al 
organizațiilor de partid prin îm
bunătățirea metodelor și a sti
lului lor de lucru în vederea 
mobilizării tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor care le revin 
— așa cum a reieșit din 
cuvîntul tovarășilor Marin Aron, 
șef de echipă montori pe plat
forma petrochimică Midia. Pe
tre Dima, maistru la Șantierul 
naval Constanta. Alexandru 
Gheorghe, prim-secretar al co
mitetului orășenesc de partid 
Medgidia, Criticîpd tendința 
unor conduceri de unităti de 
a justifica neajunsurile din 
agricultură . prin condițiile cli
matice nefavorabile, tovarășii 
Ion Orezeanu, președintele 
consiliului unic agroindustrial 
Mircea Vodă. Nicolae Gtr- 
tone, președintele C.A.P. Coba- 
din, au scos în evidentă că unele 
rezultate nesatisfăcătoare se da- 
toresc utilizării necorespunză- 
toare a mașinilor și utilajelor, 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Dînd expresie sentimentelor de aleasă cinstire, prețuire și 

dragoste față de strălucitele calități ale celui aflat în fruntea 
partidului și statului, eminentă personalitate a vieții politice 
internaționale, adunările și conferințele pentru dări de seamă 
și alegeri și-au exprimat cu entuziastă însuflețire hotărîrea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales de către Congresul 
al XII-lea în înalta funcție de secretar general al partidului, 
în deplin acord cu voința comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii din județul Constanța, care se alătură dorinței unanim 
exprimate de întregul nostru popor — Conferința organizației 
județene de partid Constanța hotărăște să susțină la cel de-al 
XII-lea Congres al partidului realegerea tovarășului Nicolae

executării unor lucrări de slabă 
calitate, faptului că ordinea și 
disciplina în muncă nu sînt încă 
la nivelul cerințelor impuse de 
o agricultură modernă. Un loc 
important in cuvîntul tovarăși
lor Teodora Avram, secretara 
comitetului județean de partid, 
Ion Lungu, rectorul institutului 
de invățămînt superior Constan
ța, l-a deținut munca politlco- 
ideologică pentru formarea omu
lui nou în spiritul concepției re
voluționare despre lume și so
cietate, pentru transpunerea în 
viață a Codului etic comunist, 
în acest scop s-au făcut propu
neri ca învățămîntul de partid, 
munca politică de la om 
la om, celelalte mijloace ale ac
tivității educative să fie mai 
adînc ancorate în problemele 
majore cu care se confruntă co
lectivele de muncăr

Cu unanimitate de voturi a 
fost aprobată Hotărîrea confe
rinței județene de partid in care 
se prevede, printre altele : în 
industrie — realizarea, în 1985, 
a unei producții globale indus
triale pe locuitor de 96 000 lei. 
obținîndu-se pină la sfirșitul 
viitorului cincinal o1 producție 
suplimentară de peste 1,5 mi
liarde lei ; în agricultură — ob
ținerea unor producții medii la 
hectar de 4 460 kg grîu și 7 450 
kg porumb care să asigure în 
1985 creșterea producției de ce
reale la peste 1,8 milioane tone ; 
în investiții — realizarea inte
grală a volumului de peste 95 
miliarde lei, planificat pentru 
perioada 1981—1985 ; în trans- 

porturi — creșterea traficului 
portuar începînd din 1980, la cel 
puțin 100 000 tone mărfuri soli
de pe zi.

In TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, subli
niată cu vii aplauze, conferința 
a exprimat voința unanimă a 
celor peste 86 900 de comuniști, 
a tuturor oamenilor muncii din 
județ de a se angaja cu toate 
forțele la realizarea insuflețito- 
rului program de muncă con
turat în documentele Congresu
lui al XII-lea menit să înalțe 
patria noastră pe noi culmi 
de progres și civilizație. Dind 
glas sentimentelor de aleasă 
prețuire și profund respect, 
de nemărginită dragoste și 
recunoștință față de neo
bosita dumneavoastră activitate, 
pe care o desfășurați spre bine
le și fericirea întregului nostru 
popor — se spune in telegramă 
— vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe șecretar general, că 
vom munci cu abnegație și en
tuziasm pentru transpunerea in 
viață a programului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, dele
gații la conferință și-au expri
mat cu însuflețire totala adeziu
ne față de documentele celui 
de-al XII-lea Congres al parti
dului, care poartă puternica 
amprentă a gîndirii științifice, 
creatoare, revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
răspunzînd deplin aspirațiilor și 
năzuințelor întregului popor; 
totodată ei au aprobat planul 
de dezvoltare în profil teritorial 
care asigură și în viitor un pu
ternic avînt al activității econo
mice și sociale a județului.

într-o atmosferă de puternică 
angajare revoluționară, de vi
brant entuziasm, exprimînd sim
țămintele și voința unanimă a 
comuniștilor, a tuturor cetățeni
lor, participanții au adoptat prin 
ovații prelungi Hotărîrea confe
rinței prin care au stabilit ca 
delegații la Congres să exprime 
înalta apreciere a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din 
județ față de activitatea desfă
șurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului 
și statului și să voteze in 
unanimitate pentru realegerea 
sa în funcția de secretar ge
neral al partidului.

Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român și dă mandat delegaților săi la cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist Român să voteze cu 
însuflețire realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția 
de secretar general al partidului.

Hotărîrea noastră izvorăște din conștiința deplină a faptului 
că cele mai mari realizări in dezvoltarea României pe calea 
socialismului, în afirmarea sa liberă și demnă în rîndul națiu
nilor lumii au fost dobîndite în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului — cea mai fertilă și mai bogată 
in împliniri din întreaga Istorie a țării — perioadă legată nemij
locit de activitatea neobosită desfășurată cu profundă pasiune 
revoluționară și înaltă răspundere pentru destinele patriei de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului 
Comunist Român.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Teodora Avram, Marin Constantin, Ion Crețu, Traian Dudaș, 
Dumitru Fuiorea, Maria Ionescu, Neculai Hărjău, Mircea Malița, 
Ion Mușat, Gheorghe Oprea, Gheorghe Popa, Ion Poppa, Tudor 
Postelnicu, Ion Stoian, Gheorghe Sandu, Vasile Vîlcu, Victor 
Zglobiu.

COVASNA
Spiritul partinic, exigența în 

analiza activității desfășurate de 
comuniștii de pe aceste melea
guri — români și maghiari — 
de la precedenta conferință și 
pină în prezent au caracterizat 
lucrările Conferinței organiza
ției județene de partid Covasna. 
în deschiderea conferinței a luat 
cuvîntul tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a transmis partici
panților, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din județ un 
călduros salut din partea Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a secretarului general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru re
zultatele obținute in înfăptuirea 
obiectivelor actualului cincinal 
în diferite domenii ale activității 
economico-sociale, precum și 
urarea de a obține cît mai mari 
succese în îndeplinirea impor
tantelor sarcini ce le vor reveni 
din istoricele documente ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R.

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Ferdinand Nagy, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, a supus unei analize 
aprofundate activitatea organi
zației județene, arătînd că la 
data de 3 noiembrie a.c. oame
nii muncii din industria județu
lui au raportat îndeplinirea pre
vederilor planului pe patru ani 
ai cincinalului 1976—1980 și an
gajamentul de a obține peste 
prevederi — pe ansamblul cin
cinalului — o producție indus
trială de 1,3 miliarde lei. S-a 
relevat, de asemenea, faptul că 
investițiile, de trei ori mai mari 
în acest cincinal decît în cel 
precedent, vor asigura ca în 1980 
județul să dispună de o capa
citate de producție de 19,3 mi
liarde lei.

Politica partidului care asigu
ră o repartizare teritorială ra
țională a tortelor de producție, 
dezvoltarea puternică a județu
lui — s-a arătat in cadrul dez
baterilor — consolidează conti
nuu baza, materială a deplinei 
egalități în drepturi de care se 
bucură toți cei ce muncesc, fie 
ei români, maghiari sau de alte 
naționalități — le asigură posi
bilitatea de a beneficia deopo
trivă de cuceririle socialismului, 
de a-și afirma și dezvolta ta
lentele și capacitatea in cimpul 
vast al activității constructive, 
întăfesc unitatea si frăția în 
opera întregului popor de pro
pășire a patriei comune. Româ
nia socialistă.

întregind tabloul dării de sea
mă, dezbaterile, în cadrul căro
ra au luat cuvîntul 28 de dele
gați, au evidențiat că paralel cu 
creșterea impetuoasă a indus
triei județului s-au înregistrat 
mutații calitative în structura 

• acesteia, industria construcțiilor 
de mașini sporindu-și ponderea 
de la 17,2 la sută in 1975, la a- 
proape jumătate din întreaga 
producție industrială in 1980. 
Planul producției globale agri
cole s-a realizat în anii cincina
lului în proporție de 104 la sută.

Mai mulți vorbitori, intre care 
Bălan Vasile, maistru miner la 
întreprinderea minieră Căpeni, 
Bularka Adalbert, director al în
treprinderii de mașini, agregate 
și subansamble-auto, Barabăs 
Ludovic, maistru la întreprin
derea textilă „Oltul", și Mâr- 
ton Albert, secretar âl co
mitetului orășenesc de partid 
Tg. Secuiesc, au arătat că orga
nele și organizațiile de partid 
vor trebui să acorde o atenție 
mai mare mobilizării comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 

. in vederea finalizării lucrări
lor de investiții, atingerii 
parametrilor proiectați la o serie 
de obiective cum sînt întreprin
derea de mașini, agregate si 
subansamble auto. întreprinde
rea de aparataj electric auto, 
întreprinderea de izolatori din 
Tg. SecYtiesc, economisirii mate
riilor prime și materialelor și 
reducerii consumurilor de ener

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Exprimind sentimentele de inaltă stimă, prețuire și profund 

respect pe care comuniștii, toți oamenii muncii, români și ma
ghiari din județ le nutresc față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, eminent conducă
tor politic și de stat, care nu cunoaște altă datorie mai sacră 
decit slujirea cu devotament, abnegație și cutezanță revolu
ționară a intereselor și năzuințelor vitale ale poporului nostru, 
proeminentă personalitate a contemporaneității, înflăcărat pa
triot și internaționalist, militant neobosit pentru cauza păcii și 
făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, 
delegații la conferință susțin din adincul inimilor șl conștiinței 
lor propunerea ca la apropiatul forum al comuniștilor români, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de 
secretar general al partidului, văzind in aceasta garanția sigură 
a înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a istoricelor 
hotărîri pe care le va adopta Congresul al XII-lea.

în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din |u- 
deț, delegații la conferință vă asigură, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea dumneavoas
tră își vor consacra întreaga lor putere de muncă, toată ener
gia și capacitatea creatoare făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și inaintârii impetuoase a României pe dru
mul comunismului, spre binele și fericirea întregului popor.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Francisc Bokor, loan Dragoș, Ferdinand Nagy, Irina SzabO) 
Silviu Tănase, Gizela Vlad.

gie. identificării de noi surse e- 
nergetice. In cuvîntul lor, Geor- 
geta Băcilă. muncitoare, la în
treprinderea de aparataj elec
tric auto din Sf. Gheorghe, L6- 
rinez Iosif, directorul întreprin
derii mecanice din Tg. Secuiesc, 
s-au oprit asupra unor proble
me legate de pregătirea în bune 
condiții a torței de muncă, ară
tînd că întreaga muncă politi- 
co-educativă de ridicare a cali
ficării tehnice, de formare a 
omului nou trebuie strins legată 
de îndeplinirea prevederilor de 
plan și angajamentelor asu
mate.

Szabo Gyorgy, muncitor la 
I.A.S. Sf. Gheorghe — ferma 
Ozun, Csicsă Peter, președintele 
Consiliului unic agroindustrial 
din Cernat, și alți vorbitori ■ au 
pus în evidentă rezervele de 
care dispune agricultura județu
lui. posibilitățile , concrete de 
creștere a gradului de mecani
zare a lucrărilor agricole, de 
sporire a efectivelor de animale 
și a producțiilor medii.

Delegații au aprobat in unani
mitate Hotărîrea conferinței ju
dețene de partid care prevede 
printre altele : în industrie — 
îndeplinirea exemplară a obiec
tivelor planului cincinal, ridica
rea riivelului tehnic și calitativ 
al produselor, creșterea supli
mentară a productivității mun
cii, asigurindu-se ca pe ansam
blul județului 81 la sută din 
sporul producției industriale să 
se realizeze pe această bază ; în 
agricultură — creșterea supra
feței arabile cu 4,2 mii ha prin 
desțeleniri și micșorări de dru
muri, redarea în circuitul a- 
gricol prin desecări a circa 6 000 
ha ; construirea în cincinalul 

Ariitbr a peste 11 000 de Aparta
mente.

. Prin îndelungi aplauze a 
fost adoptată o TELEGRA
MA ADRESATA C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care se ex
primă aprobarea și adeziunea 
deplină a tuturor comuniștilor si 
locuitorilor județului la politica 
internă și externă clarvăzătoare 
a partidului și statului nostru, 
corespunzătoare in cel mai inalt 
grad intereselor și aspirațiilor 
fundamentale ale poporului, ale 
tuturor fiilor patriei noastre so
cialiste. Subliniindu-se că ma
rile succese ce au fost obținute 
se datoresc politicii înțelepte a 
partidului, grijii permanente pe 
care secretarul general al parti
dului o poartă dezvoltării și în
floririi continue a județului, în 
telegramă se dă glas hotărîrii 
oamenilor muncii din județ — 
români, maghiari și de alte na
ționalități — de a-și aduce con
tribuția, prin întreaga lor ener
gie și capacitate creatoare, la 
traducerea .în viată a istoricelor 
hotărîri pe care le va adopta 
inaltul forum al comuniștilor.

Participanții la conferința au 
exprimat în numele comuniști
lor, al tuturor cetățenilor jude
țului, români și maghiari, totala 
■adeziune la documentele Con
gresului al XII-lea, elaborate 
cu contribuția esențială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
reliefînd însemnătatea lor pen
tru ridicarea pe noi trepte de 
dezvoltare, materială și spiri
tuală, a patriei noastre, pentru 
înaintarea României spre co
munism.

indeplinindu-și mandatul în
credințat de organizațiile de 
partid, de colectivele de oa
meni ai muncii pe care le re
prezintă, participanții la confe
rință au adoptat, intr-o atmo- 

. sferă de puternică însuflețire, 
prin îndelungi ovații, o hotă
rî re prin care au stabilit ca de
legații la Congres să voteze cu 
însuflețire propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului.
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Sub semnul deplinei unități 
congresuF partidului, CONGRESUL ÎNTREGULUI POPOR 

pregătit de comuniști, de toți oamenii muncii într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară
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PANOU DE ONOARE
LA REȘIȚA 

Primul motor naval de 30 000 CP 
livrat beneficiarului

Colectivul întreprinderii de construcții de mașini 
din Reșița, după reușita și livrarea turbinei bulb către 
beneficiar, cinstește înaltul forum al comuniștilor — 
Congresul al XII-lea al partidului — cu o nouă pre
mieră industrială. Este vorba de livrarea, în aceste 
zile, a celui mai mare motor naval construit în țara 
noastră: motorul de 30 000 CP destinat echipării noii 
nave de 150 000 tdw, care se realizează la Șantierul 
naval Constanța. Noul produs este o construcție im
presionantă, cintărind circa 900 tone și avînd înălțimea 
unui bloc de locuințe cu trei etaje. Prin caracteristi
cile tehnico-funcționale, obținute în cursul probelor 
tehnologice pe ștand, acesta face dovada unor înalte 
performanțe, asigurînd un consum redus de combus
tibil, ca și o mare siguranță în exploatare. Prin acest 
nou succes, constructorii de mașini din vechea vatră 
a metalurgiei românești fac ca țara noastră să se 
situeze printre puținele țări din lume producătoare de 
astfel de motoare pentru navele maritime și oceanice. 
(Nicolae Cătană).

LA BRAȘOV
Primul tractor „U 340“

De pe una din benzile de montaj ale întreprinderii 
de tractoare din Brașov a ieșit zilele acestea primul 
lot de tractoare de 34 CP, un nou membru al familiei 
de tractoare de puteri mici prevăzute să se realizeze 
în marea uzină brașoveană in viitorii ani. Tractorul 
U 340 este echipat cu un motor de 34 CP cu 2 cilindri, 
o cutie de viteze cu 6 viteze de mers înainte și două 
de mers înapoi, cu direcție hidraulică și un ridicător 
hidraulic, pentru antrenarea unor mecanisme, dispo
zitive care-i permit să poată executa o gamă largă da 
lucrări ușoare atît în agricultură, cit și in legumicul
tura, pomicultură, zootehnie etc. De relevat este și 
faptul că noul tractor a fost proiectat și realizat de 
colectivul uzinei într-un timp record — doar șapte 
luni. Datorită performanțelor sale ridicate, și în mod 
deosebit a economicității, noul tractor este de pe acum 
solicitat la export. Noua realizare se înscrie printre 
succesele de producție obținute de constructorii de 
tractoare brașoveni în întîmpinarea celui de-al XII-lea 
Congres al partidului. (N. Mocanu).
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Au îndeplinit pianul pe patru ani
Onorîndu-și angajamentul asumat in cinstea celui 

de-al XII-lea Congres al P.C.R., oamenii muncii din 
Compania TAROM raportează că au îndeplinit planul 
economic pe primii patru ani ai actualului cincinal. 
In telegrama adresată cu acest prilej Comitetului 
Central ai P.C.R., tovarășului Nicolae /Ceaușescu. de 
comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii se 
spune : „Ne reafirmăm acordul deplin față de cuteză
toarele programe ce vor fi aprobate de marele forum 
al comuniștilor români, susținem cu entuziasm și înaltă 
mîndrie patriotică propunerea privind realegerea 
dumneavoastră în funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român".

★
29 de întreprinderi din județul Ilfov, Intre care în

treprinderea de ferite din Urziceni, întreprinderea de 
construcții de nave și piese turnate din Oltenița, fa
bricile de nutrețuri combinate din Periș, Oltenița, 
Crevedia, Fabrica de produse ceramice din Urziceni 
au realizat sarcinile de plan pe primii 4 ani ai cinci
nalului. Pînă la sfîrșitul acestui ari, cele 29 de unități . 
industriale urmează să livreze suplimentar • produse 
în valoare de peste 2,5 miliarde lei, concretizate in 
importante cantități de prefabricate din beton, pro
duse ale industriei electronice și electrotehnice, nave 
de diverse tipuri, nutrețuri combinate. (Lucian Ciu
botarul.
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Harnicul colectiv al Combinatului chimic din Tîrndveni muncește cu tenacitate pentru 
a întîmpina cu noi succese în producție înaltul forum al comuniștilor

Foto : S. Cristian

„Pentru că avem partidul 
și pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în fruntea lui
Am găsit-o la grajduri, 

muncind.
— Eu aș avea multe să 

vă spun, dacă ați avea 
puțină răbdare pină ter
min treburile. Și am să 
vă spun de bine, că așa 
simt eu.

Cea mai bună crescă
toare de vaci din județul 
Maramureș, Maria Boite, 
de la cooperativa agrico
lă de producție din Groși, 
femeia aceasta mărunți
că, in virstă de 64 de ani, 
mi-a vorbit, intr-adevăr, 
„de bine“, cu pasiune 
chiar. Și am înțeles că 
pentru ea, ca pentru toți 
sătenii din Groși, aceste 
zile de toamnă tirzie 
poartă un înțeles aparte. 
Se gindește că mai sint 
puține zile pină la Con
gresul partidului si că un 
eveniment ca acesta se 
cere cinstit cum se cuvi
ne, cu o muncă mai stă
ruitoare. Ceea ce, pentru 
ea, pentru Maria Boite, 
nu e o noutate. Ea zice:

— Ce spuneți de vacile 
acestea ? Vă plac, nu-i 
așa ? Este lotul nostru de 
elită. Ei, ca să le mențin 
in această stare, în fie
care dimineață sint pre
zentă la grajd la ora 3. 
Pe 6 dintre ele le-am ară
tat și tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cind a fost la 
Baia Mare, in vizită. Cit 
m-am bucurat auzindu-l 
vorbind de bine despre 
noi, cei care creștem a- 
ceste brune de Maramu
reș. Eram atit de emo
ționată incit m-am pier
dut cu totul. Aș fi vrut 
să-i ofer un trandafir, dar 
am uitat de mine. In gin- 
dul meu insă i l-am dă
ruit cu tot sufletul. Eu 
nu sint membră de partid, 
cu carnet adică, in suflet 
mă simt insă comunistă. 
Ea fel de comunistă ca 
alții. Nu-i așa că acest 
Congres, al partidului, 
este și al nostru, al ne
membrilor de partid? Păi, 
cum altfel? Este al între
gii țări. Nu zic bine ?

— Zici bine, nană Marie.
— Eu știu un lucru a-

devărat pe care tovarășul 
Ceaușescu il spune de 
multe ori : ca să trăiești 
cum iți place — și cine 
nu vrea să trăiască , mai 
bine ?— trebuie să mun
cești mai mult, să nu te 
mulțumești cu lucrul fă
cut de mintuială. Acuma 
eu am înțeles că in toată 
țara se muncește mai 
bine. Pentru, că avem 
partidul și pe tovarășul

Mesajul de bucurie 
și înțelepciune 
al unei țărănci 
din Maramureș

Ceaușescu in fruntea lui. 
Vede oricine că sint con
duse cu chibzuială multă 
toate treburile țării, ca să 
fie bine și frumos in 
România, cum n-a mai 
fost. Așa că, dacă vine și 
Congresul, apăi înseamnă 
că și mai bine or să fie 
gindite lucrurile pe mai 
departe.

După care, Maria Boite 
mi-a vorbit despre ce se 
intimplă acum in toată 
cooperativa agricolă din 
Groși.

— Vedeți zidul acela 
nou ? Este grajdul pen
tru 120 de vite pe care îl 
ridicăm cu meșterii noș
tri din sat, acei meșteri 
care zidesc aici case cu 
etaj și cu instalații ca la 
oraș. Că sintem mai bo- 
gați. Pămintul cooperati
vei e tot atit cit a fost, 
dar e mai mănos, pentru 
că oamenii au pus mina 
pe lopată. Uite, chiar și 
acuma, s-au dus să astu
pe niște... de-astea. cum 
le spune... niște ravene, 
ca să facă pășuni-model. 
Pămintul il tratează cu 
polichim, il fertilizează. 
Ca să avem hrană bună 
pentru animale.

Cunoșteam preocupări
le din aceste zile ale coo
peratorilor din Groși, 
strădaniile lor deosebite.

ii

In această toamnă ei au 
tnsllozat peste 550 tone de 
masă verde, cit niciodată 
pină acum. Și-au terminat 
la timp și treburile de 
campanie. Și se face tot 
ce e posibil pentru ca 
pină la sfîrșitul anului 
să se depășească cu 150 
litri producția de lapte 
de la fiecare vacă. Dar 
s-o ascultăm mai departe 
pe Maria Boite :

— Cu vreo 7 ani in 
urmă, am văzut într-o 
expoziție la Sighetu Mar- 
mației niște vaci brune, 
să le tot privești. Erau 
de la stațiunea experi
mentală. Atunci am zis că 
pînă n-o să avem și noi 
vaci ca acelea, n-o să a- 
vem odihnă. Ziceau unii 
că n-o să se poată. Dar 
uite că dacă am muncit, 
s-a putut. Anul trecut, in 
aceeași expoziție, am avut 
cinstea să prezentăm Vaci 
de elită din lotul pe care 
îl îngrijesc eu, cu produc
ții de peste 7 000 litri de 
lapte de la fiecare. Și-am 
primit din mina unui pro
fesor de la Cluj-Napoca 
diploma de cea mai bună 
crescătoare de animale 
din județ. De cite ori mă 
intilnesc cu profesorul, 
mă îmbrățișează pentru 
ceea ce am făcut in zoo
tehnie. Că se bucură și el 
pentru noi. De ce să nu 
Se bucure ? Așa că ve
deți și dumneavoastră, 
ce facem ndi aici este im
portant șl pentru județ, și 
pentru țară. Asta o spun 
mereu celor mai tineri.

Iată mesajul de bucu
rie și înțelepciune, de 
îndemn la hărnicie, la o 
muncă mai spornică, me
sajul optimist și gîndul 
curat pentru partid și 
pentru Congresul său, al 
unei țărănci maramureșe
ne care trăiește din plin, 
acum, la o virstă respec
tabilă, adevărata sa tine
rețe, stîrnind admirația 
celor ce o cunosc. îți 
mulțumim, nană Marie.

Gh. SUSA
corespondentul „Scînteii"

Un succes demn de laudă 
al chimiștilor din Tîrnăveni

Impresionantă este In a- 
ceste zile angajarea în 
muncă a întregului colectiv 
al marelui Combinat chimic 
din Tîrnăveni. Ne aflam in 
mijlocul chimiștilor de aici, 
in dorința de a consemna 
cîteva fapte de muncă deo
sebite, acum, în preajma 
Congresului al XII-lea al 
partidului. Secția carbid...

— Din aceste cuptoare — 
ne spunea în fața tabloului 
de comandă inginerul Va- 
slle Cerghizan, șeful sec
ției, carbidul (produs in 
țară numai aici, la Tîrnă
veni) ajunge in peste 40 de 
țări ale lumii. Vrem să în
tâmpinăm Congresul cu 
un spor substanțial al pro
ducției de carbid. Cum ? 
Prin aplicarea unei iniția
tive muncitorești : „Toate 
cuptoarele, utilajele —. re
vizuite și întreținute ire
proșabil". De ce această 
inițiativă ? Simplu : randa
mentul cuptoarelor bine în
treținute crește foarte 
mult...".

...A urmat revizia cupto
rului VI carbid (cel mal 
mare din combinat). O ava
rie puțin obișnuită — stră
pungerea bobinajului supe
rior al transformatorului, 
un colos de 120 tone, unic 
in țară — punea sub sem
nul întrebării angajamentul 
chimiștilor.

— In această situație — 
arăta inginerul Heidel Egon, 
șeful secției tnecano-ener- 
getice — colectivul nostru 
se găsea în fața alternati
velor : fie să aștepte inter
venția furnizorului extern,

fie să ne asumăm răspun
derea găsirii soluțiilor și 
executării cu forțe pro
prii a reparației.

Comuniștii din combinat, 
in primul rînd carbidarii, 
nu puteau adopta prima 
variantă. Ar fi însemnat 
luni de așteptare și dimi
nuarea cu 15 000 tone a 
producției de carbid. Știau 
însă foarte bine cită nevoie 
are economia națională de 
acest produs.

— Ca oameni animați de 
spirit revoluționar, ca niște 
comuniști ce sintem — a- 
precia Teodor Spineanu, 
secretarul comitetului de 
partid — știam că avem o 
singură soluție pentru ca 
cuptorul VI să funcționeze 
in cel mai scurt timp : în
locuirea transformatorului 
defect cu cel de rezervă, 
aflat in zona cuptorului V- 
carbid. A fost nevoie de un 
efort considerabil. Trebuia 
făcut un lucru nou. cu nu 
puține obstacole si necu
noscute.

...Au trebuit să fie în
vinse dificultăți, căci trans
formatoarele, de inaltă com
plexitate, erau de tipuri și 
fabricație diferită. Dar să 
consemnăm, fie și numai 
pe scurt, clteva secvențe din 
strategia acestei acțiuni. Le 
amintim tocmai pentru că 
ele fac parte din viața 
uzinei, pentru că in a- 
ceastă concentrare de forțe 
au fost antrenați sute de 
comuniști.

Momentul 1. Primele ob
stacole de trecut : confec
ționarea unui sistem adec

vat de protecție ; înlocuirea 
(pentru reușita „grefei") a 
echipamentului din import 
cu accesorii de fabricație 
românească. Au pus umă
rul și au muncit toți, cu o 
rară dăruire. Și umăr la 
umăr cu ei specialiști de 
la „Electroputere" Craiova. 
Rînd pe rînd, toate aceste 
obstacole au fost trecute cu 
succes.

Momentul 2. Transportul. 
Un alt fapt de muncă. Aici, 
un indecis iși pierde suflul. 
Comuniștii, dimpotrivă, au 
aruncat în cumpăna victo
riei noi energii. Ridicarea 
și transportul, în condiții 
de maximă siguranță, a 
transformatorului de 120 
tone, necesitau utilaje de 
mare capacitate. O macara 
se găsea, intimplător, pe 
șantierul fabricii de bicro- 
mat de sodiu, dar trailerul 
era undeva, într-un colț de 
tară, pe marile șantiere. So
luțiile aplicate ? Una sin
gură: construirea unui
„fascicul" de linii de cale 
ferată pe o lungime de 400 
metri. Sub „bagheta" co
munistului Nicolae Chere- 
cheș de la T.M.U.C.B., spe
cialist in montarea la înăl
țime a marilor agregate, 
s-a organizat transportul și 
reamplasarea transforma
torului de rezervă in locul 
celui defect. Pentru „bătri- 
nul" Cherecheș. pentru 
maiștrii Augustin Marian, 
Nicolae Pagint, tehnologul 
Szabo Andrei. Ionel Suciu. 
Teodor Ignat, Endorfer 
Otto și multi alții, cele 48

de ore, cit a durat opera
ția, au fost trăite intens, 
dînd o luptă îndirjită pen
tru fiecare metru parcurs.

Momentul 3. Neîndoios, 
confirmă specialista cu 
care am stat de vorbă, d- 
daptarea aparaturii de pro
tecție și măsură a constituit 
examenul de inteligentă cel 
mai greu. Vor reuși aceste 
„grefe" de mare finețe ? 
Au fost clipe de emoții 
pentru inginerii loan Ciu- 
gudean, tehnologul ■ secției 
carbid, Aurel Coman. pen
tru maiștrii Dumitru Gân
dea și Udvar Alexandru, 
clipe care au dat. in final, 
strălucire succesului do- 
bindit.

..,„12 zile și nopți d» 
muncă fără răgaz a durat 
această bătălie a carbidari- 
lor care — aprecia ingine
rul loan Boitan, directorul 
combinatului — au făcUt 
proba unor înalte calități 
profesionale, dar mai ales 
patriotice. Doream cu toții 
ca. în zilele premergătoare 
Congresului al XII-lea. să 
raportăm rezultate cit mai 
bune". Efectele acestei an
gajări tenace? Scurtarea cu 
aproape două luni a perioa
dei de reparații a cuptoru
lui VI carbid. O cursă con- 
tracronometru care și-a 
găsit săvirșirea acum, cind, 
după 10 luni din acest an, 
carbidarii din Tîrnăveni au 
livrat suplimentar • econo
miei naționale 14 000 tone 
carbid.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii*

Armonios, echitabil, științific fundamentat
(Urmare din pag. I)

materiale de participare a tuturor 
cetățenilor .în virstă de muncă la 
activități' economice și sociale, cit 
riiai£,Aproape de' locul unde. își au 
domiciliul. Așa, de pildă, în județele 
în care ritmul de creștere a popu
lației este mai accentuat, cum sînt 
Botoșani, Suceava, Vaslui, Iași, Ma
ramureș și altele, avînd și excedent 
de forță de muncă ce poate fi atrasă, 
sînt repartizate cu prioritate noi 
obiective industriale, vor fi create 
un mare număr de locuri de muncă 
in cincinalul următor.

Această orientare, care Iși găsește 
o pregnantă ilustrare în concepția Pro- 
gramului-directivă de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României în profil 
teritorial pe anii 1981—1985 vizează 
nu numai o mai echitabilă reparti
zare a noilor locuri de muncă, ci și 
asigurarea unei stabilizări a forței 
de muncă, eliminarea sau atenuarea 
in mare măsură a tendinței de mi
grare spre marile centre industriale, 
a navetismului între domiciliu și lo
cul de muncă, cu toate avantajele 
care rezultă din aceasta pentru con
dițiile de viață ale cetățenilor.

Semnificativ este și faptul că pen
tru caracterizarea nivelului de dez
voltare a bazei materiale pentru des
fășurarea activităților de învățămint, 
cultură, ocrotirea sănătății, îmbună
tățirea condițiilor de locuit sînt 
folosiți, de asemenea, indicatori 
care exprimă: gradul de cuprinde
re a copiilor în grădinițe, indici 
de utilizare a sălilor de clasă, 
numărul de locuri în sălile de spec
tacole la 1 000 de locuitori, numărul 
de paturi de spital Ia 1 000 de locui
tori, numărul de locuri în creșe la 
1 000 de locuitori, suprafața medie 
de locuit ce revine pe un locuitor.

Dintre elementele calitative noi cd 
caracterizează dezvoltarea econo- 
mico-socială a României în profil 
teritorial pe anii 1981—1985 reține,

da asemenea, atenția orientarea spre 
o mai armonioasă dezvoltare a 
localităților în cadrul județelor. ,'Ețfte 
o re?d|tate că, in mod deosebit, dubă 
reorganizarea administrativ-telitp- 

. riălîj a. țării s-a realizat o mai ectii- 
’ libratl» dezvoltare a județelor. 1 în 
același timp, s-a manifestat cîteoda- 
tă și tendința de dezvoltare cu pre
cădere a localităților reședințe de 
județ, celelalte orașe și comune în- 
registrînd o dezvoltare mai lentă. 
Este cazul județelor Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Covasna, Galați, Iași, 
Neamț, Olt, Sălaj, Teleorman, Tul- 
cea, Vrancea și altele. Amplasarea 
în localitățile mai puțin dezvoltate 
a unor unități economice de dimen
siuni mai reduse, îndeosebi din ra
murile industriei prelucrătoare, ală
turi de unități ale industriei mici, 
este de natură să ducă nu numai 
la o dezvoltare mai rapidă a orașe
lor mici, dar și la transformarea 
unor comune in orașe agroindustria
le. Unul din efectele de ordin cali
tativ al acestei orientări îl constituie 
indiscutabil limitarea atragerii de 
forță de muncă suplimentară din 
alte județe sau din localități ale ju
dețelor respective, crearea treptată 
a unei echilibrări privind ocuparea 
in teritoriu a forței de muncă.

Răspunzînd necesității de soluțio
nare mai bună și mai completă a 
problemei privind atragerea în acti
vități productive a forței de muncă 
feminine din unele localități în care 
prin profilul întreprinderilor exis
tente este ocupată aproape în exclu
sivitate forța de muncă bărbătească, 
prOgramul-directivă la care ne refe
rim prezintă, de asemenea, un alt 
element calitativ, prin orientarea 
dată de amplasarea unor obiective 
industriale specifice, din domeniul 
industriei ușoare, al prelucrării ma
selor plastice sau industriei alimen
tare, unități ale industriei mici și 
artizanatului etc.

Pentru înfăptuirea Programului- 
directivă de dezvoltare economico- 
soeială a României în profil terito- 
■rial în perioada 1981—1985 sînt ne
cesare cite va acțiuni concrete. L« 

..y»i .pnupaețra .succint i
• La, nivelul fiecărui județ, muni

cipiu, oraș și comună este necesar 
să fie luate măsuri pentru cunoaș
terea tuturor prevederilor și sarci
nilor din planul teritorial, de către 
toate unitățile economice și social- 
culturale și de către toți cetățenii. 
Totodată, se impune instituirea unei 
colaborări permanente a organelor 
locale cu organele centrale, cu mi
nisterele, cu centralele economice, 
cu toți factorii care pot contribui la 
înfăptuirea sarcinilor din planul te
ritorial ; -

• Să se acționeze din timp și să 
fie controlat permanent modul in 
care sint pregătite condițiile nece
sare proiectării, execuției și punerii 
la termen in funcțiune a tuturor 
obiectivelor cuprinse in planul de 
investiții, cu deosebire în județele și 
localitățile care au de realizat Un 
volum important de lucrări în cinci
nalul următor ;
• Să se acorde maximă atenție 

acțiunilor privind recrutarea și pre
gătirea forței de muncă necesare 
noilor obiective prevăzute a fi date 
in funcțiune in viitorul cincinal, mai 
ales în județele și localitățile care 
dispun de resurse ce pot fi atrase 
în activități productive ;
• Să se urmărească cu deosebită 

grijă modul in care se transpun in 
viață sarcinile din domeniul con
strucțiilor edilitar-gospodărești, din 
domeniul construcțiilor de locuințe 
și cel social-cultural, ritmul în care 
se înfăptuiește programul de siste
matizare și de dezvoltare a rețelei 
localităților urbane, în care se asigură 
condițiile prevăzute pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
cetățenilor.

Participarea directă a tutoror cetățenilor la viata politică si socială
Perspective de afirmare mai puternică 

a tinerei generații
Am citit cu deosebit interes 

propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cu privire la creșterea ro
lului Frontului Unității Socialiste in 
viata social-politică a țării si îmbu
nătățirea organizării sale. Trăiesc și 
învăț într-un oraș care cunoaște o 
mare dezvoltare industrială și urba
nistică, profunde prefaceri înnoitoa
re pe planul conștiinței oamenilor. 
Realizările cu care ne mîndrim sînt, 
firește, rodul condițiilor materiale, 
dar și al spiritului responsabil cu 
care se muncește, al tot mai înaltei 
pregătiri profesionale și politice a 
oamenilor, al dorinței fiecăruia de a 
participa, tot mai activ. Ia opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Propunerile secretarului general al 
partidului deschid și în fața noastră, 
a tineretului noi și însuflețitoare per
spective de a participa direct la elabo
rarea și aplicarea politicii partidului 
și statului nostru, a hotărîrilor și le
gilor țării, inclusiv a celor care ne 
privesc direct, cum ar fi pregătirea 
prin muncă și pentru muncă, instruc
ția și educația noastră, ridicarea con
tinuă a pregătirii profesionale și po- 
litico-ideologice. Prevederea potrivit 
căreia se va da posibilitatea oricărui 
tînăr care a împlinit 18 ani să devină 
membru al unei organizații a Fron
tului Unității Socialiste, de a avea 
dreptul să fie ales în organele de 
conducere ale acesteia, la toate ni
velurile. pune în valoare importanta 
forță socială pe care o reprezintă în 
prezent tinăra generație. Și noi, stu

denții, ne vom exprimă mai direct 
opiniile, ne vom simți mai implicați 
în activitatea colectivităților în mij
locul cărora trăim, învățăm și 
muncim.

Cred că, asemenea mie, gîndesc nu 
numai studenții gălățeni. ci toți co
legii din celelalte institute de învă- 
țămînt superior ale țării. Țin să ex
prim sincere mulțumiri secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prietenul și în
drumătorul cel mai apropiat al ti-

Cu toții, fără deosebire de naționalitate, 
ne spunem deschis cuvîntul, punem umărul 

la conducerea intregii societăți
(Urmare din pag. I)

mii, al consiliilor populare, culturii și 
educației socialiste, ca și altele, pre
cum și instituția controlului oame
nilor muncii, comitetele de cetățeni 
și diverse alte forme cu caracter per
manent au atras, practic, sute și 
sute de mii de oameni la activitatea 
de dezbatere, elaborare și decizie a 
unor documente și hotărîri de cea mai 
mare importanță pentru viața politi
că și social-ecOnomică a țării.

Populația de naționalitate maghia
ră, participind activ, în mod egal la 
activitatea tuturor acestor organis
me, precum și la activitatea Frontu
lui Unității Socialiste, prin Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, a fost și este angajată 
efectiv și permanent în această ope- 

nerei generații, pentru încrederea pa 
care ne-o acordă de a activa in or
ganizațiile Frontului Unității Socia
liste, de a ne spune părerea in toa
te problemele politice, economice și 
social-culturale care privesc societa
tea noastră, viitorul nostru.

Iată de ce, mă angajez să învăț 
tot mai bine și, împreună cu colegii 
de generație, să dovedim prin fapt-ș, 
la locurile de muncă unde vom fi 
repartizați, că sintem la înălțimea 
acestei încrederi, că ne vom aduce o 
contribuție sporită la continua înflo
rire a patriei noastre socialiste.

Andrei CIOLAC
student, Universitatea Galați

ră de elaborare, de decizie, de în
făptuire a hotărîrilor care privesc 
viitorul țării, al localităților în 
care trăiesc și muncesc. Dar, așa 
cum menționam, acum este vorba de 
a se crea un cadru organizatoric 
care să asigure o participare directă 
a tuturor categoriilor populației la 
activitatea politică și socială care 
vizează localitățile țării, precum și 
întreaga societate. La aceasta se 
adaugă faptul, de asemenea esențial, 
că, în ultimii ani, au crescut deosebit 
de mult interesul viu al omului pen
tru problemele politice generale ale 
țării, gradul lui de pregătire, de 
conștiință și de angajare politică, 
în organizațiile care compun Frontul 
Unității Socialiste activează aproape 
toți cetățenii țării, dar — așa cum 
menționa tovarășul Nicolae Ceaușescu 

— multe din aceste organizații nu 
au un caracter politic. Crearea or
ganizațiilor proprii ale Frontului 
Unității Socialiste deschide pentru 
toți oamenii, deci și pentru oamenii 
muncii de naționalitate maghiară, 
care nu sînt membri ai partidului, 
posibilitatea practică de a participa nu 
numai la dezbaterea unor probleme 
profesionale sau de ordin social- 
gospodăresc, ci și implicarea lor di
rectă în viața politică, în dezbaterea 
problemelor economice, politice și 
sociale care privesc localitatea, ju
dețul, țara întreagă. Prin aceasta se 
ridică pe o treaptă nouă democra
tismul vieții noastre politice și, im
plicit, țin să subliniez în mod cu

Țăranii, prezenți și mai activ în viața politică a țării
(Urmare din pag. I)

zăm munca, producția, cum să fie 
făcută repartiția, noi alegem pe cei 
care trebuie să conducă activitatea, 
consiliul, președintele cooperativei. 
Ne spunem deschis părerea în toate 
problemele și hotărim așa cum cre
dem noi că este bine. Sînt însă mul
te alte lucruri la care putem să con
tribuim mai bine și noi. în comună, 
ca și in cooperativă, există organiza
ții de partid, cu mulți membri de 
partid. Dar sînt și foarte mulți oa
meni, nu numai din cei mai în 
vîrstă sau din cei mai tineri, dar și 
multe femei, ca mine, care nu sînt 
membri de partid. Eu înțeleg, și 
este foarte bine așa, că fiecare tre
buie să participăm, să ne spunem 
părerea, să punem mina și umărul 
pentru a ajuta la rezolvarea treburi
lor comunei, nu numai în ce priveș
te gospodărirea ei, ci și în ce pri
vește activitatea deputaților, spriji

totul deosebit, gradul de participare 
a oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară și de alte naționalități la 
viața politică a țării.

Exprimîndu-mi încă o dată deplina 
adeziune față de noile măsuri, țin 
să subliniez că ele constituie o nouă 
și strălucită expresie a gîndirii re
voluționare, novatoare, a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, preocupat per
manent de găsirea și aplicarea în 
viață a unor noi forme organizato
rice, care să asigure sporirea parti
cipării democratice a tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de naționalitate, 
la conducerea societății, la viața po
litică a țării.

nul pe care să-l acordăm, ca și con
trolul asupra felului în care ei mun
cesc. De asemenea, sintem chemați 
să ne spunem cuvîntul și in privința 
realizării planurilor de dezvoltare a 
comunei, activitatea primăriei, adică, 
înțeleg eu că, la urma urmei, asta 
înseamnă a face politică. Noi, drept 
să spun, o facem și acum, ne intere
săm de toate aceste lucruri, dar una 
este să te întîlnești cu deputății o 
dată la trei luni și alta este să ai o 
organizație, așa cum va fi organiza
ția Frontului Unității Socialiste, in 
care să ne întrunim, după regula
mentele și după statutul care vor 
fi adoptate, să discutăm toate a- 
ceste probleme, să ne spunem 
părerea. De aceea, mulțumesc tova
rășului secretar general al partidului; 
Nicolae Ceaușescu, pentru aceste pro
puneri, pentru aceste măsuri, și mă 
angajez ca împreună cu ceilalți să
teni vom fi buni membri ai Frontu
lui Unității Socialiste.

Omenia omului
și a societății noastre

(Urmare din pag. I)

partid nu pot supraviețui în profe
siunile si îndatoririle lor cu datele 
și însușirile traditionale. Aici legea e 
aspră. Pentru eficientă, pentru cali
tate. pentru număr, pentru coexisten
tă demnă, economică și socială. “11 
ește necesar fiecăruia un plus, un 
plus de pregătire, de gîndire. de ști
ință, aș îndrăzni să spun : este ne
cesar un nou pas. acela de la cultu
ralizare la intelectualizare. Nu măi 
ajunge doar : a vedea si a sti. even
tual a trage cu urechea. Trebuie mai 
mult : a-ti însuși, a căuta, a face. 
Pentru unii, cei mai înaintat! : a 
crea, a , revoluționa. Iată cum înce
pem să întilnim. și vom întilnl tot 
mai des în jurul nostru, sau mai bine 
.zis : iată cum vom descoperi, uneori 
cu uimire, într-un simplu membru al 
unei colectivități economice un ce
tățean cu altă pregătire generală, cu 
alte posibilități de percepție, de ju
decată. de alegere, cu alte exigente, 
fată de sine si fată de ceilalți i o 
individualitate spirituală, o persona
litate. El și suma lor sint si vor fi 
din ce in ce mai numeroși, asa cum 
de fapt îi dorim și îi vrem : cititorul 
și cititorii noștri.

Iată, am putea spune, unul din 
primele rezultate, unul din primele 
sensuri ale interdependentei dintre 
econdmie și cultură, unul din obiec- 
tivele-program ale Congresului al 
XII-lea: sporirea numărului de ci
titori și în același timp consolidarea 
calității de cititor. Dar acest cititor 
și acești cititori, prin însăși existența 
lor, prin numărul și puterea lor, 
prin activitatea lor, prin prezenta lor 
tot mai dinamică, mai constructivă și 
mai responsabilă in lumea si socie
tatea noastră vor impune în mod 

firesc structura, eroii, conflictele 
cărților noastre. Ei, cei multi, vor 
impune chiar destinul cărților noas
tre. Nu vor putea fi, de nici. unul 
dintre noi, cei ce ținem un condei 
în mină, nici uitati, nici ignorați, 
nici îndemnați la relații de cochetă
rie sau de pură . formalitate. Pentru 
că o nouă calitate a acestui cititor 
om al muncii va determina o mai ho- 
tărîtă înlăturare a falsului, a neade
vărului artistic. Există și acum ca 
număr și calitate, dar vor exista tot 
mai mulți, ca o mare sumă de indi
vidualități. Existenta noastră și mai 
ales activitatea noastră, creația noas
tră, munca noastră spre carte vor 
trebui să fie tot mai mult rezultatul 
relațiilor dintre noi și ei, dintre 
ei și noi. Și cind mă gindesc la rela
ții le văd numeroase, diverse și 
nuanțate. Relațiile cu cititorii noștri, 
cu calitatea lor cea nouă vor fi re
lații de îmbogățire a literaturii, am 
putea spune: de mai mare indivi
dualizare. dar în nici un caz nu vor 
putea fi relații de indiferentă, de 
dispreț sau de impostură.

Iată de ce putem să citim și să 
descifrăm în cuvintele și cifrele Di
rectivelor celui de-al XII-lea Con
gres, chiar șl în cele care ni se par 
mai generale și parcă mai îndepăr
tate de preocupările și de esența ac
tivității noastre, nu numai uri îndemn 
la creație, la sporirea rindurllor 
Obștii și la sporirea numărului de 
«ărti, ci mai ales un îndemn la ca
litatea și responsabilitatea creației 
noastre, un îndemn la o întîlnire fi
rească și necesară, azi și în viitor, 
între cartea de literatură și cititor, 
între puterea de a umaniza și ne
cesitatea de a păstra și apăra uma
nismul individului și al societății.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu .mare plăcere mesajul de felicitare pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia celei de-a 56-a aniversări a 
Republicii Turcia.

. La rîndul meu’,, aș dori, de asemenea, ■ să-mi exprim convingerea că 
relațiile de prietenie care există intre Republica Turcia și Republica Socialistă 
România vor continua să se dezvolte și mai mult.

In această împrejurare, țin să prezint Excelenței Voastre, iii numele 
poporului turc și ,aj meu personal, sincere mulțumiri și cele mai bune urări 
de bunăstare și fericire personală, precum și . pentru un viitor fericit 
poporului român, prieten; ? .

al

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Recepție la Ambasada A 62 A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII

Cronica
Tovarășul Mihal Dalea, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv ăl C.C. .al P.C.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., a 
primit marți delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română. condusă - de 
V. G. Smirnov, președinte al Comi
tetului Executiv al. Sovietului regio
nal Novgorod, deputat al Sovietu
lui Suprem al. R.S.F.S.R.. care, 
la invitația Consiliului .general 
A.R.L.U.S... face o vizită în. tara 
noastră pentru a participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 62-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

cadrul „Zilelor culturii sovieti- 
marți a avut loc la Muzeul de 
al Republicii Socialiste România

Culturii și Educației Socialiste, in ca
drul căreia au fost discutate pro
bleme referitoare la dezvoltarea cul
turii și artei in cele două țări și la 
extinderea colaborării bilaterale în 
domeniul cultural-artistic.

★
Marți dimineața. Ștefan 

ministrul afacerilor, externe 
publicli Socialiste România, 
mit pe Andreas Somogyi, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Austriei, în , Republica Socialistă 
România, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare.

Andrei, 
ai Re- 
a pri-

Cu ocazia celei de-a 62-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozdenko, 
a oferit, marți, o recepție. Au luat 
parte tovarășii Cornel Burtică, 
Gheorghe Rădulescu, Mihai Dalea, 
Ilie . Rădulescu, precum și Mihail 
FloresCu, Suzana Gâdea, Justin Gri- 
goraș, membri ai guvernului, mem
bri ai C.C. al P.C.R., adjuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., re
prezentanți ai conducerii unor minis
tere ș.i altor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, vechi mi
litanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, membri ai Consiliului 
general A.R.L.U.S., oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai cultelor, 
ziariști. ■

Au participat, de asemenea, mem
brii delegației Asociației de priete
nie sovieto-română și ai delegației 
culturale sovietice, care ne vizitează 
țara cu prilejul manifestărilor con
sacrate aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Erau pre- 
zenți șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați în țară noastră, membri ai 
corpului diplomatic. ■

Recepția s-a desfășurat înțr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Adunarea festivă din Capitală

Marți după-amiază a avut loc în 
Capitală o adunare festivă, organi
zată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, Co
mitetul Central al U.T.C., Institutul 
român pentru, relațiile cultUrale cu 
străinătatea și . Consiliul General 
A.R.L.U.S., consacrată celei de-a 62-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, . Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po-

litic Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului General A.R.L.U.S., 
Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Angelo Miculescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, Constantin 
Pirvulescu, vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ar conducerii unor 
ministere, ai altor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, acti
viști de partid, reprezentanți ai oa
menilor muncii.

Au luat loc, de asemenea, în pre
zidiu V. I. Drozdenko, ambasadorul

Uniunii Sovietice la București, V. G. 
Smirnov, președintele Sovietului re
gional Novgorod, conducătorul dele
gației Asociației de prietenie sovie
to-română, 
noastră, și 
ministrului 
ducătorul ...
participă la Zilele culturii sovietice 
în România.

La adunarea festivă au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și ob
ștești, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, perso
nalități ale vieții științifice și cul
turale, numeroși oameni ai muncii

aflată în vizită în țara 
N. I. Mohov, adjunct al 
culturii al U.R.S.S., con- 
delegației sovietice care

din întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Âu fost prezenți membrii delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
română și ai delegației culturale so
vietice care ne vizitează țara.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice . și Republicii 
Socialiste România.

Despre semnificația celei de-a 62-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie au vorbit tova
rășii Nicolae Ganea, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, și V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

In 
ee“, 
artă 
vernisajul expoziției irițitulăte „Por
tretul in pictura și sculptura sovieti
că". J'"?’ -

Organizată de . Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, expoziția reuneș
te 57 de lucrări de pictură și 21 de 
sculptură’ variate ca. stil și tehnică 
de execuție, care alcătuiesc o valo
roasă și reprezentativă selecție de 
portrete semnată de plasticieni sovie
tici clin toate republicile unionale.

La .vernisaj au rostit -alocuțiuni. A- 
lexandru Cebuc. directorul' Muzeului 
de artă al Republicii Socialiste 
România, și B.I. Minakov, ministru 
consilier la Ambasada Uniunii Sovie
tice la București. .

La inaugurarea expoziției au par
ticipat Tamara Dobrin, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Uniu
nii artiștilor plastici, oameni de cul
tură. un- numeros public.

A fost de fată, de asemenea, dele
gația sovietică condusă., de N.I. Mo
hov, adjunct al ministrului culturii 
din U.R.Ș.S.,. aflată. în aceste zile la 
București.

Au fost prezenți V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Tot cu prilejul „Zilelor culturii so
vietice", la Casa de cultută a sindi
catelor din Ploiești a avut loc. marți 
seara, un concert susținut de orches
tra simfonică academică, a Filarmoni
cii de stat din Moscova, sub baghe
ta-lui Dmitri Kitaenko.

★
Marți a sosit la București o de

legație din Bepublica Democratică 
Somalia, condusă de Ahmed Ashkir 
Botan, ministrul culturii și învăță- 
mintului. In aceeași zi. delegația so- 
maleză a avut o convorbire cu Su
zana Gâdea, președintele Consiliului

tv
PROGRAMUL 1

9,20 Aspecte de la parada militară șl 
demonstrația oamenilor muncii cu 
.prilejul celei de-a 62-a aniversări 

. a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Transmisiune, de la 
Moscova

10,10 închiderea programului
13.30 Fotbal : F.C. Argeș — Nottingham 

Forest !n „Cupa campionilor euro
peni" și Steaua F.C. Nantes in 
„Cupă cupelor". Transmisiuni di
recte alternative de la Pitești și 
București. In pauză : Retrospecti
va jocurilor sportive preolimpice 
de la Moscova

15, ÎS „50 de ani de hochei în România"
— reportaj de Virgil Stoian • Re
cord mondial Ta „Sibiu" — repor
taj de Paul Samuel • Sțart 
etapa de iarnă a „Daciadei"

16,00 Telex
16, M Teleșcoală. Sinteze (Chimie —

ceu) ; Legături în compuși orga
nici

16,40 Curs de limba rusă
17,00 Partid, mîndria târli. Cîntece pa

triotice șl revoluționare
17,18 La? fața locului. Fapte de muncă, 

activitate cultural-educativă in în
tâmpinarea Congresului al XII-iea 
al P.C.R.

17.30 Mica serenadă, de W.A. Mozart. 
Interpretează ansamblul de balet

vremea

în

li-

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
ți 10 noiembrie. In țară : Vreme uznadă 
și Închisă mâi ales în prima p^rte,;. a 
intervalului. Vor cădea precipitații mai 
ales sub formă de burniță șl ploaie în 
sudul țării, iar în rest sub fbr^ă', ele 
ploaie, lap-oviță și ninsoare. La munte

al Operei române din București, 
Coregrafia Tilde Urseanu 
Tragerea Pronoexpres
Seara Televiziunii sovietice. 
1001 de seri
Telejurnal • INTENSA ACTIVI
TATE POLITICA ÎN ------- -  “
REA CONGRESULUI
LUI

19,30 TARA ÎNTREAGA ___
CONGRESUL PARTIDULUI. Toa
te forțele pentru îndeplinirea 
ex6mplar£ a planului

19,40 Noi, femeile !
20,10 Cîntec nou pe plai străbun — me

lodii populare
20,20 Seara Televiziunii sovietice. Film alj8

17.50
18,00
18.50 
19,00

21,40

16,00
16,13
17,40
18.00
18,30
18,30
19,00

20,43
21,40

PREGATI- 
PARTIDU-

ÎNTtMPINA

artistic : ..Albastrele lumini 
zării". Premieră TV. 
Telejurnal
PROGRAMUL 3
Melodii populare românești 
Teatru TV : „Final pentru o po
veste mai veche" (reluare),.. 
Arii din opere și operete 
Viața culturală
Album coral — pagini din crea
ția contemporană
1001 de seri
Telejurnal • INTENSA ACTIVI
TATE POLITICA IN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI
Melodii populare
Studio T ’79.
Film documentar : Meleaguri neo
zeelandeze.
Treptele afirmării
Telejurnal

va ninge. Vîntul va sufla slab plnâ la 
moderat cu intensificări locale de scur
tă durată. îndeosebi în zona de mun
te. Temperatura în scădere ușoară. Mi
nimele vor ii cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, izolat mai coborite în 
estul Transilvaniei, Iar maximele între 
minus -2 și plus 8 grade. Ceață, mai 

■ ales dimineața și seara. In București :
Vreme umedă și închisă. Vor . cădea 
preMpftațll sub formă de burniță . Șl 
ploaie. Vînt slab pînă la moderat. ’Tem- 
p^râtura în scădere ușoară. .C0ițâ, 'mal 

‘'feles' dimineața și seara. 1 ’ '

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Astăzi, meciurile retur în Cupele europene în cîteva rînduri
la fotbal

Partidele F.C. Argeș
F.C. Nantes vor fi

Nottingham Forest și Steaua 
televizate alternativ

• Intr-o partidă demonstrativă 
tenis desfășurată la Canton (R. 
Chineză) în fața a peste 6 000 
spectatori, campionul suedez Bjbrn 
Borg l-a învins cu 6—3, 6—4, 6—1 pe 
jucătorul australian John Alexander.

de 
P. 
de

Astăzi sint programate meciurile 
retur din turul secund al Cupelor 
europene. intercluburi,. fază în care 
sînt calificate și cele patru echipe 
românești. .

In „Cupa campionilor europeni", 
F.C. Argeș Pitești va intîlni. pe teren 
propriu formația Nottingham forest, 
deținătoarea trofeului (în primul joc 
fotbaliștii englezi au cîștigat cu 
2—0).

Pe stadionul „Steaua" din Capitală, 
într-un meci pentru „Cupa cupelor", 
formația Steaua va primi replica 
echipei franceze F.C.. Nantes (în fata 
căreia a pierdut la un singur gol. cu 
2—3, in primul joc).

Ambele partide vor începe la ora 
13.30 si vor fi televizate alternativ.

în 
de- 
ora

Cele două . echipe participante 
„Cupa U.E.F.A." vor evolua in 
plasare. Dinamo, va juca de la- 
21,00 (Ora Bucureștiului) la Frank
furt pe Main cu echipa locală Ein
tracht, iar Universitatea Craiova va 
întîlni de la oră 21,30 (ora Bucu
reștiului) echipa engleză Leeds Uni
ted. (Amintim că. în prima „manșă", 
ambele echipe românești au terminat 
învingătoare cu același scor : 2—0).

★
noastre de radio vor 

aspecte 
toate meciurile. Prima transmi- 
, alternativă va începe la ora 
iar cea de-a doua de la ora

Posturile 
transmite, pe programul I, 
de la 
siune 
13,30, 
21.00.

• în urma victoriei obținute în 
turneul internațional de la Tokio, 
tenismanul suedez Bjbrn Borg este 
virtual ciștigător ai actualei ediții a 
„Marelui Premiu .— F.I.L.T.". Borg 
totalizează în prezent 2 367 puncte, 
fiind urmat în clasament de jucă
torii americani John McEnroe — 
1 984 puncte, Jimmy Connors — 1 968 
puncte, Vitas Gerulaitis — 1 702
puncte, Roscoe Tanner — 1 424 și 
argentinianul Guillermo Vilas — 
1 320 puncte.

Primii opt clasați se vor califica 
pentru „Turneul campionilor", ce se 
va desfășura la începutul anului 
viitor Ia ,,Madison Square Garden" 
din New York.

cinema
• Ora zero s GIULEȘTI — 9; 11;
13,15: 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA - 
' ---- ’ 't, 18; 20. GRI-

11,15; 13.30: 15,45; 18;

9;

•39 de trepte : SALA PALATU
LUI — 17,15; 20, SCALA - 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, FESTIVAL — 
13,lo; 15,45; 18.15; 20,45. FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Gala filmului sovietic „Cîteva 
interviuri pe probleme persona
le44 : PATRIA — 19,30
• întâlnire de gradul trei : PA
TRIA — 14; 16,45.
• Pălărie, tare șl nas de cartof : 
1 IMPURI NOI — 16; 18; 20.
• Knock-out : CAPITOL — 15,30; 
17,45; X).
• Luca cel sărac î ARTA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Dacii : AURORA — 9; 11,15;
13,30: 15.45; 18; 20.
• Mi-e teamă : BUCUREȘTI — 
14; 16,45; 19.30, LUCEAFĂRUL — 
14; 16,45; 19,30, MODERN — 9; 
11,30; 14.15; 17;-19,45.
• Omul păianjen : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Găina sau vultur : BUCEGI —i 
16; 18: 20.
• Șatra : BUZEȘTI — 14; 16; 18; 
20.
• Uraganul vine de la Navarone,: 
COTROCENI — 15: 17,30; 20, DA- 

.CIA — 8,45; 11,30; 14,15: 17.15; 20, 
FLOREASCA — 9: 11,30; 14; 17,45; 
19,30.
• Teatrul cel Mare : CENTRAL
— 15; 17,15: 19,30. FLAMURA — 

.9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Hoțul din Bagdad : COSMOS
— 13,30; 15.30; 17,30; 19.30.
• Program de desene animate —
9,15; 10,30; 1145, Mihail^ cîine de 
circ — ‘
• Nick ___ _ ____ __
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Cineva ca tine : FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15. GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20.15.
• Deducțiile colonelului Zorin :
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Vacanță tragică : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Adio, dar rămîn cu tine 5 ME
LODIA — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
• Ciocolată cu alune : FLACĂRA
— 15,30; 17,45; 20.,

13; 16; 18; M : DOINA.
Carter superdetectiv :

XO,Xi7, X, X zv
9; 11,154 13,30; .15,45
VIȚA — 9; " "
30.
• Un surîs
— 16; 18; 20
• Inchiriem
MUNCA — 16, 18; 20.
• Fratele călăului : PACEA — 16; 
18; 20.
• Ultima frontieră a morții :
POPULAR — 16; 18; 20.
• Doctorul Bethune :
— 15: 17,30; 20.
• Jachetele galbene :
SUL - 16; 18; 20.
• Un om in loden :
— 15,30; .17.45; 20.

în plină vară î LIRA
apartament cu copil :

VICTORIA

VIITORUL

t a t r
București• Teatrul. Național

(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala .
Fanteziile lui Fariatiev — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
Operetei — 19,30.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noap
te — 19, (sala Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) ; Cinci romane de amor — 
19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Hotel „Zodia gemenilor" — 19,30.
• Țeattul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Boema 
cintă și dansează — 19.30.
Victoria) : Omul care aduce risul
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bom
ba zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (la clubul I.C.T.B.) : Pe 
un picior de plai — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Stlrlă 
năzdrăvanul — 9,30. (la Clubul 
T. 4) : Vara poeziei noastre — 16.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul
purpuriu căruia-i plăceau clătite
le — 10, Anotimpurile minzului — 
17.
• Circul București : Olimpic circ
— 19,30.

Atelier) :

ride, 
(sala

• Campionatele mondiale de hal
tere au programat la Salonic între
cerile de la categoria până, în cai» 
medalia de aur la totalul celor două 
stiluri a fost cucerită de sportivul 
polonez Marek Seweryn, cu perfor
manța de 282,500 kg (127,500 kg plus 
155 kg). Pe locurile următoare s-au 
clasat Ghiorghi Todorov (Bulgaria) 
— 275 kg, Setuya Goto (Japonia) și 
Victor Perez 
Halterofilul 
nikov,. unul 
toate cele 
„aruncat".

(Cuba) — ambii 270 kg. 
sovietic Nikolai Koles- 
dintre favorițl, a ratat 
trei încercări la stilul

Cuvintul tovarășului 
Ganea
înfățișind realizările de prestigiu 

obținute de oamenii muncii din țara 
noastră în edificarea noii orînduiri, 
vorbitorul a arătat că întregul nos
tru popor, strips unit în jurul Parti
dului Comunist Român, al secretaru
lui său generai, . tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se află puternic angajat 
în activitatea pentru transpunerea 
in viață a Programului de făurire a 
.societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

In prezent, comuniștii, toți oame
nii muncii dezbat proiectele de Direc
tive ale Congresului al XII-lea al 
P.C.R. care prefigurează amplu vii
torul strălucit al patriei. întregul po
por român a primit cu sentimente de 
profundă satisfacție aceste documen
te programatice, care constituie o 
nouă etapă în ridicarea necontenită a 
nivelului de progres și civilizație al 
societății noastre.

Referindu-se la politica externă a 
României, vorbitorul a subliniat că, 
în concordanță cu interesele supre
me ale poporului, cu cauza generală 
a progresului și păcii, partidul și sta
tul noătru militează consecvent pen
tru dezvoltarea prieteniei, conlucrării 
cu toate statele socialiste, acționează 
neabătut pentru întărirea solidarității, 
unității și colaborării lor.

Țara noastră acordă o 
sebită întăririi relațiilor 
și colaborare cu țările în 
voltare și nealiniate, 
coexistenței pașnice, ea 
relații cu țările capitaliste dezvolța- 
te. cu toate statele lumii.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Ca țară europeană, România acordă o 
atenție deosebită înfăptuirii securită
ții și dezvoltării cooperării în Europa, 
acționează pentru pregătirea temei
nică a reuniunii de la Madrid din 
1980, astfel îneît aceasta să impulsio
neze traducerea în viață a angaja
mentelor asumate la Helsinki, să ducă 
Ta adoptarea unor măsuri de dezvol
tări .multilaterală a colaborării euro
pene și, îndeosebi, a unor măsuri 
concrete de dezangajare militară și 
dezarmare pe continent, 
text, a spus vorbitorul, 
cialisță salută hotărirea 
vietice, anunțată recent 
Leonid Ilici Brejnev, de 
mod unilateral, o reducere a efecti
velor militare și a armamentelor sta
ționate in Europa centrală, sprijină 
în mod ferm propunerile constructive 
menite să aducă o contribuție con
cretă la soluționarea uneia din cele 
mai stringente probleme ale conti
nentului — dezangajarea militară și 
dezarmarea.

România acționează cu consecven
tă pentru soluționarea problemelor 
internaționale litigioase, a diferende
lor dintre state numai și numai pe 
calea tratativelor între cei intere
sați, pe baza deplinei egalități, co
respunzător intereselor fiecărei na
țiuni, cauzei păcii și colaborării in
ternaționale, In acest cadru se înscrie 
și propunerea avansată de țara noas
tră privind includerea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a punctului referitor 
la „Reglementarea prin mijloace paș
nice a diferendelor dintre state". 
Vorbitorul a subliniat totodată că 
România acționează pentru făurirea 
unei noi ordini economice mondiale, 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale. El a relevat, în același 
timp, că P.C.R. militează pentru dez
voltarea relațiilor cu partidele co
muniste și muncitorești, cu toate for
țele revoluționare, progresiste, 
mocratice, antiimperialiste.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Sărbătorind, astăzi, cea de-a 62-a 
aniversare a victoriei Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, comu
niștii, toți oamenii muncii din Româ
nia, întregul nostru popor, animat de 
cele mai vii sentimente prietenești, 
adresează calde felicitări comuniști
lor, popoarelor Uniunii Sovietice și 
le urează noi și tot mai mari succese 
în înfăptuirea mărețelor sarcini tra
sate de cel de-al XXV-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în opera de edificare a co
munismului, în lupta pentru socia
lism, pace și progres.

Nicolae
Subliniind însemnătatea victoriei 

Revoluției Socialiste din Octombrie, 
vorbitorul a spus : Marele eveniment 
din octombrie 1917, care, așa cum 
aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„s-a înscris ca un eveniment de am
plă rezonanță în istoria universală", 
a confirmat valabilitatea generală a 
principiilor fundamentale ale socia
lismului științific, a aplicării lor 
creatoare în strînsă. legătură cu prac
tică revoluționară.

Relevînd realizările dobindite de 
oamenii sovietici în cei 62 de ani 
care au trecut de la mărețul eveni
ment, vorbitorul a spus : Popoarele 
Uniunii Sovietice au obținut succese 
deosebite în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, in creșterea nive
lului de trai. In prezent Uniunea 
Sovietică înfățișează tabloul unui 
stat socialist puternic și înfloritor, ale 
cărui realizări economice, științifice 
și culturale sînt larg recunoscute în 
întreaga lume. Uniunea Sovietică a 
devenit o putere economică de prim 
rang, a cărei industrie furnizează o 
cincime din producția industrială 
mondială.

Agricultura sovietică continuă să 
se dezvolte prin utilizarea largă a 
tehnicii moderne, a mecanizării și 
chimizării lucrărilor agricole, aplica
rea realizărilor științei agrotehnice 
înaintate, 
fost dobindite 
tei și tehnicii. 
Universului,

Prin marile 
sociale, prin politica sa externă de 
pace si colaborare, Uniunea Sovie
tică aduce o. contribuție de seamă la 
consolidarea și afirmarea tot mai 
puternică a forțelor socialismului, la 
promovarea cauzei destinderii, co
laborării internaționale. Dăcii și 
securității In lume.

Subliniind faptul că aniversarea 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie prilejuiește în fiecare an evo-,' 
carea relațiilor de prietenie si soli
daritate militantă, cu vecin și_lnde-’ 
lungate tradiții.
P.C.U.S., dintre popoarele Româ
niei și Uniunii 
torul a spus :

forțele revoluționare 
România,

Realizări remarcabile au 
și în domeniul stiin- 
în explorarea tainelor

realizări economico-

dintre P.C.R.. și

Sovietice, vorbi- 
Clasa muncitoa

re, forțele revoluționare și de
mocratice din România, întregul 
popor român au salutat cu entuziasm 
victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, și-au manifestat so
lidaritatea și au sprijinit activ lupta 
proletariatului rus, sub conducerea 
Partidul său comunist, pentru apă
rarea și consolidarea puterii sovieti
ce.

Situîndu-se în fruntea forțelor pro
gresiste și democratice ale țării. Par
tidul Comunist Român a militat ac
tiv și a dat jertfe grele in lupta 
pentru apărarea prieteniei româno- 
sovietice. pentru relații de bună ve
cinătate și colaborare intre România 
și Uniunea Sovietică, prima tară a 
socialismului victorios.

După ce a evocat grelele bătălii 
purtate Atmăr la umăr de ostașii ro
mâni și sovietici împotriva fascis
mului care au cimentat prietenia 
dintre popoarele noastre, vorbitorul 
a spus : Avînd ca fundament trainic 
comunitatea de orînduire și ideologie, 
aspirațiile comune fundamentale 
ale construirii socialismului și comu
nismului, între România și Uniunea 
Sovietică s-au dezvoltat și se 
voltă ample relații de 
multilaterală în toate

Un rol hotărîtor 
tlnua dezvoltare a 
mâno-sovietice l-au 
întilnirile și convorbirile, 
legerlle convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, ele conferind, de fie
care dată, noi valențe prieteniei și 
colaborării, multilaterale între parti
dele, țările și popoarele noastre.

Vorbitorul a remarcat în același 
timp dezvoltarea tot mai largă 
a conlucrării intre P.C.R. și P.C.U.S., 
între Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică, pe plan inter
național. in soluționarea marilor pro
bleme ce preocupă omenirea con
temporană, în vederea creării unui’ 
climat de securitate și încredere, de 
pace și colaborare în lume.

dez- 
colaborare 

domeniile.
pentru con- 

relațiilor ro- 
avut și-l au 

înțe-

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 62-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ministrul apărării na
ționale a trimis o telegramă de feli
citare ministrului apărării al U.R.S.S.

Au trimis, de asemenea, telegra
me de felicitare organizațiilor si in
stituțiilor similare din U.R.S.S. Con
siliul Central al Uniunii Generale a

Depunerea unei
ceîei de-a 62-a aniver- 
Revolutii Socialiste din

Cu prilejul 
șări a Marii 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozdenko, 
și membri ai ambasadei au depus, 
marți, o coroană de flori la Monu-

Cuvintul ambasadorului
V. I. Drozdenko

atenție deo- 
de prietenie 
curs de dez-

In spiritul 
promovează

In acest con- 
România so- 
Uniunii So- 
de tovarășul 
a efectua, în

de-

Poporul sovietic, întreaga omenire 
progresistă sărbătoresc cea de-a 62-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, evenimentul cel 
mai de seamă al secolului XX, care 
a' avut consecințe hotărîtoare pen
tru evoluția întregii comunități a 
oamenilor de pe pămînt, a spus am
basadorul sovietic. Marele Octombrie 
din Rusia și noua orînduire socială 
ce a luat ființă ca urmare a victoriei 
lui întruchipează tot ce a creat mai 
avansat practica revoluționară și 
gîndirea socială a tuturor generațiilor 
și care au fost încununate de teoria 
marxim-leninismului. Relevînd în 
continuare semnificația evenimentu
lui aniversat, ambasadorul sovietic a 
spus : Noi, oamenii sovietici, cînd săr
bătorim Marele Octombrie, aducem în 
primul rînd, cu o profundă dragoste 
și stimă, prinosul nostru de recunoș
tință genialului gînditor și revoluțio
nar Vladimir Ilici Lenin, continuato
rul operei lui K. Marx și F. Engels, 
întemeietorul P.C.U.S., conducătorul 
revoluției socialiste din Rusia, fon
datorul statului sovietic, conducă
torul proletariatului mondial. Și 
azi, în zilele sărbătoririi celei 
de-a 62-a aniversări a glorioasei 
revoluții, popoarele Uniunii Sovieti
ce contemplă cu mindrie măreața 
desfășurare a tot ce s-a făurit si s-a 
construit sub conducerea partidului 
lui Lenin — P.C.U.S.

Vorbitorul s-a referit apoi la succe
sele obținute de oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică, care înfăptuiesc 
cu succes , sarcinile celui de-al zece
lea cincinal, jubiliar, ale cărui pla
nuri au fost aprobate de istoricul 
Congres al XXV-lea al P.C.U.S.

In prezent, în U.R.S.S. se reali
zează o producție industrială mai 
mare decît s-a realizat în întreaga 
lume în anul 1950. In primii trei ani 
ai cincinalului in curs s-a încheiat 
construirea a peste 700 de noi mari 
întreprinderi industriale. Anul trecut 
s-a obținut o recoltă record de ce
reale din întreaga istorie a U.R.S.S. 
— 237,2 milioane tone.

Sprijinindu-se pe posibilitățile spo
rite și pe realizările economiei so
cialiste, P.C.U.S. face totul pentru 
îmbunătățirea vieții poporului sovie
tic, partidul lui Lenin văzînd în 
slujirea oamenilor muncii menirea 
sa cea mai înaltă. Și fiecare familie, 
fiecare om sovietic simte realmente 
acest lucru. în anii celui de-al zece
lea cincinal s-au alocat nemijlocit 
pentru ridicarea bunăstării poporu
lui aproximativ patru cincimi din 
venitul național. Din anul 1976 s-au 
construit în țară 320,8 milioane me
tri pătrați de suprafață utilă de lo
cuințe.

Amintind că în acest cincinal s-au 
majorat veniturile muncitorilor și 
colhoznicilor, vorbitorul a spus : a 
crescut necontenit producția și s-a 
lărgit sortimentul mărfurilor de larg 
consum, s-au dezvoltat cu succes co
merțul și prestările de servicii pen
tru populație.

An de an se perfecționează în 
U.R.S.S. învățămgitul public și cul
tural, iar știința urcă la cote noi.

Relevînd tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare șovieto- 
române, ambasadorul V. I. Drozden
ko a arătat că an de an se întăresc 
legăturile dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
se lărgește prietenia tradițională 
dintre popoarele celor două țări ale 
noastre. Baza sigură și veriga cen
trală a acestei 
eficient al 
secvențe

întilnirile și contactele regulate din
tre conducătorii partidelor și statelor 
noastre — tovarășii L. I. Brejnev și 
Nicolae Ceaușescu. Experiența încu
nunată de succes a colaborării noas
tre în economie și politică, în cul
tură, știință și tehnică, ce se sprijină 
pe principiile și țelurile Tratatului 
de prietenie, ale Declarației sovieto- 
române din 1976, atestă că linia poli
tică de întrajutorare frățească și 
solidaritate socialistă corespunde pe 
de-a întregul intereselor popoarelor 
celor două țări ale noastre, cauzei 
comune a operei de construire a so
cialismului și comunismului, apărării 
păcii și progresului social. P.C.U.S., 
poporul sovietic sint ferm hotărîte 
să-și îndrepte eforturile pentru ca 
prietenia sovieto-română, să capete 
orizonturi și perspective tot mai 
largi.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la o serie de acțiuni ale tării sale 
menite să consolideze pacea, secu- 

1 ritatea popoarelor, să preîntîmpine 
pericolul unei catastrofe termonu
cleare. Astfel, el a subliniat că sem
narea Tratatului sovieto-american de 
limitare a armamentelor strategice 
ofensive, intrarea lui în vigoare des
chid calea' spre elaborarea unor noi 
acțiuni pentru noi măsuri de limitare 
și reducere a armamentelor strate
gice, vor ajuta la obținerea unor noi 
succese și pe alte direcții ale limi
tării armamentelor și ale dezarmării. 
De asemenea, vorbitorul s-a referit 
la inițiativa sovietică de la O.N.U. 
cu privire la condamnarea politicii 
de hegemonism și la propunerile 
făcute de L. I. Brejnev, la 6 octom
brie la Berlin, privind hotărirea gu
vernului U.R.S.S. de a reduce în mod 
unilateral efectivul trupelor sovieti
ce din Europa centrală, de a retrage 
de pe teritoriul R.D.G. o anumită 
cantitate de tehnică militară.

Lupta peptru încetarea cursei înar
mărilor, petitru dezarmare — pină la 
o dezarmare generală și totală — a 
spus apoi vorbitorul, a fost șt ră- 
mine una din direcțiile principale ale 
activității de politică externă a 
P.C.U.S. și a statului sovietic.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
oamenii muncii din întreaga Tară a 
Sovietelor s-au pregătit activ in in- 
timpinarea celei de-a 62-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Din orașe si sate, de la co
lectivele de muncă au sosit zilnic 
vești- despre noi înfăptuiri glorioase 
in cinstea acestei date importante. 
Acest fel de a intimpina sărbătoarea 
întregului popor a devenit de mult 
o frumoasă tradiție a oamenilor so
vietici.

Pe pămîntul României, cea de-a 
62.-a aniversare a Revoluției din Oc
tombrie se celebrează sub semnul 
desăvîrșirii pregătirilor pentru Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român. îmi face o deosebită 
plăcere să transmit azi, în această 
oră solemnă a sărbătoririi Marelui 
Octombrie, în numele oamenilor so
vietici, urări de noi și mari succese 
partidului frățesc în îndeplinirea mi
siunii sale istorice de avangardă a 
constructorilor societății
dezvoltate în România, să-mi exprim 
încrederea că prietenia și 
rarea dintre popoarele celor 
ale noastre vor cunoaște și
înainte o dezvoltare rodnică.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic.

socialiste

colabo- 
două țări 
de-acum

colaborări,. impulsul 
dezvoltării și sporirii con- 
a relațiilor le constituie

★

festive consacrate anlver-Adunări
sării Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie au avut loc, marți, și in 
alte localități din țară. La adunarea 
de la Constanța, la care a participat 
tovarășul Ion Stoian. prim-secretar 
al comitetului județean de partid, au 
luat cuvîntul Aurel Vincențiu, secre
tar al comitetului municipal de
partid, și M. S. Desiatov, consulul 
generai al U.R.S.S. la Constanța ; la 
adunarea de la Brașov au vorbit 

. Florica Bîrlea, secretar al comitetu-

★
lui. municipal de partid, și V. A. 
Moksin, consilier al ambasadei 
U.R.S.S. ; la adunarea de la Șantie
rul naval din Drobeta-Turnu Severin 
au vorbit Ion Popescu, secretarul co
mitetului de partid, și A. A. Luzghin, 
reprezentant al ambasadei sovietice 
la București ; la adunarea de la 
Uzinele de tractoare din Miercurea 
Ciuc au vorbit Deaky Tibor, direc
torul întreprinderii, și A. A. Isakov, 
reprezentant al ambasadei sovietice.

Sindicatelor. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Consi
liul Național al Femeilor, Consiliul 
General al A.R.L.U.S., Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, Co
mitetul foștilor luptători antifasciști, 
Consiliul Național al Societății de 
Cruce Roșie, Uniunea scriitorilor, 
alte instituții centrale și organizații 
obștești.

coroane de flori
mentul lui V. I. Lenln din Capitală.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Consiliului popular al 
municipiului București, ofițeri 
riori. ■ •

Plecarea unor delegații în U.R.S.S.
Râspunzind invitației unor organe 

locale de partid și de stat din Uniu
nea Sovietică, delegații ale organelor 
de. partid și de stat din mai multe 
județe și municipii au plecat în 
U.R.S.S. pentru a participa la festi
vitățile organizate cu prilejul celei 
de-a 62-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie : o dele
gație a județului Satu Mare, condusă 
de tovarășul Ion Diț, președintele 
Consiliului județean al sindicatelor, a 
plecat in regiunea Transcarpatică — 
R.S.S. Ucraineană ; o delegație a ju
dețului Maramureș, condusă de tova
rășul Szasz Zoltan, vicepreședinte al

supe-

în re-
R.S.S.

Consiliului popular județean, 
giunea Ivanovo-Frankovsk — 
Ucraineană ; o delegație a județului 
Suceava, condusă de tovarășul Teo
dor Lebădă, vicepreședinte al Consi
liului popular județean, in regiunea 
Cernăuți — R.S.S. Ucraineană ; o de
legație a județului Botoșani, condusă 
de tovarășul Ștefan Panaitiu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean, în raionul Rișcani — R.S.S. 
Moldovenească ; o delegație a muni
cipiului Tulcea, condusă de tovarășa 
Julieta Lipșa. secretar al Comitetului 
municipal de partid. în orașul Izmail 
— R.S.S. Ucraineană.

(Urmare din pag. I)

tici pe cîmpul de luptă, avînd 
liant comunitatea de orînduire, 
ideologie și de țeluri, relațiile 
prietenie și colaborare româno-so
vietice au căpătat valențe noi, un 
conținut tot mai bogat. Evoluția 
mereu ascendentă a acestor relații 
atestă marele potențial constructiv 
al principiilor noi de relații inter
statale, principiile independenței și 
suveranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, solidarității și întrajutorării 
tovărășești, așezate trainic la teme
lia conlucrării româno-sovietice și 
reafirmate în Declarația comună 
semnată la București în 1976.

Așa cum a adeverit viața însăși, 
factorul hotărțtsr al dezvoltării co
laborării româno-sovietice îl con
stituie legăturile de prietenie din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, în acest cadru un rol de cea 
mai mare însemnătate avînd întîl- 
nirile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și L.T. Brej- 
nev, care au conturat mereu noi 
perspective dezvoltării relațiilor 
noastre.

Comuniștii, întregul nostru popor 
încearcă un sentiment de satisfac
ție față de faptul că, prin tradu-

ca 
de 
de

cerea în viață a înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel, rela
țiile de prietenie și colaborare 
româno-sovietice cunosc o continuă 
aprofundare și diversificare pe 
tărîm politic, economic, științific și 
tehnic, precum și în ' alte domenii 
de interes reciproc. Caracterul fer
til al raporturilor noastre iși gă
sește o semnificativă ilustrare in 
faptul că U.R.S.S. ocupă primul 
10c în rîndul partenerilor economici 
ai țării noastre. Ca o trăsătură ca
racteristică, concomitent 
ficarea și diversificarea 
lor de bunuri materiale, 
tă cu succes forme noi, 
de colaborare, cum sint 
și specializarea în producție, reali
zarea în comun a unor importante 
obiective economice ș.a. O fructu
oasă colaborare se desfășoară în 
domeniile științei și tehnicii, învă- 
țămîntului și culturii, literaturii și 
artei. Toate acestea, ca și contac
tele reciproce pe linie de partid și 
de stat, dintre organizațiile de 
masă și obștești, schimburile de 
experiență în cele mai diferite do
menii ale edificării noii orînduiri, 
servesc intereselor popoarelor și 
țărilor noastre, întăririi prieteniei 
lor trainice sub steagul socialismu
lui și comunismului.

Dînd expresie sentimentelor și 
voinței comuniștilor, ale întregului

cu ampli- 
sehimburi- 
se dezvol- 
superioare 
cooperarea

nostru popor, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Constituie o 
îndatorire de onoare pentru parti
dele noastre să lase generațiilor 
viitoare o prietenie trainică, indes
tructibilă, bazată pe principiile re
voluționare comune, pe deplină 
egalitate, stimă și respect reciproc, 
pe o profundă solidaritate comu
nistă, care să dăinuie neștirbite 
peste veacuri". Fidelă acestei orien
tări programatice, situînd în cen
trul politicii sale externe adîncirea 
relațiilor prietenești cu toate țările 
socialiste, țara noastră acționează 
neabătut pentru dezvoltarea conti
nuă a prieteniei, solidarității și 
cooperării cu U.R.S.S., nutrind con
vingerea fermă că un asemenea 
curs slujește în cel mai înalt grad 
intereselor ambelor noastre po
poare, unității țărilor socialiste, 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Cinstind, alături de forțele pro
gresiste de pretutindeni, Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
poporul român adresează popoare
lor sovietice felicitări izvorîte 
inimă, cu prilejul înălțătoarei 
bători de astăzi, împreună
urarea de a obține noi și mari 
torii în edificarea comunismului,
în vasta activitate pe care o desfă
șoară pentru propășirea continuă 
a marii lor patrii.

din 
săr- 

cu 
vic-
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„Realizările României - expresie a unei 
dezvoltări dinamice"

Articole apărute în două reviste italiene
ROMA 8 (Agerpres). — Săptămî- 

nalul „DIMENSIONE 80“ din Roma 
publică sub titlul „Industrializarea 
tării, componentă’ esențială a strate
giei dezvoltării economico-sociaie a 
României" un amplu articol consa
crat dezvoltării economiei românești, 
in care se arată : „Concențrind în
tregul efort spre industrializarea 
țării pe baze tehnologice moderne, 
poporul român a realizat obiective 
de mare importantă pe planul creș
terii economice, asigurînd, într-o pe
rioadă relativ scurtă, eliminarea stă
rii de Înapoiere moștenită de; la ve
chiul regim. Politica de industriali
zare, dezvoltarea prioritară a ramu
rilor care conduc la progresul teh
nic și economic au asigurat crește
rea rapidă a producției industriale, 
creîndu-se astfel premisele necesare 
pentru reducerea decalajului econo
mic fată de țările avansate".

„Analiza tendințelor manifestate in 
economia românească — relevă mai 
departe săptămînalul italian — rea
lizările obținute și programele de 
viitor subliniază cu claritate dina

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMiNO-BRAZILIENE

BRASILIA 6 (Agerpres). — Pro
blemele legate de dezvoltarea schim
burilor comerciale si realizarea unor 
acțiuni de cooperare, în special în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
minier și energetic dintre România 
și Brazilia, au fost abordate cu pri
lejul convorbirilor purtate în Bra
zilia de Gheorghe Nestorescu. secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, cu Baena 
Soares, secretar general la Ministerul 
Relațiilor Externe, cu Cesar Cais, mi
nistrul brazilian al minelor și ener
giei, și cu I. Batalha, președin
tele Comisiei pentru dezvoltarea re
lațiilor comerciale cu .țările socialiste 
din Europa, șeful departamentului 
Europa din Ministerul Relațiilor Ex
terne al acestei țări.

Încheierea vizitei în Italia a premierului 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze
ROMA 6 (Agerpres). — Premierul 

Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Hua Guofeng, și-a încheiat marți vi
zita oficială in Itălib ptintr-o ul
tima rundă de Mnt'drMrl cu ‘țirihitll 
ministru al țării-gazdă, Francesco 
Cossiga. La sfirșftuf convorbirilor 6- 
ficiale — relatează agenția China 
Nouă — cei doi șefi de. guvern au 

mismul dezvoltării României, carac
terul realist al politicii sale, care are 
ca obiectiv să apropie tot mai mult 
tata de nivelul celor mai avansate 
state din punct de vedere economic".

Un alt. săptămînal — „TUTTO 
ROMA" -—-consacră un amplu arti
col problemei- libertății- de -conștiință 
și de cult in România. După ce pre
zintă, pe baza datelor statistice, 
compoziția națională a țârii noastre, 
precum și participarea cultelor, în 
cadrul .Frontului Unității Socialiste, 
Ia viata politică și socială, „Tutto 
Roma" subliniază : „Această libertate 
a conștiinței face parte integrantă 
din drepturile civile în România. 
Pornind de la considerentul că în 
România statul este orientat, încă de 
la eliberarea națională de sub fas
cism, spre lichidarea oricărei discri
minări, șe ajunge . în mod logic la 
constatarea că- absoluta egalitate în 
drepturi a tuturor cetățenilor — atit 
din punct. de. vedere al naționalității, 
cit și ăl conștiinței, precum și din 
punct de vedere economic ' este un 
obiectiv cardinal al politicii româ
nești".

Spectacol de gală la 
Beijing al Filarmonicii 

„George Enescu“
BEIJING 6 (Agerpres). — Filar

monica de stat „George Enescu" a 
prezentat, la 6 noiembrie, la Beijing, 
un spectacol de gală, organizat de 
Ministerul Culturii al R. P. Chineze, 
în cadrul căruia au fost interpretate, 
sub bagheta dirijorului Mihai Bredi- 
ceanu, „Simfonia I" de George 
Enescu, „Sărbătoarea primăverii" de 
compozitorul chinez Li Huanzhi și 
„Simfonia a IV-a“ de Brahms. La ce
rerea publicului, ansamblul Filarmo
nicii a prezentat „Rapsodia română" 
de George Enescu. .

La spectacol au participat Li Xian- 
nian, vicepreședinte al C.C. al P.C.C„ 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ngopo Ngawang-Jig
me, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale d 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, alte persoane oficiale.

semnat două declarații de intenții : 
una privitoare la cooperarea econo
mică și comercială dintre Italia și 
R.P. Chineză și cealaltă cu privire 
lâ Cooperarea in domeniul cultural 
fi tehnico-științific. A fost semnat, 
ae asemenea, un protocol care pre
vede stabilirea reciprocă de consu
late, la Milano și la Șanghai.

LA NAȚIUNILE UNITE

Dezbateri privind creșterea rolului O.N.U. 
in reglementarea pe cale pașnică 

a diferendelor
NAȚIUNILE UNITE 6. — Trimisul 

Agerpres transmite:' în Comitetul 
pentru problemele juridice al- Adu
nării Generale a O,N:U. au început 
dezbaterile asupra raportului Comi
tetului special pentru Carta O.N.U. 
și creșterea rolului organizației, or
ganism creat în baza unei inițiative, 
a României, în colaborare cu alte 
state.

După circa patru ani de la înfiin
țare, Comitetul special se prezintă 
la actuala sesiune cu un prim rezul
tat concret — întocmirea unei liste 
de propuneri formulate de diferite 
țări in legătură cu creșterea rolului 
Națiunilor Unite în domeniul regle
mentării pe cale pașnică a diferende
lor dintre state. Prima dintre pro
punerile reținute de comitet o repre
zintă ideea avansată de România și 
de alte state referitoare la elaborarea

1 AAgențiile de presa 
pe scurt

„AGRICULTURA ORIZONT 2000". La 10 noiembrie a.c. se vor des
chide la Roma lucrările Celei de-a XX-a conferințe generale a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) in ve
derea examinării securității alimentare mondiale. Agenda reuniunii cu- 

| prinde, intre altele, un studiu al F.A.O. intitulat : „Agricultura orizont 
2000". „Dacă in cursul următorilor ani vor fi făcute eforturi excepționale, 

I estimează Edouard Saouma, directorul general al F.A.O., proporția mal- 
nutriților s-ar putea reduce, atingind, in cea mai bună dintre ipoteze, cifra 
de 250 milioane la sfîrșitul secolului".

O CUVINTARE A SECRETARU
LUI GENERAL AL P.CiI. Luînd 
cuvintul la adunarea consacrată 
campaniei anuale pentru preschim
barea documentelor de partid și 
atragerea de noi membri. Enfico 
Berlinguer, secretar general al 
P.C.I., a subliniat că comuniștii 
italieni continuă să se pronunțe 
pentru crearea în Italia a unui gu
vern de unitate democratică, in. 
care să fie incluși reprezentanți al 
P.C. Italian.

DIFICULTĂȚILE ECONOMIEI DA
NEZE. Guvernul danez a cerut 
parlamentului înghețarea prețurilor 
și salariilor în încercarea de a ate
nua dificultățile economice cu care 
este confruntată Danemarca. Pre
mierul Anker Joergensen a precizat 
că măsura ar urma să rămină in 
vigoare cel puțin două luni. Defi
citul balanței de plăți a Danemar
cei este estimat in acest an la 14 
miliarde coroane, aproape dublu 
față de anul trecut.

unei declarații a Adunării Generale 
privind reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state, 
problemă ce figurează — la- inițiativa- 
tării noastre — pe agenda actualei 
sesiuni a Adunării Generale ca punct 
distinct. . ' ’ :

- în primele discursuri rostite în Co
mitetul juridic, pe marginea rapor
tului Comitetului special, s-a dega
jat o largă preocupare față de ampli
ficarea eforturilor O.N.U. și ale în
tregii comunități internaționale pen
tru identificarea unor căi și mijloace 
concrete menite să conducă la spori
rea rolului organizației mondiale in 
prevenirea stărilor conflictuale, în 
eliminarea tortei și a amenințării cu 
forța, în stingerea surselor de încor
dare și conflictelor existente, în 
menținerea păcii și securității.

DECLARAȚIE A P.C. DIN ECUA
DOR. In vederea îmbunătățirii Si
tuației maselor populare, Partidul 
Comunist din Ecuador a propus,- 
într-o declarație dată publicității, 
naționalizarea industriei petrolului, 
adoptarea unor măsuri pentru evi
tarea evaziunilor fiscale de către 
marile companii, înfăptuirea refor
mei agrare.

CUTREMUR. Observatorul geofi- 
zic din Atena a anunțat că marți di
mineața a avut loc un cutremur cu 
intensitatea de 5,5 grade ne scara 
Richter, avind epicentrul situat la 
360 kilometri nord-vest de capitala 
elenă, in Marea Ionică. Potrivit 
primelor date, o persoană și-a pier
dut viața, iar alte trei au fost ră
nite.

PROBLEMELE ENERGETICE IN S.U.A. Președintele Jimmy Carter 
a semnat legea care îi conferă dreptul de a raționaliza consuipui de 1 
benzină in. caz de necesitate. Legea cqnstlfuie o componentă eseittlalâ â . 
programului energetic prezidențial, aflat mra hi ‘ dezbaterea forului’iegîs“ 
lativ. Cu prilejul semnării, președintele ^"ijeslarat că Statele Unitș șjnt | 
confruntate mereu cu posibilitatea unei penurii.

Conferința în problema 
rhodesiană

Frontul. Patriotic Zimbabwe 
cere modificarea propunerilor 

britanice
LONDRA 6 (Agerpres). — în ca

drul ședinței tripartite a Conferinței 
de la Londra în problema rhodesia
nă, copreședinții . Frontului Patriotic 
Zimbabw'e. Joshua Nkomo și Robert 
Mugabe, au reafirmat, cererea ca de
legația britanică să opereze, modifi
cări în propunerile sale privind : pe- 

. rjoada de tranziție și organizarea 
alegerilor generale. Cererile se re- 
fe'ră, între altele, la extinderea pe
rioadei de tranziție de la două luni, 
cit - prevede proiectul britanic. la 
șase luni, la integrarea forțelor pa
triotice Zimbabwe în forțele de or
dine rhodesiene, în perioada preelec
torală, la supravegherea alegerilor 
generale de către o forță a O.N.U. 
sau o. forță constituită pe baze egale 
din membri ai frontului patriotic și 
diri reprezentanți ai regimului mi
noritar de la Salisbury și ai guver
nului britanic.

ÎN PREGĂTIREA CONFERIN
ȚEI MONDIALE A FEMEILOR. |
La Delhi s-au deschis lucrările 
reuniunii regionale pentru pregăti- 1
rea Conferinței mondiale a femei- .
lor. Luind cuvintul in deschiderea 
reuniunii, președintele țării-gazdă, I
Neelam Sanjiva Reddy, a relevat 
că discriminarea femeii este una I
dintre cele mai complexe proble
me sociale din țările in curs de 
dezvoltare situate in această regiu- i
ne și care reclamă o soluționare 
imediată.

S.U.A. AU ACORDAT CREDITE , 
POLONIEI însumînd 500 milioane 
dolari pentru achiziționarea de pro- I 
duse agricole în 1979—1980, anunță 
agenția P.A.P. Aceste credite — 
adaugă agerițiă citată — vor faci
lita achizițiile poloneze de cereale 
și furaje pe piața americană, de- | 
venite necesare ca urmare a re
coltei foarte slabe de cereale din I 
Polonia. ■

A ÎNCETAT DIN VIAȚA cunos- | 
cu till actor italian Amedeo Nazzan, 
unul din „idolii" cinematografului 
italian din anii ’40, care a întru
chipat, în general, pe ecran tipul 
eroului curajos și drept.

Adunarea festivă de Ia Moscova
consacrată aniversării Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
MOSCOVA 6. — Corespondentul

Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
La Palatul congreselor . din Kremlin 
a avut loc, la 6 noiembrie, adunarea 
festivă consacrată sărbătoririi 'celei 
de-a 62-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. în pre
zidiul adunării au luat loc L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S,, alți con
ducători de partid și de stat sovietici.

Raportul „Steagul lui Octombrie — 
steagul păcii și muncii creatoare" a

U-R.SS.; Pentru trecerea la negocieri 
în problema reducerii armamentelor 

în Europa
Răspunsul lui L.l. Brejnev la o întrebare a ziarului „Pravda" 
privind modalitățile de rezolvare practică a recentei 

propuneri sovietice făcute la Berlin
MOSCOVA 6 (Agerpres). —. După 

cum relatează agenția T.A.S.S., zia
rul „Pravda"a adresat lui L. I. Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., o între
bare privind modalitățile de rezol
vare practică a propunerii făcute, la 
Berlin, la 6 octoriibrie 1979, în le
gătură cu reducerea numărului vec
torilor nucleari cu rază medie de 
acțiune. Declarînd că propunerile 
respective au ca scop obținerea unui 
progres în întregul ansamblu al pro
blemelor destinderii militare și limi
tării armamentelor pe continentul 
european, L. I. Brejnev a arătat că 
în ce privește rezolvarea practică a 
problemelor legate de această armă 
„calea este una singură : negocierile. 
Uniunea Sovietică consideră că aces
tea trebuie începute neîntîrziat. Este 
însă important să nu se întreprindă 
măsuri pripite, care ar putea să 
complice situația, să împiedice reali
zarea unor rezultate pozitive. Vor 
exista mai multe șanse să se obțină

Situația din Bolivia continuă să rămină încordată
LA PAZ 6 (Agerpres). — După lo

vitura militară de stat de la 1 no
iembrie — informează din La Paz 
agențiile internaționale de presă — 
situația din Bolivia continuă să ră- 
mînă încordată și neclară.. Capitala 
tării a fost, luni, teatrul unor ciocniri 
între manifestanți și unități ale ar
matei, soldate cu moartea mai mul
tor persoane. Potrivit agențiilor 
Prensa Latină, E;F.E., France Presse, 
Associated Press, Congresul Natio
nal Bolivian, care și-a reluat activi- 
talea după ce fusese suspendă! .vi
neri, S-a întrunit în sesiune de lu
cru „pentru a găsi o soluție celui mai 
grav conflict național din ultimii 30 
de ani". 

fost prezentat de A. P. Kirilenko, 
membrii al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. Raportul a înfă
țișat realizările dpbîndite de statul 
sovietic in anii de după revoluție, 
succesele in munca de construire a 
comunismului, jaloanele principale 
ale politicii externe sovietice.

.Adunări festive dedicate evenimen
tului sărbătorit âu avut loc, de ase
menea, în-capitalele republicilor uni
onale. și în alte orașe ale Uniunii So
vietice.

asemenea rezultate dacă înainte de 
încheierea negocierilor nu se vor 
adopta nici un fel de hotăriri cu pri
vire la producția și amplasarea in 
Europa occidentală a mijloacelor 
amintite".

în continuare, în răspuns se arată 
că „Uniunea Sovietică și celelalte 
țări participante ,1a Tratatul de la 
Varșovia au propus tuturor statelor 
participante la Conferința general- 
europeană să renunțe la a folosi pri
mele, . unele împotriva celorlalte, ar
mele nucleare, cît și cele nenuclea
re. La această propunere nu am 
primit încă răspuns. Doresc totuși să 
subliniez din nou cu toată răspun
derea că Uniunea Sovietică nu va 
folosi nici în actualele condiții arma 
nucleară împotriva acelor "rate care 
renunță la producția sau ‘‘achizițio
narea de asemenea arme și nu le au 
pe teritoriul lor. Sîntem gata să dăm 
formă juridică unor angajamente 
corespunzătoare cu orice stat inte
resat" — a afirmat L. I. ” Brejnev.

Informații provenind din La Paz 
afirmă că negocierile intre parlament 
și guvernul colonelului Alberto Na- 
tusch Busch se află în impas, întru- 
cît acesta a declarat că nu intențio
nează să renunțe la prerogativele pe 
care și le-a asumat.

Potrivit agenției France Presse, 
cenzura presei, decretată în urmă cu 
două zile, afectează și marile agenții 
internaționale de presă ; astfel, co
municațiile. telefonice și telegrafica 
dî4 Biroului A.F. P. din La Paz cu 
străinătatea AU fost suspendate din 
ordinul autorităților militare. Ir» 
aceeași situație se află și o agenție 
americană de presă.
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Acționînd cu neabătută consecvență 
și fermitate pentru traducerea in via
tă a mandatului Încredințat de Con
gresul al XI-lea, partidul și statul 
nostru au înscris solidaritatea inter
națională cu mișcările de eliberare 
națională și socială în lupta împotri
va imperialismului, colonialismului și 
neocoloniallsmului, a politicii rasiste 
și de apartheid, pentru afirmarea 
dreptului imprescriptibil la dezvolta
re de sine stătătoare ca una din 
orientările fundamentale ale Româ
niei pe planul activității internațio
nale. Solidaritatea militantă cu miș
cările de eliberare, națională, spriji

SOLIDARITATE MILITANTĂ
CU MIȘCĂRILE DE ELIBERARE NAȚIONALĂ

nul acordat luptei lor pe cele mai 
diferite planuri. constituie una din 
coordonatele fundamentale ale activi
tății ițiternaționale a partidului nos
tru între cele’ două congrese.

Expresii dintre cele mai elocvente 
ale solidarității partidului și sfatului 
nostru cu lupta popoarelor pentru 
recunoașterea drepturilor lor la exis
tență de sine stătătoare le-au con
stituit numeroasele întilniri și con
vorbiri ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU cu. prilejul istoricelor 
sale itinerarii peste ' hotare său la 
București cu liderii mișcărilor de 
eliberare națională.

Mesaje ale solidarității

Contacte, sprijin multilateral

Cele peste 20 de mesaje adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu mișcărilor de eliberare sau unor 
reuniuni internaționale de solidaritate cu aceste miș
cări au constituit vibrante mărturii ale sentimentelor 
de simpatie profundă ale întregului nostru popor față 
de lupta de emancipare a popoarelor asuprite.

Asemenea mesaje au fost adresate,- între altele:
Conferinței Internaționale pentru sprijinirea popoa

relor din fostele colonii portugheze și din Africa aus
trală ;

Conferinței Internaționale de solidaritate cu lupta 
poporului angolez j

Conferinței extraordinar» dș solidaritate cu popoa
rele din Africa de Sud ;

Conferinței Internaționale de solidaritate cu popoa
rele din Zimbabwe șl Namibia ;

Conferinței mondiale împotriva apartheidului, rasis
mului și colonialismului;

Conferinței mondiale de luptă împotriva aparthei
dului ;

Sesiunii solemne a Consiliului O.N.U. pentru Nami
bia ;

Conferinței mondiale de solidaritate cu popoarele 
arabe.

Înalte aprecieri

• în această perioadă, secretarul general al partidului nostru, 
președintele republicii, s-a întîlnit în repetate rînduri cu: Sam Nujoma, 
președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Robert Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), Edgqr Tekere, secretar general al acestei organizații, Joshua 
Nkomo, președintele Uniunii Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.), 
Oliver Tambo, președintele Congresului Național African (R.S.A.); Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. ■

Alături de lupta dreaptă a popoarelor 

namibian și Zimbabwe

Salutînd apariția fiecărui stat nou 
pe harta lumii, România a sta
bilit și dezvoltat ample relații de

colaborare eu aceste state, cu 
forțele politice aflate la condu
cerea lor.

• După cucerirea independenței de către fostele colonii portugheze 
din Africa, tovarășul Nicolae Geaușescu s-a; întîlnit cu Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,, președintele Republicii, Popu
lare .Angola. SamOra Machel, președintele partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mozambic, Luis Cabrai, secretar general ad|unct 
al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, Manuel Pinto da Costa, secretar general al Mișcării 
de Eliberare din Sao Tome și Principe, președintele Republicii Demo
crate Sao Tome și Principe, Pedro Pires, primul ministru al Republicii 
Capului Verde.

• România acționează în modul cel mai viguros 
pentru aplicarea pînă la capăt a Declarației O.N.U. 
cu privire la acordarea independenței țărilor și> po
poarelor coloniale.
• România a Inițiat în cadrul O.N.U. elaborarea

unor programe specifice și coordonate de asistență 
pentru poporul namibian, atît pentru actuala perioa
dă a luptei de eliberare,, cît și în perioada care va 
urma cîștigării independenței. • '
• Țara noastră este membră a conducerii Consi

liului O.N.U. pentru Namibia. De asemenea, România

s-a numărat printre țările care au inițiat convocarea, 
în aprilie 1978, q sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată Namibiei.
• Țara noastră a figurat ca inițiatoare sau coau

toare la tocte rezoluțiile O.N.U. referitoare la deco
lonizare, eliminarea discriminării rasiale și aparthei
dului.

• în fiecare an, în țara noastră sînt marcate prin 
multiple acțiuni Ziua internațională pentru eliminarea 
discriminării rasiale, ca și Ziua de solidaritate cu 
deținuții politici din Africa de Sud.

România a fost prima țară care 
a încheiat documente internaționale 
cu o serie de mișcări de eliberare, 
— contribuție însemnată la recunoaș
terea internațională a acestor orga
nizații. După cucerirea puterii de că

tre mișcările de eliberare au fost 
încheiate tratate de prietenie și co
laborare sau declarații solemne co
mune, precum și numeroase alte do
cumente eu R.P. Angola, R.P. Mo
zambic, Guineea-Bissau etc.

In ultimii cinci ani, România a stabilit relații diplomatice cu încă 
14 țări în curs de dezvoltare, din care marea majoritate și-au cucerit 
independența in această perioadă : Angola, Barbados, Republica Capului 
Verde, Comoro, Djibouti, Fiji, Grenada, Lesotho, Republica Maldlvelor, 
Mozambic, Papua — Noua Guinee, Sao Torni și Principe, Seychelles, 
Surinam.

În favoarea recunoașterii drepturilor legitime 

ale poporului palestinian
• România a fost printre primele țări care s-au 

pronunțat pentru recunoașterea drepturilor și aspi
rațiilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv 
dreptul la edificarea unui stat propriu Independent, 
fiind, totodată, printre primele care au recunoscut 
Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca unic re
prezentant legitim al poporului palestinian — O.E.P. 
avînd o reprezentanță permanentă la București.
• Pornind de la realitatea că recunoașterea drep

turilor imprescriptibile ale poporului palestinian este 
esențială pentru soluționarea situației din Orientul 
Mi|lociu, România a militat și militează pentru parti
ciparea O.E.P. la toate dezbaterile internaționale asu
pra situației din această zonă.
• Țara noastră a sprijinit ferm înscrierea proble

mei palestiniene pe ordinea de zi a dezbaterilor de la 
O.N.U. și invitarea O.E.P. să participe la aceste dez
bateri.

„România s-a numărat ‘ printre 
țările care ne-au acordat din pri
mul moment sprijinul cel mai larg. 
Sintem profund recunoscători 
României, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru acest sprijin 
dezinteresat și multilateral — ma
terial, politic și diplomatic".

SAM NUJOMA, . 
președintele Organizației 

Poporului din Africa 
de Sud-Vest (SAV.A.P.O.)

„Simțim in permanență România 
prietenă alături de noi, pe frontu
rile de luptă, in zonele eliberate și 
in cele in care ne-am instalat 
deja administrații ale puterii pro
prii".

JOSHUA NKOMO, 
președintele Z.A.P.U. 

și copreședinte 
al Frontului Patriotic

„Noi, care continuăm încă să 
luptăm in condițiile impuse de ju
gul imperialismului, colonialismu
lui și capitalismului, ne inspirăm 
in cel mai înalt grad și căpătăm 
forța revoluționari din experiența 
eroică de luptă a dumneavoastră, 
iar sprijinul dumneavoastră con
stant pentru lupta noastră de eli
berare aduce și mai aproape ziua 
victoriei împotriva forțelor reac
ționare".

ROBERT MUGABE, 
președintele Z.A.N.U.

și copreședinte 
al Frontului Patriotic

„Menționăm plini de bucurie 
ajutoarele neprețuite pe care le dă 
poporului palestinian România, 
poporul român, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Urmărim întotdeauna cu interes 
rolul constructiv al celui mai drag 
prieten al nostru, pentru o pace 
trainică in lume, in special in 
Orientul Mijlociu".

YASSER ARAFAT, 
președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei

Grupaj realizat de
Al. CAMPEANU

Demisia guvernului 
iranian

TEHERAN 6 (Agerpres). — Agen
ția iraniană de presă Pars anunță 
că guvernul primului ministru 
Mehdi Bazargan și-a prezentat, 
marți, demisia. Postul de 4adio Ter 
heran .—■ citat de agenția France 
Presse — informează că âem .ia gu
vernului a fost acceptată, iar Consi
liul Revoluției a fost însărcinat să 
preia afacerile curente. Postul, de 
radio menționează că principala sar
cină a Consiliului Revoluției constă 
în pregătirea referendumului consti
tutional. a alegerilor legislative și 
prezidențiale.

M. Ohira, reales premier 
al Japoniei

TOKIO 6 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei, Masayoshi Ohi
ra. a fost reales, marți, în cadrul se
siunii speciale a Dietei nipone, în 
fruntea guvernului japonez. Reînnoi
rea mandatului său are loc la capă
tul uneia dintre cele mai agitate pe
rioade din istoria Partidului Liberal- 
Democrat, de guvernămint, din Japo
nia. Pentru prima dată, liberal-de- 
mocrații, care dețin majoritatea în 
Camera Reprezentanților, au prezen
tat Dietei doi candidați la funcția de 
prim-miniștru — Masayoshi Ohira și 
fostul premier Takeo Fukuda. în 
primul tur de scrutin nici unul din
tre candidați nu a întrunit majori
tatea pentru a fi declarat ales. în al 
doilea tur. de scrutin, Masayoshi Ohi
ra a obținut 138 de voturi, iar Ta
keo Fukuda — 121 de voturi.

Evenimentele 
din Coreea de Sud

Dezvăluiri în legătură cu 
usasinarea fostului dictator, 

Pak Cijan Hi
SEUL 6 (Agerpres). — După cum 

transmit din Seul agențiile interna
ționale de presă.- intr-un raport final 
asupra împrejurărilor asasinării fos
tului șef al regimului sud-coreean. 
Păk Cijan Hi, se arată că Kim Jae- 
Kyu, șeful Agenției Centrale de In
vestigații din Coreea de Sud (K.C.I.A.), 
a planificat cu mult înainte această 
acțiune. Raportul alcătuit de o comi
sie specială de anchetă relevă că 
mobilurile crimei nu au fost pe de
plin elucidate, dar se pare că fostul 
șef al K.C.I.A. voia să preia el pu
terea. Potrivit unui purtător de cu- 
vînt al acestei comisii, in prezent se 
află sub stare de arest opt persoane, 
care urmează să fie judecate de in
stanțele legii marțiale. De asemenea, 
au fost reținuți 33 de martori.

★
Kim Young Sam, liderul Partidu

lui Nou Democratic, aflat in opoziție, 
a cerut, după cum transmite agenția 
U.P.I., abolirea actualei „Constituții" 
sud-coreene și organizarea unor ale
geri populare directe pentru desem
narea viitorului „șef de stat".
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