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Francois Mitterrand,

Amplasarea teritorială a forțelor

de producție in viitorul cincinal CONFERINȚE
SUB SEMNUL ALE ORGANIZAȚIILOR

EFICIENTEI ECONOMICE. 
AL ECHITĂȚII SOCIALE

între obiectivele esențiale ale dez
voltării economiei românești în viito
rul cincinal, proiectul de Directive 
ale Congresului al XII-lea înscrie, 
alături de continuarea intensă a in
dustrializării, repartizarea armonioa
să a forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării. Documentele Con
gresului materializează teza funda
mentală a tovarășului _ Nicolae 
Ceaușeșcu potrivit căreia îmbunătă
țirea in continuare a repartizării for
țelor de producție pe teritoriu repre
zintă principala cale pentru folosirea 
tot mai judicioasă a forței de mun
că și, implicit, pentru o mai bună 
distribuire a veniturilor, pentru ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Desigur, folosirea superioară, efi
cientă a resurselor de. muncă ale 
populației este. înainte de orice, o 
problemă economică generală, căci pe 
această cale se obține creșterea ve
nitului național — temelia ridicării 
bunăstării întregului popor : dar în 
egală măsură este și o importantă 
problemă socială și politică, o pro
blemă a democrației, căci dreptul la 
muncă constituie primul drept demo
cratic al omului, iar cetățenii tării, in 
virtutea calității lor de proprietari 
ai mijloacelor de producție, sint în
dreptățiți să beneficieze atît de locuri 
de muncă de înaltă productivitate, 
potrivit posibilităților de pregătire și 
calificare profesională existente în 
societate și, firește, potrivit aspira
țiilor fiecăruia, cit și de condiții de 
trai corespunzătoare progreselor eco
nomiei naționale.

INDUSTRIALIZAREA — PÎRGHIA 
HOTARlTOARE A FOLOSIRII DE
PLINE A FORȚELOR DE MUNCA. 
Cum prima direcție a progresului e- 
conomlc și social este industrializa
rea, soluțiile ocupării superioare a 
brațelor de muncă nu pot fi găsite 
decît în progresul industriei. În Româ
nia, în cei 30 de ani de industrializa
re socialistă, cît și în viitor, cel puțin 
pînă in 1985. cele mai numeroase 
locuri de muncă noi in economie au 
fost si vor fi asigurate de industrie, 
în plus, dezvoltarea industriei antre
nează dezvoltarea celorlalte ramuri 
neagricole, cît si a agriculturii, ra
mură în care, deși se reduce progre
siv ponderea forței de muncă, se des-

fășoară paralel un proces de creștere 
a echipării tehnice și de mărire a 
randamentelor locurilor de muncă 
rămase.

O însemnătate excepțională pentru 
Industrializarea județelor rămase în 
urmă a avut-o orientarea trasată de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
potrivit căreia pînă în 1980 în toate 
județele trebuie să se ajungă la rea
lizarea unei ’ producții industriale de 
minimum 10 miliarde lei. Valoarea 
acestei orientări apare limpede dacă 
ne gîndim că în 1975 jumătate dintre 
județe nu atinseseră încă cele 10 mi
liarde lei producție globală în indus
trie și că realizarea acestui obiectiv 
pentru unele județe — Bistrita-Nă- 
săud. Botoșani. Sălaj. Vaslui ș.a. — 
presupunea ritmuri extraordinare de 
creștere. Firește, realizarea celor 10 
miliarde lei are o’ importanță deose
bită mai ales pentru județele cu un 
număr de locuitori mai redus. Pentru 
numeroase județe și orașe, atingerea 
unei producții industriale de 10 mi
liarde lei înseamnă crearea unei pu
ternice baze industriale. Pe aceas
tă cale s-au asigurat, în actua
lul cincinal, un nivel înalt de ocu
pare in industrie și. în general. în 
ramurile neagricole din toate: județe
le. inclusiv din cele rămase în urmă, 
creșterea rapidă a numărului si pon
derii personalului muncitor, mărirea 
substanțială . a numărului muncitori
lor. creșterea nivelului de trai.

Toți comuniștii, întregul nostru 
popor au exprimat cu însuflețire

— adeziunea entuziastă la lumi
nosul program de muncă și 
construcție întruchipat de 
documentele Congresului

— voința înflăcărată ca tova
rășul Nicolae Ceausescu, cel
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mai iubit fiu ui poporului 
nostru, să fie reales secretar 
general al partidului
IN PAGINILE II—III—IV, relatări din județele 

Hunedoara, Ialomița, lași, Maramureș, Mureș, 
Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj.Prof. univ. dr. Ion BLAGA

Scrisori din noua oțel arie (I)

SE APROPIE

(Continuare in pag. a IV-a)

Nestinsa 
dragoste

ȘARIA 
INAUGURALĂ

Patriei cîntare și cinstire. Lau
dă și cinstire României., Buna 
noastră mamă, România. Fru
musețea ei ne purifică sufletele. 
Semeția ei, sub cer de ade
văr, ne ocrotește. Nemurirea ei 
ne adapă visele. Cutezanța tre
cerii ei prin vreme ne dă măsu
ra drumului drept. Hărnicia ei 
dăruiește piinea noastră cea de 
toate zilele. Pămintul ei învață 
griul să crească, pădurile să 
foșnească tefere, munții să ră- 
mină neaplecați, rîurile să doi
nească, iar pe noi ne învață că 
«intern și vom fi de-a pururi.

Țara, România. Izvor de doi
ne și născătoare de viteji. Lea
găn străbunului și leagăn mie. 
Rotund între marginile căruia, 
ca într-un fără de moarte asfin
țit de soare, dorm urmele stră
moșilor, dorm Decebal și Traian, 
și Sarmizegetusa, dorm cei care 
1 s-au închinat și au apărat-o, 
care au iubit-o fără de moarte, 
care au dezmierdat-o, dorm 
marii bărbați ai neamului, dorm 
mamele mamelor noastre, Româ
nia. Rotund între marginile 
căruia, ca într-un fără de sfîr- 
șit răsărit de soare, stau mereu 
treze visurile și credința noas
tră, drumurile milenarei noastre 
viețuiri, piscurile de purpură 
către care năzuim, tricolorul și 
lumina, temeliile zilei de miine.

Laudă patriei, laudă și cinsti
re României. Cum altfel ți-ai

Radu SELEJAN
(Continuare in pag. a V-a)

Galați - 
Oțelăria 3

. Aici, unde vatra fierbin
te a cetății de foc dună
rene se va îmbogăți cu 
încă un izvor incandes
cent. Puterea lui — 3 mi
lioane tone de oțel pe an. 
Atmosferă clocotitoare de
muncă : Congresului al
XII-lea al partidului ii sînt 
consacrate noi izbînzi mun
citorești. Cuprinși in fluxul 
acestor mari energii des
fășurate, reporterii «-au 
gîndit să încredințeze co
loanei de ziar prezenta re
latare din Oțelăria 3 a ce
lui mai puternic combinat 
siderurgic al patriei.

Sintem în zona primului 
convertizor care se apro
pie cu fiecare zi de mo
mentul unic al șarjei inau
gurale, Punctul cel 
fierbinte al lucrărilor 
construcții și montaj.

— Temperatură dată 
ritmurile alerte, remarcă 
comunistul Lrviu Mohorea, 
aflat la datorie împreună 
cu formația sa de mon- 
tori. (Aflat la datorie ală
turi de eșaloanele demun- 

'^citori, maiștri, ingineri ai

întreprinderii de construc
ții și montaje siderurgice 
Galați). Ritmuri expli
cabile, dealtfel, dacă ți
nem seama că de la ul
timul congres al partidu
lui și pînă acum fiecare ' 
dintre noi a urcat cel 
puțin o categorie profesio
nală. N-am stat pe loc, 
am cîștigat experiență și-i 
firesc să ne îndeplinim mai 
repede, mai bine răspun
derile asumate.

Raportarea la spațiul de 
timp parcurs de la ulti
mul congres al partidului 
se face curent aici.

Un prim 
stop-cadru, 

absolut necesar
mai 

de

de

1975. La cîteva luni 
după Congresul al XI- 
lea al partidului. Ote- 
lăria 2. de aici, elabo
rează prima șarjă. O 
fecundează îndeaproa
pe șarja cu numărul 
1 la furnalul 4. Reac
ție „In lanț" — intra
rea în funcțiune a in
stalației de turnare 
continui a otelului, 
procedeu tehnic de ul-

• O ridicare la putere de... 3 milioane 
tone • Stop-cadru pe marile împliniri 
dintre două congrese ale partidului
• „Uriașul de la Dunăre" și ecuația : 
oțel = civilizație • Dreptul comunistului e 
să-și onoreze, exemplar, toate îndatoririle

timd oră in siderurgia 
mondială.

1976. In jurnalul de 
bord al bateriei nr. 5 
de cocsificare este 
consemnat, simplu, mo
mentul de start pro
ductiv.

1977. începe să pro
ducă și bateria nr. 6 de 
cocsificare.

1978. Șarja numărul 
1 la cel mai mare fur
nal al tării, construit 
la Galati. Este vorba 
de furnalul 5. de 2 700 
metri cubi volum util. 
(La cîteva zeci de 
metri de el se con
struiește furnalul nr. 
6, de 3500 metri cubi 
volum util, care va 
depăși toate recordu
rile naționale de capa
citate}. Tot în acest 
an intră în circuitul 
productiv a doua fa
brică de aglomerare a 
minereului.

1979. Anul celui de-al 
XII-lea Congres al 
partidului. Intră în 
funcțiune o nouă ca
pacitate a secției de 
turnare continuă a o- 
țelului. încep probele 
tehnologice la Lami
norul de tablă groasă (Continuare in pag. a V-a)

nr. 2. Oțelăria nr. 3 se 
află in pragul debu
tului...

„Uriașul de la Dunăre" a 
crescut în acest răstimp cu 
încă un combinat Metafo
ră? Nu. Realitate palpabi
lă, izvorîtă din bătălia 
neîntreruptă, străbătută de 
abnegație revoluționară, 
pentru îndeplinirea întoc
mai a politicii de indus
trializare a partidului. Re
zultat al marilor ener
gii mobilizate in ecuația 
oțel — civilizație.

— Față de Oțelăria 2 — 
observă șeful de șantier 
ing. Victor Bivolaru — ma
joritatea covîrșitoare a uti
lajelor și instalațiilor de 
aici sînt de construcție ro
mânească. Descifrăm dina- 
ceastă realitate drumul par
curs de industria noastră, 
capacitatea ei de a trece 
examene exigente, de a 
fi în măsură să echipe
ze ramuri ale economiei 
dintre cele mai diverse, 
unele aflate în avangarda 
tehnicii. De unde vine a-

Hie TAN AS ACHE 
Dan PLAEȘU

y

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe Francois Mitterrand, prim- 
secretar al Partidului Socialist Fran
cez, care a făcut o vizită de priete
nie în țara noastră. Oaspetele a fost 
însoțit de Jacques Attali, membru al 
Comitetului Director al partidului.

A participat tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în timpul convorbirii s-a făcut o 
Informare reciprocă cu privire la 
activitatea și preocupările celor două 
partide și a avut loc un schimb de 
vederi referitor Ia stadiul actual și 
dezvoltarea în continuare a relații
lor dintre P.C.R. și P.S.F., dintre 
România și Franța, precum și asupra 
unor probleme ale situației din Eu
ropa și pe plan mondial, ale mișcării 
muncitorești internaționale.

De ambele părți s-a manifestat 
satisfacția față de evoluția pozitivă 
a raporturilor de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Francez, exprimindu-se 
hotărirea comună de a se acționa și 
în viitor pentru amplificarea și di
versificarea relațiilor de cooperare 
dintre cele două partide, în interesul 
prieteniei tradiționale dintre po
poarele român și francez, al cauzei 
generale a democrației, independen
ței naționale și progresului social, 
al înțelegerii și colaborării interna
ționale. Secretarul general al P.C.R.

și primul secretar al P.S.F. au evi
dențiat dorința celor două partide 
de a-și aduce contribuția lor activă 
la adîncirea continuă a raporturilor 
româno-franceze în domeniile poli
tic, economic, tehnico-științific și 
cultural, în spiritul principiilor noi 
ale vieții internaționale, la întărirea 
conlucrării dintre cele două țări în 
rezolvarea marilor probleme ale 
vieții internaționale.

Primul secretar al P.S.F. a dat o 
înaltă apreciere succeselor obținute 
de poporul român în propășirea eco
nomică și socială a patriei, experien
ței dobîndite în edificarea unei 
Românii moderne și prospere.

Schimbul de vederi asupra situa
ției internaționale a pus în evidență 
marile transformări petrecute în 
lume ca urmare a afirmării tot mai 
puternice a voinței popoarelor de a 
trăi libere, de a pune capăt vechii 
politici imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, de a fi pe deplin 
stăpîne pe destinele lor, de a-și ho
tărî in mod independent propria cale 
de dezvoltare. Reliefîndu-se că in 
lume se mai mențin probleme care 
își așteaptă rezolvarea, că există 
forțe care încearcă să se opună 
cursului spre destindere și pace, s-a 
subliniat necesitatea unirii forțelor 
popoarelor pentru soluționarea in in
teresul lor a marilor probleme care 
confruntă astăzi omenirea, a stări
lor de încordare și conflict care mai 
dăinuie în lume, pentru excluderea 
definitivă a forței și amenințării cu

folosirea forței, pentru democratiza
rea relațiilor interstatale, lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure progresul mai acce
lerat al tuturor țărilor, și îndeosebi al 
celor rămase în urmă, precum și 
stabilitatea economică mondială.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor europene. S-a subliniat 
importanța majoră pe care o repre
zintă pentru pacea și colaborarea in
ternațională edificarea unei reale 
securități pe continentul nostru, și, 
în acest scop, pregătirea temeinică a 
reuniunii de la Madrid, din 1980, 
menită să contribuie la întărirea cli
matului de încredere și cooperare și 
îndeosebi la adoptarea unor măsuri 
concrete de dezangajare militară, d« 
dezarmare, fără de care nu pot fi 
concepute destinderea, pacea și secu
ritatea în Europa și în întreaga lume.

A fost reafirmată hotărirea comu
nă de a se adinei in continuare dia
logul și colaborarea dintre cele două 
partide, precum și necesitatea de a 
extinde conlucrarea dintre partidele 
comuniste, socialiste, social-democra- 
te și progresiste in lupta pentru 
drepturile fundamentale ale oameni
lor muncii, ale tuturor popoarelor, 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
pace, progres și prosperitate ale în
tregii omeniri, pentru soluționarea 
problemelor litigioase dintre state pe 
calea tratativelor politice.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-tt 
atmosferă cordială, prietenească.

Franco Maria Malfatti, 
ministrul afacerilor externe al Italiei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
a primit, vineri, pe ministrul aface
rilor externe al Republicii Italiene, 
Franco Maria Malfatti, care face o 
vizită oficială în țara noastră.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Au fost de față Ion Mărgineanu, 
ambasadorul României la Roma, și 
Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușeșcu, 
din partea președintelui Republicii 
Italiene, Alessandro Pertini, un 
cordial și prietenesc mesaj, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate, 
iar poporului român noi succese pe 
calea progresului și bunăstării.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Italiene un 
mesaj de caldă prietenie, urări de 
sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru po
porul italian.

în cursul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție că relațiile tradițio
nale de prietenie dintre cele două 
țâri cunosc o largă și rodnică dez
voltare, subliniindu-se importanța 
deosebită pe care a avut-o vizita 
oficială a președintelui României, 
Nicolae Ceaușeșcu, în Italia, moment 
remarcabil în cronica relațiilor 
româno-italiene, care a dat un pu
ternic impuls raporturilor dintre

cele două țări pe tărîm politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural. Totodată, a fost exprimată 
dorința comună de a se acționa în 
continuare pentru valorificarea mai 
deplină a potențialului economic al 
celor două țări, în direcția sporirii 
schimburilor comerciale, intensifică
rii cooperării industriale, științifice 
și tehnice, inclusiv colaborarea pe 
terțe piețe, în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii, cooperării 
și înțelegerii între națiuni.

Trecînd în revistă evoluția și mu
tațiile intervenite în viața politică 
internațională, in cursul convorbirii 
s-a examinat situația politică din 
Europa, reliefîndu-se necesitatea 
sporirii eforturilor pentru înfăptuirea 
integrală a prevederilor Actului fi
nal al Conferinței de la Helsinki, 
subliniindu-se că, pentru impulsiona
rea efectivă a procesului inițiat ■ de 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa, este necesară o 
serioasă și profundă pregătire a reu
niunii de la Madrid din 1980. In 
acest context, s-a apreciat că asigu
rarea unei păci trainice în Europa și 
în lume impune, ca o cerință hotărî- 
toare, trecerea neîntîrziată la măsuri 
concrete, eficiente de dezangajare 
militară, de dezarmare.

în același timp s-a relevat că în
tărirea destinderii, a păcii și secu
rității internaționale implică respec
tarea de către toate statele a princi
piilor egalității, independentei și su

veranității, a neamestecului în tre
burile interne și a normelor da drept 
internațional.

Schimbul de păreri a evidențiat 
necesitatea că stările de încordare și 
conflict, care mai dăinuie in diferite 
zone ale globului, trebuie soluționate 
prin mijloace pașnice, prin tratati
ve între părțile direct interesate, a- 
ceasta fiind singura cale de natură 
să ducă la reglementări durabile.

A fost relevată, totodată, voința 
celor două țări de a dezvolta con
lucrarea dintre ele în vederea lichi
dării fenomenului subdezvoltării și 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale, juste și echitabile, 
apreciindu-se că viitoarea sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980 este chemată să sta
bilească o strategie a dezvoltării care 
să cuprindă principiile, orientările și 
căile pentru lichidarea subdezvoltării, 
și să deschidă calea progresului mat 
rapid al țărilor rămase în urmă, să 
contribuie la stabilitatea economică 
și politică internațională, la prospe
ritatea fiecărei națiuni.

In timpul întrevederii a fost ma
nifestată hotărirea celor două guver
ne și state de a dezvolta tot mai pu
ternic și în viitor atit relațiile bila
terale. cît și conlucrarea în sfera vie
ții internaționale, pornindu-se de Ia 
interesele celor două popoare, ale 
păcii și securității în Europa.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

SUCEAVA î Producție fizică 
peste plan

Oamenii muncii din 
unitățile industriale su
cevene înscriu noi și im
portante succese în între
cerea socialistă desfășu
rată în cinstea Congre
sului al XII-lea âl parti
dului. Pină acum, în in
dustria județului s-au 
realizat în plus, față de 
plan, 26100 tone pirită, 
2 477 tone fier în mine
reu de mangan preparat, 
mașini-unelte pentru pre
lucrarea metalelor prin

așchiere în valoare de 
aproape 30 milioane lei, 
20 500 metri cubi cheres
tea, 523 000 tricotaje, alte 
importante cantități de 
furnire estetice, mobilă, 
plăci aglomerate din 
lemn, utilaje pentru in
dustria lemnului etc. Nu
mărul întreprinderilor in
dustriale care și-au înde
plinit sarcinile de plan 
pe patru ani din cincinal 
a crescut la 32. (Ager- 
pres).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : în funcțiune 
- noi capacități industriale

în această perioadă 
premergătoare marelui 
forum al comuniștilor 
români, constructorii și 
montorii din județul Bis- 
trița-Năsăud raportează 
realizări de seamă. De cu- 
rînd, la Combinatul in
dustrial pentru construc
ții de mașini Bistrița 
au intrat în funcțiune 
două capacități noi: una 
pentru producerea de 
cabluri de semnalizare,

cealaltă pentru elemente 
hidropneumatice. La în
treprinderea metalurgică 
din Beclean produc acum 
noi capacități pentru sir- 
mă trefilată, sîrmă zinca- 
tă și sirmă ghimpată, iar 
la întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice 
Năsăud a intrat în pro
be tehnologice o pri
mă capacitate de 12 000 
tone pe an. (Gh. Crișan).
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HUNEDOARA
Desfășurată în atmosfera de 

ptiferhică efervescentă creatoa
re,. de muncă rodnică generată 
de apropierea înaltului forum 
al comuniștilor, Conferința or
ganizației județene de partid 
fîunedoaira a supus unei analize 
exigente, pătrunse de responsa
bilitate revoluționară, activita
te» organelor și organizațiilor 
de partid consacrată înfăptuirii 
politicii partidului în toate do- 
ftidniile vieții economico-sociale. 
In deschiderea lucrărilor confe- 
rirrței a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Co- 
rtiitetuluî Politic Executiv al C.C. 
at P.C.R.. care ă adresat partici- 
panților la conferință, tuturor 
comuniștilor și oamenilor mun
cii din iitdeț lin cald salut din 
partea Comitetului Politic Exe
cutiv ăi C.C. ăl P.C.R., a Secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
felicitări pentru Succesele de 
seamă dobîndite în anii actua
lului cincifial și a adresat urarea 
de a se obține noi realizări de 
prestigiu in înfăptuirea măre
țelor obiective pe care le va 
stabili Congresul ăl XII-lea al 
partidului, în înflorirea multi
laterală a orașelor și comune
lor județului.

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Ion Ciocu. prim- 
secfetar al comitetului județean 
de partid, ă sintetizat profun
dele mutații calitative interve
nite în anii acestui cincinal in 
viața economico-socială a jude
țului : astfel, pe seama ridicării 
substanțiale a productivității 
muticii, pe ansamblul județu
lui ,s-ă obținut pînă acum o 
producție industrială suplimen
tară de 2.8 miliarde Iei, produc
ția globală agricolă în anii 
1P76—1978 a crescut cu 33.6 la 
siită față dd media anilor 1971 — 
1975, s-au construit 12 800 lo
cuințe noi. Totodată, au fost cri
ticate O serie de neajunsuri 
dirt activitatea de producție și 
investiții, fiind propuse căile da 
acțiune pentru înlăturarea lor 
fieîntîfziată.

In cedrii! dezbaterilor, cei 28 
de vorbitori au abordat cu exi
gență comunistă, intr-un spirit 
tritic ș'i autocritic, diferite as
pecte aid tnuncîi de partid, pu- 
hlrid tin accent deosebit pe ana
liza căilor și mijloacelof de am
plificare a rolului politic condu
cător al organelor și organiza
țiilor de partid. Astfel, tovarășii 
Sabin Faur, directorul general 
ăl centralei siderurgica Hune
doara. Ștefan Tftpșa. Secreta
rul comitetului de partid al 
oțelăriei Siemens Martin nr. 2 
de la C.S. Hunedoara, Floarea 
Szekely, secretară a comitetu
lui de partid de la Țesătoria de 
mătase Deva, prezentind expe
riența colectivelor din care fac 
parte în privința atragerii oa
menilor muncii la procesul de 
elaborare a deciziilor și la în
făptuirea acestora, au făcut o 
serie de propuneri de organiza
re mai bdnă a producției și a 
muncii, de introducere largă a 
progresului tehnic, de gospodă
rire cu maximă chibzuință ă 
resurselor matzkiaie și energe
tică. a dotărilor tehnice. Nu
meroși vorbitori, între care Pe
tru Bafb, prim-secretar al Co
mitetului municipal Petroșani al 
P.C.R.. Petre Constantin, maistru 
miner la I.M. Lupeni, Dari Otto 
SUfules'cu. director general al 
Combinatului minier Valea Jiu- 
Mi, miriertii teodor Feier. șef 
de echipă la I.M. Barza. ăU ex
primat sentimentele de profun
dă gratitudine față de grija 
pe date tovarășul ’ Nicolae 
OăUșeScu o acordă îmbunătă
țirii continue ă condițiilor dd 
muncă și de viață ăle mineri- 
îdf, la rindul lor colectivele 
minerești străduindu-se să utili
zeze cil tin îfiălt randament teh
nica Înaltă, dind patriei canti
tăți tot. măi mari de cărbune și 
niifierduri. tovărășii Lefu Circo, 
ptitri-Secretar al Comitetului 
municipal Deva ăl P.C.R., Con
stantin DiăcoTiescu, maistru 
la Iiiifeprihdefea de construcții 
siderurgice tîufiedoara. Viorel 
Dănilă, director al grupului de 
șăritiere Biții Măre-Retezat, aU 
stăruit in cuvîntul lot asupra 
unor deficiențe care s-au resim
țit In conducerea și organizarea 
activității economice, ceea ce 
S-a repercutat în unele rămi- 
fteri în urmă pe anumită șan
tiere de investiții. La rindul 
lor. Gheorghe Prip. președintele 
C.A.P. Silvaș, și Maria Medrca, 
secrătaf ăi Comitetului orășenesc

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

secretar general al partidului
fn consens cu voința inflâcăratâ, afirmată unanim de către co

muniști in adunările generale și conferințele pentru dări de 
seamă și alegeți, dind glas celor mai alese ginduri și sentimente 
de dragoste nețărmurită și profundă stimă ale tuturor oamenilor 
muncii hunedoreni, Conferința organizației județene Hunedoara 
o Partidului Comunist Român dâ o înaltă apreciere activității 
remarcabile desfășurate cu dăruire patriotică și patos revoluțio
nar de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in fruntea partidului 
Și Statului nostru. In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Hunedoara - români, maghiari, germani și 
do alto naționalități - conferința organizației județene de partid 
hotărăște ca delegații săi la cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român să susțină in unanimitate, prin votul lor, 
realegerea în funcția de cea mai înaltă răspundere, de secretar 
general al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucit conducător, eminentă personalitate a vieții 
politice internaționale.

In acest act măreț de voință a întregului partid și popor, la 
tare Se alătură Cu bucurie și nestrămutată convingere organi
zația noastră județeană de partid, toți locuitorii județului Hu
nedoara, vedem garanția sigura a amplificării mărilor înfăptuiri 
de pînă ătum, certitudinea transpunerii ferme in Viață a preve
derilor documentelor celui de-al XII-lea Congres al partidului, 
a programului edificării viitorului comunist al României.

CANDIDAT» PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Petra Barb, Ileana Bârțan, Andrei Cervencovici. Gheorghe 
Cioiră, Ion Ciucu, Dumitru Condrache, Grațian Faur, Sabin 
Fault. Cornelia Filipaș, Ion Hobana. Cornel Iuga, Petre Lungu, 
Luigi Martiș. Viorel Păcurar, Constantin Petre. Emilia Sonea, 
Dan Otto Surulescu, Gheorghe Vasiu și Elza Văduva.

IALOMIȚA
Moment important de analiză 

exigentă a activității comuniș
tilor, a tuturor locuitorilor me- 
lOagUitilăr iălomlțene, Conferin

de partid Hațeg, au prezentat 
acțiunile preconizate pentru per
fecționarea activității în agri
cultură. pentru gospodărirea și 
folosirea mai rațională ă pămîn- 
tului.

In cuprinsul cuvîntului lor, 
tovarășii Grațian Faur. pre
ședintele consiliului județean 
al sindicatelor, Alexandru Voi- 
culescu. prim-vicepreședinte ăl 
comitetului executiv al consi
liului popular județean, Maria 
Mocanu, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid 
Orăștie, și-au exprimat acordul 
deplin față de propunerile fă
cute de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la întă
rirea rolului Frontului Unității 
Socialiste în viața politică a 
țării, măsuri care asigură atra
gerea și mai activă la conduce
rea treburilor obștești a maselor 
largi, a tuturor cetățenilor.

Numeroasele și consistentele 
propuneri și sugestii făcute in 
cadrul dezbaterilor s-ău regăsit 
în Hotărire» conferinței jude
țene de partid, din care am 
reținut, printre altele : în in
dustrie — realizarea în anul 
1980 a unei producții industria
le de cel puțin 100 milioane lei 
peste sarcina suplimentară cu
prinsă în plan; o atenție deosebi
tă se va acorda in bazinul carbo
nifer al Văii .fiului creșterii ca
pacităților de producție și sporirii 
productivității muncii la toate 
minele, astfel îrtcit să se asigure 
extragerea in anul 1985 a 15—16 
milioane tone cărbune : în do
meniul muncii organizatorice 
sînt prevăzute. între altele, mă
suri pentru îmbunătățirea coor
donării unitare a activității or
ganizațiilor de masă componente 
ale Frontului Unității Socia
liste și a controlului oame
nilor muncii.

Prin vii și îndelungi ovații 
și aplauze, participanții ia 
conferință au adoptat o TE
LEGRAMĂ ADRESATA C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, iii 
care se exprimă totala ade
ziune la proiectele de documen
te ale Congresului al XII-lea 
al partidului, la întreaga poli
tică internă și externă realistă, 
științifică a partidului și statu
lui nostru, care deschide noi 
perspective luminoase dezvoltă
rii patriei socialiste. Cu profun
dă mindrie patriotică — se arată 
în telegramă — conferința a 
evidențiat contribuția funda
mentală pe care dumneavoas
tră, mult stimată tovarășe 
secretar general, ați adus-o la 
elaborarea acestor documente, 
în care se reflectă înalta res
ponsabilitate comunistă eu care 
conduceți destinele partidului și 
poporului român. Totodată, în 
telegramă se exprimă anga
jamentul ferm al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii 
hunedoreni, detașament de nă
dejde al clasei noastre maztei- 
ioare, de a nii-și precupeți efor
turile $i a contribui prin pres
tigioase fapte de muncă ia inde- 
piinirea mărețului program de 
înflorire a României socialiste 
pe câre-1 vâ adopta cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

Dînd expfesie voinței unoni- 
me o celor peste 91 mii de co
muniști cară fac parte din or
ganizația de partid a județului 
Hunedoara, a tuturor cetățenilor 
județului, participanții la lucră
rile conferinței șl-au manifestat 
depline aprobare față de pro
iectele de documente ale Con
gresului al XII-lea, apreciind că 
obiectivele cuprinse M aceste 
documente prefigurează cu cla
ritate viitorul și oferă cheză
șia ridicării patriei pd noi trep
te de dezvoltare econoniiCo-so- 
cială, a înfloririi multilaterale 
a tuturor localităților și zonelor 
țârii.

Intr-o impresionantă manifes
tare de entuziasm, irtdeplinin- 
du-și mandatul incredințat de 
organizațiile de partid, de colec
tivele oamenilor muncii pe cdre 
le reprezintă, participanții la 
conferință au stabilit ca delega
ții la Congres să voteze pentru 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al partidului, adop
ted in acest sens, cu puternice 
Ovații, o Hotărire a conferinței 
organizației județene de partid.

ța organizației județene de 
partid s-a desfășurat intr-0 at
mosferă de intensă și însuflețită 
efervescență politică, specifică 

perioadei premergătoare Con
gresului al XII-lea al P.C.R. In 
deschiderea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Gio- 
san, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. care a transmis parti- 
cipanților la conferință, oameni
lor muncii din județul Ialomița 
un călduros salut din partea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru re
zultatele obținute și urări de noi 
succese pentru ca locuitorii a- 
cestei zone — caracterizate pînă 
nu de mult doar prin producția 
agrară — să contribuie printr-o 
producție agrară și industrială 
tot mai însemnata la înflorirea 
materială și spirituală a întregii 
țări.

Avind un pronunțat caracter 
analitic, darea de seamă pre
zentată de tovarășul Ion Tara- 
chiu. prim-secretar al comite
tului județean de partid, a evi
dențiat rolul puternic al orga
nelor și organizațiilor de partid, 
contribuția tuturor oamenilor 
muncii la realizările înregistrate 
în dezvoltarea multilaterală a 
județului, arâtînd că in unitățile 
industriale se obține în acest 
ari O producție cu 45 la sută 
mai mare deCît în anul 1975, 
iar la producția agricolă — prin 
folosirea eficientă a bazei teh
nico-materiale și gospodărirea 
judicioasă a fondului funciar — 
se va Înregistra în actualul cin
cinal o creștere de 39î,5 Ia sută 
față de perioada 1971—1975. 
S-au arătat, totodată. în spirit 
critic și autocritic, cauzele nerea-

• „Unitatea indestructibilă a tuturor comuniștilor, a tutu
ror cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, in jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este garanția înfloririi patriei, a înaintării noastre 
neabătute spre comunism".

• „Considerăm documentele Congresului o oglindă grăi
toare a intereselor fundamentale ale poporului, a cerințelor 
obiective ale progresului societății noastre socialiste".

Uzărilor în unele domenii de 
activitate.

Cei 25 de delegați partieipanți 
la dezbateri au examinat, cu 
deosebită răspundere sarcinile 
ce stau în fața organizațiilor de 
partid și colectivelor unităților 
din care fac parte, analizînd și 
propunînd măsurile ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea exem
plară â obiectivelor Ce le revin 
din documentele Congresului al 
Xl-lea, precum și din obiectivele 
configurate in plănui de dezvol
tare economico-socială a jude
țului pentru perioada 1981—1985. 
Numeroși vorbitori. îrttfe care 
Constantin Paghici, prim-secre
tar al Comitetului municipal 
Slobozia al P.C.R,. Tudorița 
Pantă. inginer-șef la Filatura 
de bumbac Slobozia. Nicolae 
Gheorghiu, maistru la depoul 
C.F.R. Fetești, au arătat că 
acolo unde organizațiile de 
partid. consiliile oamenilor 
muncii au situat în Centrul 
atenției realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan și angaja
mentelor asumate. colectivele 
unităților de la Combinatul de 
celuloză și hirtle și întreprinde
rea de materiale de construcții 
din Călărași. Filatura de bum
bac și întreprinderea de ulei 
dih Slobozia obțiil importante 
sporuri de producție, cate con
cretizează preocupările privind 
butia gospodărite ii materii
lor prime și materialelor, ol- 
ganizarea optimă a fluxurilor 
tehnologice, ridicarea și perfec
ționarea calificării personalului 
muncitor. S-au criticat argu- 
mefităt lipsurile și neajunsurile 
manifestate in activitatea Com
binatului chimic Slobozia, Fa
bricii de zahăr Țăndătei, care 
deși dispun de dotarea tehnică 
corespunzătoare înregistrează 
Însemnate restanțe la producția 
fizică planificată. In cUVirttUl lor. 
delegații Vasile Martin, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Călărași al P.C.R.. și Iera
rhia Dinu Ștefan, secretar al 
comitetului de partid de pe 
platforma Combinatului siderur
gic Călărași, au prezentat ac
țiunile care se întreprind pen
tru accelerarea ritmurilor de 
execuție pe cel mai important 
șantier de investiții ialomițean, 
astfel Incit aici să se realizeze 
in cel mai scurt timp prima 
șarjă de oțel. Au fost abordate 
in spirit critic și autocritic intir- 
Zierile în punerea în funcțiune 
a unor importante obiective de 
investiții pe șantierele Combina
tului chimic Slobozia. Fabricii de 
ulei din in și soia Țândărei, Fa
bricii de confecții Fetești, pre
cum și ă numărului de aparta
mente planificat pe ansamblul 
județului.

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

secretar general al partidului
Proeminentă personalitate a vieții internaționale, mare con

ducător și om politic, stimat și respectat pe toate meridianele 
globului, liu devotat al națiunii noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constituie un luminos exemplu de gindire, 
cutezanță, înțelepciune și pasiune revoluționară comunistă, in 
lupta pentru prosperitatea continuă a României, pentru pace și 
progres social in întreaga lume.

Ih numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Ialo
mița, participanții la conferință exprimă adeziunea totală și sus
țin cu căldură și deosebită bucurie Hotâtirea C.C. ai P.C.R. 
ea tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. in funcția de secretar general al 
partidului. Acest act politic va fi incrustat adine in cartea de aur 
a României, constituind garanția fermă eâ strîns uniți in jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, văm ridica frumoasa noastră patrie, Republica So
cialistă România, pe noi culmi de civilizație și progres. In aceste 
momente emoționante, de profundă vibrație patriotică, clasa 
muncitoare, țărănimea cooperatistă, intelectualitatea, tineri și

Pornindu-se de la faptul că în 
ponderea sa economică agricul
tura deține un rol important, 
delegații Gheorghe Călin, briga
dier la C.A.P. Gheorghe Doja, 
Vasile Berbecel. președintele 
C.A.P. Smirna, Eroul Muncii So
cialiste Dumitru Dumitru, direc
tor la I.A.S. Piețroiu. au arătat 
că rezultatele obținute in pro
ducția vegetală și .zootehnică a 
județului nu sint pe măsura do
tării tehnico-materiale și poten
țialului productiv al pămintului 
din Bărăgan, subliniind, în acest 
context, sarcinile organizațiilor 
de partid sătești, rolul con
siliilor unice agroindustriale, 
pentru realizarea unei agricul
turi moderne, de mare producti
vitate.

în unanimitate, delegații au 
adoptat Hotărîrea conferinței ju
dețene care prevede, printre al
tele : in industrie și investiții — 
întreaga muncă politică și or
ganizatorică va urmări mobili
zarea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din unitățile in
dustriale pentru obținerea in 
anul 19110 a Unei producții de 
peste 10.2 miliarde lei, asigurin- 
du-se toate condițiile pentru în
deplinirea exemplară a sar
cinilor de plan ale cincina
lului viitor ; consiliile oameni
lor muncii din unitățile benefi
ciare, împreună cu unitâțilevde 
proiectare și construcții vor lua 
măsuri pentru realizarea și pu
nerea în funcțiune înainte de 
termen a capacităților prevăzute 
pentru perioada 1980—1985, in
vestițiile insumind peste 43 mi
liarde lei : in agricultură — ob
ținerea unor producții medii la 
hectar de 4 560 kg griu, 9 180 kg 

porumb. 3 200 kg floarea-soare- 
lui, 60 000 kg sfeclă de zahăr și 
22 800 kg legume. Au fost sta
bilite totodată măsuri privind 
sporirea caracterului revoluțio
nar combativ al activității pbli- 
tico-ideologice și cultural-edu
cative de masă.

Prin aplauze prelungite a 
fost adoptată TELEGRAMA 
ADRESATA C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. in care, in nu
mele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor Bărăganului ialomi- 
țeati, sint exprimate hotărîrea 
și adeziunea Ia întreaga politică 
internă și externă a partidului 
nostru. accentuin<lu-se faptul că 
mărețele realizări ce s-au obți
nut sub conducerea partidului, 
ca și perspectivele de dezvoltare 
deschise României socialiste de 
către documentele celui de-al 
XII-lea Congres al partidului 
Sint direct legate de numele și 
activitatea celui mai iubit fiu al 
poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Inimile ialomițenilor, 
memoria acestor meleaguri stră
moșești — se arată in telegra
mă — vor păstra mereu vii Ima
ginile prezenței dumneavoastră 
in mijlocul nostru în momente 
hotâritoare In devenirea socia
listă a județului, îndemnurile, 
sfaturile și indicațiile insiiflcți- 
ioare pe care rti le-ați dat, spri
jinul direct acordat pentru de
pășirea greutăților.

Iri continuare, Oprobind carac
terul mobilizator al prevederilor 
planului de dezvoltare economi
că și socială in profil teritorial 
a județului, participanții la con
ferință au încredințat delegaților 
organizației județene Ialomița 
mandatul politic ca la marele 
forum al cotnuniștiior să voteze 
adoptarea proiectelor de docu
mente ole Congresului al XII-lea, 
cu convingerea fermă că ele 
prefigurează noile’ trepte de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România 
și înaintare a națiunii noastre 
spre comunism.

In numele comuniștilor, al tu
turor colectivelor pe care le re
prezintă, participanții la confe
rință au adoptat într-o atmosfe
ră de puternic entuziasm și în
suflețire patriotică o Hotărire 
prin care au stabilit ca delega
ții la Congres să voteze in una
nimitate realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de secretar general ai 
partidului, chezășie sigură a 
realizării tuturor aspirațiilor și 
idealurilor poporului nostru.

vlrstnici, in frunte cu comuniștii, se angajează să muncească cu 
elan și abnegație pentru a da viață hotăririlor istorice pe care 
le va adopta cel de-al XII-lea Congres al partidului, contri
buind astfel la dezvoltarea ți înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Gheorghe Arsene, Elena Deliu, Dumitru Dumitru, Nicolae 
Giosan, Niculina Moraru, Cornel Onescu, Ioan Pop D. Popa, Ion 
Spătărelu, Tudor Stoian, Ion Taraebiu.

IAȘI
în atmosfera de puternic en

tuziasm. de muncă rodnică și de 
angajare revoluționară, caracte
ristică acestor zile. Conferința 
organizației județene lași a 
P.C.R. a analizat cu înaltă res
ponsabilitate comunistă activita
tea depusă de organele și orga
nizațiile de partid pentru înfăp
tuirea exemplară a politicii 
partidului. Deschizînd lucrările, 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a transmis participanți- 
lor la conferință, tuturor co
muniștilor și locuitorilor jude
țului un salut călduros din par
tea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, felicitări or
ganizației județene de partid 
pentru rezultatele obținute in 
înfăptuirea obiectivelor și sar
cinilor actualului cincinal, pre
cum și urări de noi succese în 

dezvoltarea multilaterală a ju
dețului, in sporirea contribuției 
sale la propășirea României so
cialiste.

parea.de seamă prezentată de 
tovarășul Petru Enache, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, a relevat faptul că, in 
primii patru ani ai actualului 
cincinal, producția industrială 
a județului a crescut de la 15 
miliarde lei la 26 miliar
de lei. In prezent, [Producția 
anului 1950 se realizează in 
5 zile, Iașiul asigurind 24 la suttț 
din întreaga producție a țării de 
antibiotice, 38 la sută —■ țevi de 
oțel, 46 la sută — fire și fibre 
sintetice, 33 la sută — țesături 
de mătase și tip mătase. S-a 
arătat, de asemenea, că pînă lâ 
deschiderea lucrărilor corlterln- 

. ței, 18 colective de oameni ai 
J muncii au îndeplinit prevederile 

pe patru ani ai cincinalului, ceea 
ce va da posibilitatea sâ se reali
zeze, pînă la 31 decembrie, o 
producție suplimentară de circa 
3.3 miliarde lei.

In același timp, in cadrul 
dezbaterilor — la care au luat 
parte 24 de vorbitori — au 
fost analizate, fn spirit cri
tic și autocritic, neîmplifti- 
rile clin diferite domenii, în
deosebi in realizarea investiții
lor industriale, ă construcțiilor 
de locuințe, exprimîftdu-se ho
tărîrea fermă de a transpune m 
Viață noile obiective calitativ 
superioare ce se desprind din 
documentele Congresului ăl 
XII-lea al partidului. Mai mulți 
vorbitori, intre care Alexandru 
Dumltrache. directorul Combi
natului de utilaj greu Iași. Va
sile Jitar, directorul Trustului 
județean de construcții, Constan
tin Ursuleanu, directorul. între
prinderii mecanice de. material 
rulant Pașcani. Eugen Nechi- 
for, prim-secretaf al Comitetu
lui municipal lași al P.C.R., 
odată cu relevarea unor neajun
suri, au făcut propuneri con
crete menite să asigure realiza
rea integrală a planului pe anul 
1980, pregătirea condițiilor ne
cesare demarării rodnice a ac
tivității economice în viitorul 
cincinal.

Subliniind ponderea Însemna
tă pe care agricultura o ocupă in 
economia județului, Constantin 
Gheobghe, președintele C.A.P. 
Movileni, Maria Emilia Gă- 
leteanu, șefă de fermă la 
C.A.P. Ruginoasa, și alți vorbi
tori au arătat că, deși s-au înre
gistrat creșteri însemnate in 
dezvoltarea și modernizarea ba-, 
zei tehnico-materiale a agricul
turii. in realizarea planurilor de 
îmbunătățiri funciare, în orga
nizarea de asociații economice 
ifltercooperatiste și complexe a- 
grozootehnice, nu s-a reușit să 
se valorifice corespunzător po
tențialul existent, producțiile 
realizate fiind încă sub tiiVelul 
celor planificate.

ț Problematica amplă și comple
xă â formării omului nou, a dez
voltării culturale,. stimulării
creației artistice, îmbogățirii

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

secretar general al partidului
Conferința organizației județene Iași a P.C.R., in numele co

muniștilor și al tuturor oamenilor muncii din județ, hotărăște 
susținerea propunerii ca în inalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român să fie reales , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al poporului nostru, pa
triot înflăcărat și militant neobosit pentru afirmarea liberă și 
independentă a patriei, eminentă personalitate a vieții politice 
internaționale. Această hotărire unanimă reprezintă o recunoaș
tere, din inimă, a calităților remarcabile ale tovarășului

continue a vieții spirituale a ju
dețului. contribuția organelor 
și organizațiilor de partid la 
perfecționarea și modernizarea, 
învățămintului de toate gradele, 
la promovarea cercetării știin
țifice. strîns legate de cerin
țele dezvoltării economico-so- 
ciale, a fost abordată de 
acad. Cristofor Simionescu, scrii
torul Mircea Radu Iacoban, 
Alecu Floarea, secretar al co
mitetului județean de partid, 
prof. univ. dr. Mihai Gafițea- 
nu, rectorul Institutului poli
tehnic ieșean, și de alți parti
cipant! la discuții. S-a relevat 
cerința unei mâi profunde an
gajări a tutpror forțelor ju
dețului pentru ridicarea gra
dului de pregătire politică și 
cultural-științifică a tinerei 
generații, a unei mai bune 
valorificări a capacităților crea
toare ale celor care lucrează în 
cercetarea științifică și învăță- 
mint, asigurîndu-se condițiile 

materiale necesare înfăptuirii 
prdgraflieior-directivă ce vor fi 
adoptate de Congresul al XII- 
lea al partidului.

A fost adoptată o Hotărire a 
conferinței .județene care pre
vede, intre altele : în indus
trie — elaborarea, la nivelul 
întreprinderilor, pină la finele 
lunii noiembrie 1979, a unor 
programe unice de măsuri Vi- 
zind realizarea ritmică a indi
catorilor de plan, creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea ni
velului calitativ al producției, 
reducerea consumurilor, intro
ducerea progresului tehnic și 
pregătirea forței de muncă ; în 
agricultură — orientarea efor
turilor in direcția utilizării cu 
mai muit spirit gospodăresc a 
pămintului, a bazei tehnico- 
materiale : in domeniul cerce
tării științifice — coordonarea 
forțelor și mijloacelor materiale 
in vederea sporirii aportului ju
dețului Iași atit la cercetarea 
fundamentală, cit și la elabora
rea de soluții aplicative cu 
mare eficiență.

In numele comuniștilor. »l tu
turor celor ce muncesc din ju
dețul Iași, participanții Ia con
ferință au adoptat, prin vii și 
puternice aplauze, o TELE
GRAMA ADRESATA C.C. AL 
P.C.R.; TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. in 
care se afirmă deplina ade
ziune la întreaga politică in
ternă și externă a. partidu
lui, hotărire» fermă de a 
munci neobosit pentru îndepli
nirea tuturor sarcinilor trasate 
de partid, a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitelor de lucru pe 
aceste meleaguri, pentru trans
punerea in viață a documente
lor programatice ce vor fi adop
tate de cel mai inalt forum al 
comuniștilor și care vor deter
mina noi și însemnate progrese 
in toate domeniile, înaintarea 
neabătută a României pe calea 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Dind glas voinței unanime a 
celor 83 000 de comuniști, a tu
turor oamenilor muncii , din ju
deț, participanții lo conferință 
și-au manifestat deplina aproba
re față de documentele Congre
sului al XII-lea, au dat mandat 
delegaților lor să aducă o con
tribuție activă la lucrările Con
gresului, și au exprimat angaja
mentul de a înfăptui întocmai 
hotărîriie acestuia.

Aducînd la îndeplinire manda
tul incredințat de organizațiile 
de partid, de colectivele de mun
că pe care le reprezintă, parti
cipanții la conferință au stabilit 
ca delegații la Congres să vo
teze pentru realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in funcția 
de secretar general al partidului. 
Cu îndelungi ovații a fost adop
tată in acest sens o Hotărire a 
conferinței.

Nicolae Ceaușescu, a clarviziunii și abnegației revoluționare 
cu care conduce destinele poporului și partidului, a contribu
ției sale esențiale la elaborarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului, la îmbogățirea gindirii mate- 
rialist-dialectice. Sintem convinși că, prin acest act politic și 
istoric, de inaltă responsabilitate comunistă, se asigură conti
nuarea activă, consecventă, a politicii partidului și statului, ce 
corespunde aspirațiilor vitale ale întregului popor. Sub condu
cerea sa. România va obține noi și importante succese pe 
calea propășirii și progresului, a afirmării idealurilor scumpe 
de pace, libertate și înțelegere intre popoare. Vom urma neabă
tut înaltul exemplu de muncă șî viață ol tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, acțicnind în spirit revoluționar pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului.

CANDIDAT» PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Ștefan Bîrlea, Dumitru Breabăn, Mihai Dobre, Alexandru Dti- 
mitrachc, Petru Enache, Mihai Gaflțeanu, Maria Giligor, Mircea 
Radu Iacoban, Nicolae Ibănescu, Costică Moisă. Eugen Mo
raru Nechifor, Maria Nițescu, Tudor Patelli, Dumitra Po
pescu, Marin Râdoi, Cristofor Simionescu, Florica Toma.

MARAMUREȘ
La Baia Mare, puternic cen

tru industrial, reședința unui 
județ in plină înflorire econo
mică și socială, a avut loc con
ferința organizației județene de 
partid, care a încununat ample
le dezbateri desfășurate în or
ganizațiile de partid, de masă 
și obștești de pe plaiurile ma
ramureșene. Luînd euvintul în 
deschiderea . lucrărilor conferin
ței, tovarășul Ludovic Fazekas, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a transmis delegaților și 
invitaților la conferință și, prin 
ei, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii de pe aceste me
leaguri, un salut călduros din 
partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
felicitări pentru realizările obți
nute in indeplinirea planului și 
angajamentelor asumate in 
cinstea celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, urări de noi 
realizări în perfecționarea con
tinuă a întregii activități de 
partid, de stat, din economie, 
astfel incit sarcinile viitorului 
plan cincinal să fie îndeplinite 
exemplar.

Darea de seamă, prezentată 
de tovarășul Gheorghe Pop, 
pfim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a cuprins un 
amplu tablou al dezvoltării eco
nomice, sociale și culturale a 
județului, reliefind cu pregnan
ță că oamenii muncii maramu
reșeni români, maghiari și de 
alte naționalități — au realizat, 
prin eforturi Înfrățite, planul pe 
primii 4 ani ai cincinalului cu 
71 zile mai devreme, pină la 
sfîrșitul anului urmind să 
se obțină o producție supli
mentară de peste 3 miliarde lei. 
Totodată, cu exigență comunis
tă au fost criticate slăbiciunile 
ți carențele care au împiedicat 
ea munca de partid să dea și 
mai bune rezuttate in toate do
meniile de activitate.
’ Exprlmindu-și sentimentele de 
dragoste și recunoștință profun
dă față de grija deosebită pe 
care conducerea partidului, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă dezvoltării 
acestui cplț de țară, cel 26 de 
vorbitori au supus until exigent 
examen critic și autocritic ac
tivitatea desfășurată în dife
rite domenii pentru ridicarea 
economică și socială a Mara
mureșului. Relevind preocu
pările legate de îndeplinirea 
integrală a obiectivelor econo
mice ale județului in domeniul 
mineritului și metalurgiei, to
varășii Vaier Oabrian, director 
general al Centralei minereuri
lor și metalurgiei neferoase din 
Baia Măre. Gheorghe îlea. di
rectorul întreprinderii metalur
gice de metale ticferdâse din 
Baia Mare, Augivstin Voițj 
maistru miner, secretar ai co
mitetului de partid de la ex
ploatarea minieră Șuier, Ale
xandru Giro, preparator la flo
tați» centrală Baia Sprje. și al
ții au Împărtășit din experiența 
organizațiilor de partid pentru 
mobillzareu colectivelor de 
muncă la valorificarea superioa
ră și complexă a resurselor de 
minereuri, cerind. concomitent, 
să se acționeze mai ferm in ve
derea promovării progresului 
tehnic, reducerii continue a con
sumurilor șl cheltuielilor mate
riale. Analizînd in mod critic și 
autocritic neajunsurile ce mai 
există in sectorul construcției 
de mașini ți de utilaje, vorbi
tori ca Ion Nastai. secretar al 
comitetului de partid de la în
treprinderea mecanică de ma- 
șipi și utilaj minier, si Mihâly 
Kmecza. strungar lâ întreprin
derea de mațini-unelte, scule și 
accesorii din Baia Mare, au stă
ruit asupra necesității ca orga
nizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii să adopte mă
suri politice și organizatorice 
eficiente, care să conducă lă re
cuperarea restanțelor țl la rea
lizarea integrală a producției îi-1 
zice planificate. "

Cu toate că producția agricolă 
a județului a înregistrat o creș
tere de 35 la sută față de media 
anuală din cincinalul 197-1—1975, 
tovarășii Incze Emeric, pre
ședintele C.A.P. Coltău. Ileana 
Marincaș, cooperatoare din 
C.A.P. Satulung, și. alții au ară
tat că realizările in această ra
mură nu sînt la nivelul posibi
lităților datorită neajunsurilor 
care mai persistă in folosirea 
fondului funciar și a forței de 
muncă. Alți vorbitori, ca Dumi
tru Bălan, prim-secretar șl Co
mitetului municipal Baia - Mare 
al P.C.R., Gheorghe Roman, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Sighetu Marmației 
al P.C.R., au făcut numeroase 
propuneri privind mai buna 
gospodărire a localităților. De -~ 
totala aprobare a participanți- 
lor s-a bucurat recenta iniția
tivă a secretarului general al 
partidului referitoare la spo
rirea rolului F.U.8. in Întreaga 
viață social-politică a țării.

Ca o concluzie a dezbaterilor. 
a fost adoptată Hotărirea con
ferinței județene de partid, în 
care se prevăd, intre nițele, in 
industrie, măsuri politice și 
tehnico-orgânizatorice menite, 
să ducă la mobilizarea mai in
tensă a eforturilor pentru valo
rificarea resurselor de mate
rii prime, realizarea tuturor 
indicatorilor de plan și a an
gajamentelor asumate, astfel 
incit in acest cincinal să se rea
lizeze o producție suplimentară 
de 3,6 miliarde lei, iar In agri
cultură să se folosească Ju
dicios fondul funciar și s& se 
Încheie pină in 1983 acțiunea de 
reorganizare și de modernizare 
a pomlculturii. -»»

Adoptată prin aplauze în
delungate. TELEGRAMA ADRE
SATA C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, arată că. dezbă- 
tind proiectele de Directive pen
tru Congresul ai XII-lea al 
partidului, conferința a eviden
țiat cu putere eâ ele au Întrunit 
adeziunea fermă a tuturor co- 
munișlilor maramureșeni. Con
ferința . noastră — se arată in 
telegramă — a prilejuit o vi
guroasă manifestare a neclinti
tei unități a tuturor celor .ce : 
muncim și trăim în Maramureș
— români, maghiari, ucraineni,
— alături de intregul popor, 
în jurul Partidului Comunist 
Român, in frunte cu dumnea
voastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. In telegra
mă se mai subliniază câ, dezbă- 
tind documentele Congresului, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ apreciază câ ele cir
cumscriu Maramureșul in peri
metrul unei dezvoltări economi- 
co-sociale fără precedent, an- 
gajindu-se eu fermitate sâ 
muncească fără preget pentru 
transpunerea lor in viață.

4 Delegații la conferință, in nu
mele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județ, și-au 
exprimat totala aprobare față 
de documentele celui de-al 
XII-lea Congres ol partidului, 
care poartă puternica amprentă 
a gindirii științifice, creatoare 
și revoluționare a ■ tovarășului 
Nicoloe Ceouțescur reliefind În
semnătatea pe care o ou pen
tru ridicarea pe noi trepte d* 
dezvoltare a patriei noastre, ma- 
n.ifestindu-și, de asemenea, acor
dul-deplin cu planul de dezvol
tare in. profil, teritorial.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
participanții la conferință, înde? 
plinindu-și mandatul incredințat 
de adunările generale și confe
rințele de partid, au adoptat o 
Hotărire prin care delegații ju
dețului la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului au fost inves
tiți cu mandatul de onoare de 
a vota pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
inalta funcție de secretar gene
ral al partidului.

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

secretar general al partidului
Considered că documentele celui de-al . XII-lea Congres al 

partidului - in al căror conținut ți Orientare se oglindesc 
personalitatea secretarului general al partidului,. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, gindirea sa novatoare - corespund năzuin
țelor comuniștilor, ale intregului nostru popor, Conferința județea
nă de partid Maramureș apreciază că toate marile împliniri ale 
poporului român poartă amprenta acțiunii revoluționare a secre
tarului generai al partidului. Perioada de cind in fruntea parti
dului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu este perioada 
cea mai fertilă din istoria națională, Care a marcat glorioase iz- 
binzi in edificarea noii orinduiri sociale. Pornind de la aceste 
adevăruri, conferința încredințează delegaților sâi la Congres 
mandatul de onoare de a vota pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Inalta funcție de secretar general al parti
dului, exprimindu-și totodată convingerea deplină că aceasta 
reprezintă un act cu profunde rezonanțe patriotice, râspunsul la 
o necesitate Istorică obiectivă. Conferința exprimă hotărirea co
muniștilor, a tuturor celor ce muncesc și trăiesc in Maramureș, de 
a susține votul delegaților lor prin fapte de muncă demne de 
semnificațiile patriotice ale acestui important eveniment.

CANDIDAT» PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Angola Boțipc. Lucreția Cristea, Vasile Dancoș, Geza Domo- 
ko». Ludovic Fazekas, Vaier Gabrian, Suzana Gâdea, Manca Gi- 
rip, Măria Groza, Gheorghe Pop, Maria Pop, Alexandru Szabo, 
Gheza Vida.
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MUREȘ
Intr-un spirit de Înaltă res

ponsabilitate partinică, de mun
că rodnică și angajare revolu
ționară, caracteristic acestor zile 
premergătoare Congresului al 
XII-lea al P.C.R., s-a desfășu
rat la Tg. Mureș — important 
centru economic și cultural al 
țării — Conferința organizației 
județene de partid Mureș. în 
deschiderea lucrărilor conferin
ței a luat cuvintul tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a transmis 
participanților la conferință, tu
turor comuniștilor și celorlalți 
oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani — de pe cu
prinsul județului 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 
realizările de seamă obținute în 
înfăptuirea sarcinilor și obiecti
velor actualului cincinal, pre
cum și urări de noi succese in 
dezvoltarea județului Mureș, în 
sporirea aportului său la propă
șirea României socialiste.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Nicolae Vereș, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, a relevat succesele 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii mureșeni in actualul 
cincinal; S-a arătat Că Industria 
județului Mureș a raportat în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
primii patru ani ai cincinalului 
la 23 octombrie, sporul de pro
ducție obținut însumind peste 
5 miliarde lei. Avansul cîștigat 
va permite realizarea, peste an
gajamentul inițial, pe întregul 
cincinal, a unei producții indus
triale de încă 2 miliarde lei.

Cadrul larg democratic al con
ferinței a dat posibilitate celor 
28 de vorbitori — muncitori, ță
rani, intelectuali, români, ma
ghiari, germani — să-și expri
me satisfacția și mîndria patrio
tică de a fi părtași direcți la 
profundele transformări înnoi
toare petrecute în acești ani pe 
meleagurile mureșene, parte 
integrantă a procesului general 
de înflorire a patriei. Astfel, 
Dorel Mihai Popa, director al 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice Tg. Mureș, Mihai Gliga, 
secretar al comitetului de partid 
de la I.P.L. Reghin, Kolosvari 
Zoltan, cercetător la întreprin
derea „Metalotehnica" din Tg. 
Mureș, și alții, subliniind pre
ocuparea partidului pentru am
plasarea rațională a forțelor 
de producție care să asigure 
baza materială a progresului 
tuturor zonelor țării, s-au re
ferit la sarcinile concrete ce stau 
in fața organizațiilor de partid 
din unitățile în care lucrează, 
la principalele căi prin care co
lectivele de oameni ai muncii 
vor acționa în viitor pentru con
tinua diminuare a consumurilor 
specifice de materii prime și 
materiale, de energie și com
bustibil, ca și pentru înnoirea 
permanentă a producției și asi
gurarea unei înalte competitivi
tăți a fiecărui produs. Au fost 
subliniate ca sarcini importante 
ale unor colective, în perioada 
imediat următoare, recupera
rea restanțelor, îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan' pe 
1979.

Arătînd că deplina egalitate în 
drepturi a tuturor cetățenilor ță
rii, fără deosebire de naționali
tate, constituie o strălucită rea
lizare a politicii partidului, a 
orînduirii noastre socialiste, to
varășii Hajdu Gyozo, redactor- 
șef la revista „Igaz Szo“, pre
ședintele Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, Mirela Bucur, 
director al Direcției sanitare ju
dețene, Herman Andrei Ba
ier, directorul liceului „Iosif 
Haltrich“ din Sighișoara, pre
ședintele Consiliului județean 
al oamenilor muncii de naționa
litate germană, și alții au rele
vat însemnătatea desfășurării în 
continuare a unei intense munci 
politico-educative, a unei susți
nute activități cultural-artistice

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

secretar general al partidului
Ne exprimăm profunda recunoștință pentru rolul remarcabil 

și contribuția fundamentală pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adus-o și O aduce la elaborarea și înfăptuirea politicii interne 
și internaționale a partidului și statului, la marile împliniri so
cialiste ale celei mai rodnice epoci din istoria țării.

Acordăm o inaltă considerație și o deosebită apreciere rolului 
hotăritor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl are in elabo
rarea și aplicarea in viață a politicii externe a partidului și 
statului, dinamismului, spiritului revoluționar și principialității 
cu care secretarul general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, acționează pentru realizarea comandamen
telor majore ale vremurilor noastre, pentru creșterea prestigiului 
internațional al patriei noastre.

Conferința organizației județene de partid Mureș Iși exprimă 
ferma convingere că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in fruntea Partidului Comunist Român reprezintă garanția vii
toarelor izbinzi ale poporului nostru, a înfăptuirii documente- 
lor-program pe care le va adopta forumul comuniștilor români 
pentru făurirea socialismului multilateral dezvoltat și a comu
nismului pe pămintul României. In numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului, conferința organizației județene de partid 
urează tovarășului Nicolae Ceaușescu multă sănătate și viață 
îndelungată, spre binele partidului, poporului și al țării, convinși 
fiind că gindul și fapta sa sint temeiuri ale măreției și strălucirii 
României socialiste.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Vasile Avram, Ioana Bratu, Ironim Buda, Viorel Cerghizan, 
Doina Drăgușin, Francisc Fodor, Mihai Gere, Ana Sideriaș 
Hermann, Nicolae Ionescu, Stefan Korodi, Dorel Mihai Popa, 
Iustin Rogoz, Dezideriu Szilăgyi, Ernest Szotyori, Andrâs Suto, 
Nicolae Vereș.

NEAMȚ
Caracterizată printr-un pro

nunțat caracter de lucru, Con
ferința organizației județene de 
partid Neamț a analizat activi
tatea desfășurată de organele 
și organizațiile de partid în în
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R. în deschide
rea lucrărilor conferinței a luat 
cuvintul tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a adresat celor pre- 
«enți, comuniștilor, tuturor oa

pentru cunoașterea aprofundată 
a tradițiilor de luptă comună 
împotriva exploatării și asupri
rii, pentru libertate socială și 
națională și sădirea in conștiin
ța tuturor cetățenilor a senti
mentului unității de neclintit 
pentru înfăptuirea luminoaselor 
idealuri ale poporului nostru, 
sub semnul devotamentului 
nețărmurit față de patria comu
nă, România socialistă.

Alți vorbitori, între care loan 
Catarig, director general al di
recției agricole județene, Nagy 
Alexandru, președintele C.A.P. 
Band, Maria Stanciu. președinta 
C.A.P. Miheșu de Cîmpie, au 
subliniat că trebuie acționat mai 
perseverent pentru valorificarea 
deplină a posibilităților oferite 
de noul cadru organizatoric 
creat în agricultură, pentru în
lăturarea neajunsurilor ce mai 
persistă.

Ca o sinteză a dezbaterilor a 
fost adoptată în unanimitate 
Hotărîrea conferinței județene 
de partid, care prevede : in in
dustrie — să se acorde o atenție 
deosebită pregătirii investițiilor 
din cincinalul 1981—1985, asigu- 
rindu-se punerea în funcțiune 
la termen și în avans a 13 ca
pacități industriale mai impor
tante, a unor obiective agrozoo
tehnice și lucrări social-cultura- 
le ; în agricultură — să se efec
tueze lucrări de desecări pe 
18 000 hectare și de combatere a 
eroziunii solului pe 57 000 ha ; 
în activitatea de propagandă — 
să se acționeze pentru reali
zarea sarcinilor economice și 
a angajamentelor, pentru cul
tivarea spiritului revoluționar, 
patriotic, a unității și coeziunii 
de nezdruncinat a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, în lupta pentru 
prosperitatea patriei socialiste.

Angajamentul ferm de a ac
ționa neobosit pentru indepli- 
nirea sarcinilor și-a găsit expre
sia concludentă in TELEGRA
MA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care se afir
mă deplinul atașament al comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii mureșeni, fără deosebire 
de naționalitate. Ia politica ști
ințifică, clarvăzătoare a partidu
lui și statului nostru, hotărirea 
nestrămutată de a milita cu dă
ruire pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective economico-sociale 
ce le stau in față. Vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar generai — se arată in 
telegramă — că statornica grijă 
pe care o manifestați față de 
dezvoltarea economico-socială 
mereu ascendentă a județului 
Mureș arc un profund ecou în 
inimile și conștiința tuturor ce
lor ce trăiesc și muncesc pe a- 
ceste plaiuri înfloritoare, care, 
într-o unică voință și deplină 
frăție, sint hotăriți să nu precu
pețească nici un efort pentru ca 
sarcinile ce revin județului nos
tru să fie îndeplinite exemplar.

Dind expresie sentimentelor și 
voinței unanime ale celor peste 
87 000 de comuniști, ale tutu
ror oamenilor muncii de pe 
aceste frumoase plaiuri, parti
cipant» la conferința și-au 
exprimat adeziunea totală la do
cumentele Congresului al XII-lea, 
fiind convinși că materializarea 
lor va însemna o nouă treap
tă în propășirea patriei socia
liste. A fost aprobat, de ase
menea, planul de dezvoltare in 
profil teritorial.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, in ovațiile și aplau
zele prelungite care au răsunat 
in sala conferinței ca un ecou 
al voinței exprimate cu căldu
ră de toți oamenii muncii mu
reșeni, români, maghiari, ger
mani, participanții au adoptat o 
Hotărire ce prevede ca dele
gații organizației județene la 
Congres să susțină unanim re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general 
al partidului.

menilor muncii din județ, un 
salut călduros din partea Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, calde felicitări pen
tru succesele dobindlte pînă 
acum în înfăptuirea sarcinilor 
actualului cincinal și a anga
jamentelor suplimentare asu
mate, precum și urări de muncă 
spornică în continuare, pentru 
a asigura o permanentă și 
multilaterală înflorire a plaiu
rilor de la poalele Ceahlăului.

Prezentată de tovarășul 
Gheorghe Manta, prim-secretar 
al comitetului județean de 
partid, darea de seamă a în
fățișat succesele importante pe 
care oamenii muncii din județul 
Neamț le-au înregistrat în ulti
mii ani — între care realiza
rea unei producții suplimentare 
ce se va ridica pînă la finele 
acestui an la 5 miliarde lei. Au 
fost create astfel premisele pen
tru ca producția suplimentară 
a județului să atingă pe în
tregul cincinal nivelul de 7 mi
liarde lei, cu 1,3 miliarde lei 
mai mult decit angajamentul 
inițial. S-a subliniat că, pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv vor 
trebui înlăturate o seamă de 
deficiențe care s-au manifestat 
îndeosebi în realizarea produc
ției fizice pe sortimente, atin
gerea parametrilor proiectați la 
unele obiective noi.

Evidențiind realizările ob
ținute, intr-un spirit de înaltă 
răspundere comunistă, cei 26 de 
vorbitori au dezbătut cele mai 
importante probleme pe care le 
ridică îndeplinirea sarcinilor 
actuale și de viitor. Raportînd 
conferinței că la noul laminor 
de la întreprinderea de țevi 
Roman s-a realizat in aces
te zile prima șarjă de pro
duse, mg. Vasile Sav, direc
torul întreprinderii amintite, a 
evidențiat preocupările lamino- 
riștilor romașcani pentru folosi
rea tot mai deplină a capacită
ții utilajelor, asimilarea în pro
ducție a unor noi sortimente de 
produse de calitate superioară. 
Ion Iordache, secretarul comi

• „Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția 

de secretar general al partidului exprimă dorința fierbinte 

a întregului partid, a tuturor oamenilor muncii, oglindește 

responsabilitatea comuniștilor pentru progresul României și 
bunăstarea poporului"

• „Vom concretiza perspectivele însuflețitoare deschise 
de Congres prin faptele noastre de muncă și creație, prin 

realizări tot mai valoroase, care să contribuie la făurirea 

socialismului și comunismului pe pămintul patriei".

tetului de partid de la între
prinderea mecanică Roman, a 
relevat succesele constructorilor 
de mașini de aici, între care a- 
similarea în producție a unei 
game largi de strunguri carusel 
de înaltă tehnicitate, eviden
țiind totodată măsurile menite 
să sporească răspunderea fie
cărui comunist, a fiecărui om al 
muncii din întreprindere față de 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Numeroși vorbitori, între care 
Petru Ciubotaru, maistru Ia 
întreprinderea mecanică „Cea
hlăul" Piatra Neamț, Ion Mu- 
reșan, maistru la Grupul de 
șantiere nr. 1 Piatra Neamț, 
s-au referit la necesitatea întă
ririi ordinii și disciplinei, a în
lăturării risipei de timp, de ma
terii prime, materiale și ener
gie. în intervențiile lor, Ion 
Dănceanu, președintele C.A.P. 
Moldoveni, Constantin Dospi- 
nescu, președintele consiliului 
unic agroindustrial Piatra Neamț, 
ș.a. s-au referit la sarcinile 
sporite ce revin oamenilor mun
cii de pe ogoarele județului in 
sporirea producției vegetale și 
animale, sarcini care impun o 
și mai bună folosire a fondului 
funciar, aplicarea cu mai multă 
consecvență a cuceririlor știin
ței agricole. Participanții la dez
bateri, între care Aurica Vizitiu, 
secretara comitetului de partid 
de la Combinatul de fire și 
fibre sintetice Săvinești, Gheor- 
ghe Bunghez, președintele co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă, Vasile Bă
lan, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Piatra Neamț al 
P.C.R., au subliniat în interven
țiile lor sarcinile deosebite ce 
revin muncii politico-educative 
și culturale în mobilizarea și 
unirea «forturilor pentru Înde
plinirea planului de dezvoltare 
economico-socială în profil teri
torial, în sporirea exigenței și 
combativității comuniștilor, a 

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

secretar general al partidului
Participanții la conferință, subliniind rolul istoric ce revine 

partidului in conducerea întregului proces revoluționar din țara 
noastră, dau o inaltă apreciere contribuției deosebit de va
loroase a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea proiectelor documentelor ce vor fi 
dezbătute la cel de-al XII-lea Congres al partidului. Toate 
aceste documente, asemenea întregii politici interne și externe 
a partidului și statului nostru, poartă adine amprenta gindirii 
științifice vii, a spiritului partinic și cutezanței revoluționare 
proprii remarcabilei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Dind glas dorinței fierbinți exprimate de toate organizațiile de 
partid, de toți comuniștii, de toți oamenii muncii din județ, con
ferința județeană de partid se pronunță intr-o însuflețită unani
mitate pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XII-lea in înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Participanții la conferință sint pă
trunși de ferma convingere eâ realegerea in fruntea partidului 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu - de a cărui gindire 'îndrăz
neață și activitate dinamică, clocotitoare sint legate toate ma
rile victorii și înnoirile fundamentale din anii de după Congresul 
al IX-lea, precum și prestigiul fără precedent dobindit de Româ
nia peste hotare - constituie chezășia amplificării succeselor de 
pină acum, garanția sigură a înfăptuirii Programului de făurire 
a socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Elena Alba, Gheorghe Garanții, Vasile Chivulescu, Trandafir 
Cocârlă, Mihai Dalea, Natalia Jipa, Grigore Lupeș, Gheorghe 
Manta, Gheorghe Milca, Gheorghe Greuruț Țepeș, Maria Uță.

tuturor oamenilor muncii față 
de orice abatere de la normele 
eticii și echității socialiste.

Sintetizînd sarcinile ce stau în 
fața comuniștilor din județul 
Neamț, cuprinzind valoroasele 
propuneri făcute de participanți, 
Hotărirea conferinței județene 
de partid conține importante 
prevederi, dintre care amintim : 
în industrie — creșterea pro
ductivității muncii calculată pe 
baza producției nete intr-un 
ritm mediu anual de 10,2 la 
sută î atingerea în cel mai scurt 
timp a parametrilor tehnico- 
economici proiectați la capaci
tățile de producție puse în func
țiune ; valorificarea posibilită
ților existente la unitățile be
neficiare de investiții de a pre
lua executarea unor instalații 
și utilaje, precum și a unei părți 
din montaj pentru noile obiec
tive ; în agricultură — sporirea 
pină la 50 la sută a ponderii 
zootehniei în producția agricolă 
a județului ; în domeniul mun
cii de partid — extinderea în 
practica organelor de partid ju
dețene, municipale, orășenești și 
comunale a organizării de con
sfătuiri cu activul de partid pe 
domenii de activitate.

Exprimind gindurile și senti
mentele comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii din aceas
tă parte a țării, în TE
LEGRAMA ADRESATĂ C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, parti
cipanții la conferință și-au ma
nifestat adeziunea deplină șî 
unanima aprobare față de înțe
leaptă politică internă și exter
nă a partidului și statului nos

tru. față de documentele pro
gramatice pe care Ie va aproba 
cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, care prefigurează cu 
realism și clarviziune științifică 
viitorul strălucit al României 
socialiste. Profund convinși de 
însemnătatea covirșitoare a pro
iectelor de documente ce vor fi 
dezbătute în cel mai înalt forum 
al comuniștilor — se spune in 
telegramă — ne angajăm să nu 
ne precupețim eforturile, să 
depunem întreaga noastră capa
citate de muncă și creație in 
slujba traducerii in viață a ho
tăririlor ce vor fi adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres, pe 
care il așteptăm cu deosebit in
teres, ca pe un eveniment de 
uriașă însemnătate în viața 
partidului și poporului, a Între
gii noastre națiuni.

In numele comuniștilor, al) tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Neamț, într-o atmosferă 
entuziastă, delegații la confe
rință și-au exprimat deplina □- 
probare față de proiectele de 
documente afe celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, 
care jalonează cu strălucire 
perspectivele înfloririi patriei 
noastre socialiste, mersul îna
inte pe noi trepte de bunăstare 
și fericire al poporului român 
liber și independent.

In baza mandatului încredin
țat de toți cei aproape <5 000 
comuniști, de toți oamenii mun
cii din județul Neamț, partici
panții la conferință au adoptat 
în unanimitate, intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, o Hotă
rire prin care delegații la Con
gresul al XII-lea sint împuter
niciți să voteze pentru reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In inalta funcție de 
secretar general al partidului.

OLT
Desfășurată Intr-o atmosferă 

de profundă angajare comunis
tă, Conferința organizației ju
dețene Olt a P.C.R. a dezbătut 
cu exigență și responsabilitate 
activitatea depusă de organele 
și organizațiile de partid de la 
alegerile precedente și pînă în 
prezent. în deschiderea lucrări
lor, tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului " Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a adresat delegaților și 
invitaților, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din județul 
Olt, un călduros salut din partea 
Comitetului Politic Executiv al 
CiC. al P.C.R., a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, felicitări 
pentru rezultatele obținute in în
făptuirea obiectivelor actualului 
cincinal, precum și urări de noi 
succese in întîmpinarea Con
gresului partidului, în dezvolta
rea economico-socială a județu
lui, în creșterea contribuției la 
ridicarea României pe noi trep
te de progres și civilizație.

în darea de seamă prezentată 
de tovarășul Ion Albulețu, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, au fost înfățișate mu
tațiile profunde produse în eco
nomie, în viața oamenilor : va
loarea producției industriale a 
județului a crescut de la 13,5 mi
liarde lei in 1975 la 20,7 miliar
de lei în acest an ; in primii ani 
ai cincinalului s-a realizat o 
producție industrială suplimen

tară de 1,1 miliarde lei. Au fost 
reliefate, totodată, căile de în
lăturare a unor neajunsuri, 
existente mai cu seamă în do
meniul investițiilor și în reali
zarea producției fizice.

în cadrul dezbaterilor, cei 28 
de vorbitori s-au referit la nu
meroase aspecte privind activi
tatea organelor și organizațiilor 
de partid, munca politică des
fășurată pentru creșterea rolu
lui conducător al partidului în 
toate sectoarele vieții econo
mico-sociale. Reliefind realiză
rile obținute, în economie, Lu
cian Butoi, directorul I.M.Ă.I.A. 
Balș, a amintit despre înfăptui
rea planului pe patru ani 
ai cincinalului, Ion Stănes- 
cu, directorul întreprinderii 
de vagoane Caracal — des
pre depășirea planului la zi cu 
20 vagoane marfă, Radu Scutel- 
nicu, directorul Grupului de 
șantiere „Olt-Inferior“ — despre 
începerea montării la Slatina a 
primei turbine-bulb din țară, 
fabricată la Reșița. în același 
context, Gheorghe Rădulescu, 
directorul Centralei industriale 
de metale neferoase Slatina, a 
subliniat eforturile ce se depun 
pentru realizarea noii capaci
tăți de 50 000 tone „metal alb". 
Totodată, Nicolae Spinu, secre
tar al comitetului județean de 
partid, Mihai Moțatu, secretar ai 
comitetului de partid de la în
treprinderea de osii și boghiuri 
Balș, Maria Ion, secretar al co
mitetului de partid de la între
prinderea „Textila“-Slatina, și 
alți vorbitori au insistat asupra 
măsurilor ce trtebuie luate atit 
pentru înlăturarea neajunsuri
lor privind utilizarea ineficien
tă a timpului de lucru, a ca
pacității mașinilor și utilaje
lor, cit și pentru recupera
rea restanțelor la producția 
fizică, îndeosebi la osii, bo
ghiuri și laminate din alumi
niu. Alți vorbitori, între care 
Radu Barbu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Slatina al 
P.C.R., Dumitru Cristea, prim- 
vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular 
județean, Ștefan Fugaciu, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Caracal, au salutat re
centele propuneri ale secretaru
lui general al partidului privind 
creșterea rolului Frontului Uni
tății Socialiste in viața social- 
politică a țării și au adus în 
discuție aspecte ale înfăptuirii 
programului de dezvoltare eco

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

secretar general al partidului
In numele tuturor oamenilor muncii, participanții la Conferința 

organizației județene Olt a P.C.R. iși exprimă cele mai alese 
sentimente de dragoste și prețuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, cel mai iubit fiu al poporului român, patriot 
înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, 
strălucit cirmaci al destinelor României socialiste, care, prin 
activitatea sa neobosită,, profund novatoare, de o generoasă și 
inegalabilă dăruire, reprezintă exemplul strălucit demn de urmat 
de către noi toți. Gindul și fapta sa cuprind, cu o deosebită 
vigoare, aspirațiile intregii națiuni. Prin inaltul său prestigiu de 
patriot înflăcărat și de consecvent militant internaționalist, Româ
nia ocupă un loc de seamă in amfiteatrul popoarelor lumii, numele 
secretarului general al partidului inscriindu-se emoționant in 
conștiința intregii omeniri. Conferința organizației județene de

nomico-socială a județului în 
profil teritorial.

Valorificarea deplină a mari
lor resurse de creștere a produc
ției agricole vegetale și zooteh
nice, dezvoltarea intensivă a tu
turor sectoarelor agricole s-au 
aflat, de asemenea, în atenția 
conferinței. Tovarășul Vasile 
Bărbulescu, președintele birou
lui executiv al consiliului unic 
agroindustrial Scornicești, s-a 
referit la măsurile întreprinse 
pentru ridicarea tuturor unită
ților componente ale consiliului 
la nivelul C.A.P. Scornicești, iar 
tovarășii Constantin Olaru, se
cretarul științific al Stațiunii de 
cercetări agricole Caracal, Me
lania Malciu, șefă de fermă la 
I.A.S. Deveselu, Dumitru Tudo- 
se, președintele C.A.P. Stoică- 
nești, și alții au stăruit, între 
altele, asupra importanței în
făptuirii programelor de pregă
tire a mecanizatorilor și crește
rii aportului cercetării științifi
ce la obținerea unor producții 
agrozootehnice superioare.

A fost adoptată Hotărîrea 
conferinței organizației județene 
de partid, din care desprindem 
unele prevederi mai semnifica
tive : în industrie — creșterea 
producției globale de la 24,7 mi
liarde lei in acest an la peste 35 
miliarde în 1985, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, ex
tinderea gamei produselor noi 
și reproiectate ; perfecționarea 
pregătirii cadrelor și calificarea 

a peste 22 000 de muncitori ; in 
agricultură — utilizarea inten
sivă a pămîntului, a bazei teh- 
nico-materiale, amenajarea a 
peste 80 000 hectare pentru iri
gații, sporirea ponderii zooteh
niei la 46 la sută din totalul pro
ducției agricole, mărirea valorii 
produselor din activitățile indus
triale in mediul rural de la 400 
milioane lei, în acest an, la peste 
1 miliard lei in 1985.

într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, participanții la con
ferință au adoptat o TELEGRA
MĂ ADRESATA C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care iși ex
primă deplina adeziune la poli
tica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, sentimen
tele de profundă stimă și recu
noștință față de cel mai iubit 
fiu al poporului român, întru
chipare strălucită a nobilelor 
sale virtuți și aspirații. Comu
niștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile Oltului — se spune 
în telegramă — se angajează să 
nu precupețească nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor actualului cincinal, 
pentru infăptuirea neabătută a 
istoricelor documente ce vor fi 
adoptate la cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.

în numele celor peste 60 000 
de comuniști, al tuturor locui
torilor din acest înfloritor colț 
de țară, participanții la confe
rință au dat glas adeziunii fier
binți față de conținutul profund 
științific al documentelor ce vor 
fi supuse spre aprobare Con
gresului al XII-lea al partidului, 
documente care conturează cu 
claritate progresul accelerat, 
multilateral, al patriei noastre 
socialiste în viitorul cincinal, a- 
probind, totodată, prevederile 
ce revin județului din planul de 
dezvoltare în profil teritorial.

Intr-o atmosferă de vibrant 
elan patriotic, aducind la înde
plinire mandatul încredințat de 
organizațiile de partid, de co
lectivele de oameni ai muncii 
pe care le reprezintă, delegații 
la conferință au stabilit in una
nimitate ca delegații la Congres 
să voteze pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar general al 
partidului, adoptind in acest 
sens o Hotărire.

partid hotărăște cu deplină satisfacție, in unanimitate, să susțină 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de 
secretar general al partidului. Votul pe care-l acordă comuriștii, 
toți oamenii muncii de pe străvechile meleaguri ale Oltului, 
alături de intreaga țară, celui mai iubit fiu al poporului, inseamnă 
votul dăruit propriei noastre fericiri și prosperități.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Ion Albulețu. Vasile Bărbulescu, Virgil Cazacu, Aneta Cio
can, Gheorghe Dinescu, Hie Diaconescu, Maria Ghițulică, Ion 
Hortopan, Alexandru Orzață, Dumitru Petrescu, Ion Teșu, Du
mitru Tudose,

PRAHOVA
Spiritul de înaltă responsabi

litate comunistă, climatul crea
tor de . muncă — sint trăsătu
rile dominante ce au caracteri
zat lucrărije Conferinței orga
nizației județene de partid 
Prahova, desfășurată în pu
ternicul centru muncitoresc — 
municipiul Ploiești. Deschizînd 
lucrările, tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a 
transmis participanților la con
ferință, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii de pe me
leagurile prahovene un cald 
salut tovărășesc din partea Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, felicitări 
pentru succesele repurtate în 
toate sectoarele vieții materiale 
și spirituale, in înfăptuirea sar
cinilor și obiectivelor actualului 
cincinal, precum și urarea de a 
obține noi realizări în dezvol
tarea pe mai departe a județu
lui, în înfăptuirea obiectivelor 
ce vor fi aprobate de apropiatul 
forum al comuniștilor români 
— Congresul al XII-lea.

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Ion Cîrcei, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, a relevat faptul că, 
în perioada de 3 ani și 10 luni 
care a trecut din acest cincinal, 
a fost realizată o producție in
dustrială suplimentară de 2,6 
miliarde lei, iar in agricultură, 
pe ansamblul ultimilor 4 ani, 
producția medie Ia hectar a spo
rit cu aproape 600 kg, atit la grîu, 
cit și la porumb, că au fost 
construite pentru oamenii mun
cii peste 20 000 de apartamente. 
Totodată, într-un pronunțat 
spirit critic și autocritic, ay fost 
subliniate o serie de neajunsuri, 
propunîndu-se măsuri concrete 
pentru înlăturarea lor cit mai 
grabnică.

în cursul dezbaterilor, cei 27 
de vorbitori s-au referit la as
pectele majore ale activității 
organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile economice 
ale județului. Caracteristica 
esențială a dezbaterilor a re
prezentat-o analiza aprofundată 
a muncii comuniștilor în vede
rea realizării exemplare a sar
cinilor actualului cincinal. Ast
fel, printre cele 45 de unități 
economice care și-au realizat 
sarcinile de plan pe 4 ani ai 
actualului cincinal au fost a- 
mintite, intre altele, întreprin
derile de utilaj minier Filipeștii 
de Pădure,’ „1 Mai“ și de utilaj 
chimic din Ploiești, de meca
nică fină Sinaia; a fost relevat, 
in același timp, faptul că unele 
unități industriale, printre care 
„Neptun“ și întreprinderea me
canică Cimpina, „Dacia" Ploiești, 
Combinatul petrochimic Telea- 
jen, au rămas datoare în înde
plinirea planului producției fi
zice și nete, la realizarea in 
termen a unor obiective de in
vestiții. în acest context, vorbi
torii Ion Pițurea, maistru la 
Exploatarea minieră Filipeștii 
de Pădure, Ion Paraschiv» prim- 
secretar ai Comitetului munici
pal Ploiești al P.C.R., Aurica 
Stoian, muncitoare la întreprin
derea de piese turnate Cimpina, 
au insistat, in mod deosebit, 
asupra unor importante rezerve 
existente în unitățile industria
le și a măsurilor ce se cer luata 
în ceea ce privește reducerea 
cheltuielilor materiale la mia de 
lei producție marfă, a consu
murilor de energie electrică, 
combustibil, pentru creșterea 
indicilor de utilizare a mașini- 
lor-unelte, precum și pentru 
îmbunătățirea continuă a cali
tății fabricatelor. La rîndul lor, 
Costică Mișcă, președintele coo
perativei agricole Bucov, Elena 
Dumitrașcu, președinta C.A.P. 
Măgurele, au relevat necesita
tea folosirii mai bune a pămin- 
tului,. a creșterii gradului de 
mecanizare a lucrărilor, a folo
sirii mai judicioase a specialiș
tilor în cadrul consiliilor unice 
agroindustriale.

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

secretar general al partidului
Conferința organizației județene Prahova a Partidului Comu

nist Român, exprimind voința unanimă a organizațiilor de partid, 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a adoptat hotărirea 
privind susținerea propunerii de realegere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in inalta funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Eminent conducător de partid și de stat, înflă
cărat patriot și luptător neobosit pentru cauza partidului, pentru 
împlinirea celor mai nobile idealuri și năzuințe de libertate, feri
cire și prosperitate ale poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adus și aduce o contribuție inestimabilă la elaborarea liniei po
litice o partidului, la conducerea și desfășurarea intregii opere 
de construcție socialistă in patria noastră. De numele și activi
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, se leagă, in mod indisolubil, imensul prestigiu internațional 
de care se bucură țara noastră pe toate meridianele lumii. Sus* 
ținind din adincul inimilor noastre această propunere, ne anga
jăm solemn, in fața conducerii partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, că vom milita cu consecvență și cu inaltă 
răspundere comunistă pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii din județul Prahova in îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin, astfel incit să aducem o contribuție tot mai în
semnată la înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea, a Pro
gramului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltata 
și înaintare a României spre comunism.

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Georgeta Anton, Maxim Berghianu, Petre Blajovici, Ion 
Circei, Cristea Chelaru, Iulian Coman, Gheorghe Dinu, Ion 
Dincă, Maria Spătaru Dinulescu, Vasile Grozea, Alexandru 
Iliescu, Ion Paraschiv, Aristina Parotă, Ion Popescu-Puțuri, 
Ion Traian Ștefănescu, Adrian Stoica, Ion Vîlsan, Gheorghe 
Zărnescu, Ion Zipiș.

în legătură cu cerința perfec
ționării stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, vorbitorii Ni
colae Dumitrașcu, prim-seere- 
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Cimpina, Romicâ Arbu- 
nea, secretar al comitetului 
de partid de la Trustul de 
construcții-montaj Prahova. E- 
mil Cojocărescu, secretar ai co
mitetului de partid al comunei 
Valea Doftanei, Alexandrina 
Diaconescu, președinta comitetu
lui județean al femeilor, au sub
liniat necesitatea întăririi rolu
lui de conducător politic al or
ganizațiilor de partid la locul 
de muncă, a îndrumării și spri
jinirii organizațiilor de masă șl 
obștești în vederea mobilizării 
tuturor cetățenilor Ia rezolvarea 
exemplară a sarcinilor. Cu o 
deosebită satisfacție au fost pri
mite recentele propuneri pri
vind extinderea rolului Frontu
lui Unității Socialiste in intrea
ga viață politico-socială a țării.

în unanimitate, participanții 
au aprobat Hotărîrea conferin
ței județene de partid, care, in
tre altele, prevede : în industria 
— adoptarea tuturor măsurilor 
necesare pentru realizarea exem
plară a indicatorilor planului 
pe acest an, îndeosebi a produc
ției fizice, pentru asigurarea 
condițiilor intrării în producție 
a capacităților planificate și a- 
tingerea parametrilor proiectați ; 
lărgirea bazei de materii prime 
prin definitivarea prospectării, 
pînă în 1981, a noi zone cu ză
căminte de cărbune din județ; 
in agricultură — îmbunătățirea 
activității în zootehnie, sporirea 
suprafeței arabile cu 3 250 ha, 
extinderea amenajării de noi 
irigații pe aproape 25 000 ha ; în 
construcția de locuințe — con
struirea în cincinalul viitor a 
30 000 de noi apartamente.

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, participanții ta con
ferință au adoptat o telegramă 
adresată O. C. AL P. C. R-, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU, in care se arată 
că oamenii muncii din județul 
Prahova, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de par
tid, au obținut, in intîmpinarea 
celui de-al XII-lea Congres, im
portante realizări in industrie și 
agricultură, in creația tehnico- 
științifică, in activitatea politi- 
co-ideologică și cultural-educa- 
tivă. Sint exprimate sincere 
mulțumiri, intreaga recunoștință 
pentru grija și atenția acordate 
dezvoltării multilaterale a jude
țului, pentru noile și mobiliza
toarele obiective cuprinse în 
planul de dezvoltare economi- 
co-socială in profil teritorial pe 
perioada 1981—1985.

Dind glas voinței unanime a 
celor peste 100 000 de comu
niști prahoveni, încrederii tuturor 
oamenilor muncii din această 
parte a țării în viitorul strălucit 
al patriei, participanții la confe
rință au exprimat adeziunea to
tală la proiectele documentelor 
de excepțională însemnătate ala 
Congresului al XII-lea, elabo
rate sub indrumarea și cu con
tribuția hotărîtoare a secretaru
lui general ai partidului, docu
mente care jalonează cu clarvi
ziune științifică mersul neabătut 
al României pe drumul societă
ții comuniste.

Exprimind dorința fermă a 
organizațiilor de partid, a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ, intr-o atmo
sferă de puternic entuziasm, prin 
ovații și vii aplauze, participan
ții la conferință au incredințat 
mandat delegaților la Congres 
să voteze pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
inalta funcție de secretar gene
ral al partidului. In acest sens 
a fost adoptată o Hotărire • 
conferinței.
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SATU MĂRE
în municipiul Satu Mare s-au 

reunit, într-o atmosferă de pro
fundă și exigentă dezbatere 
creatoare, delegații comuniștilor 
de pe meleagurile județului. In 
deschiderea conferinței județene 
a luat cuvintul tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a transmis 
delegaților și invitaților la con
ferință, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități de pe cuprinsul jude
țului — un călduros salut din 
partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, feli
citări pentru realizările în acti
vitatea economică, socială și cul
turală, pentru înfăptuirea pre
vederilor primilor 4 ani ai cinci
nalului cu două luni mai devre
me, precum și urări de noi suc
cese în dezvoltarea multilate
rală a județului, pentru înfăp
tuirea cu succes a prevederilor 
pe acest cincinal.

înfățișînd sintetic In darea de 
seamă tabloul rezultatelor în cei 
aproape 4 ani ai cincinalului 
actual, tovarășul loan Foriș, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a arătat că in 
această perioadă industria jude
țului și-a sporit producția de la 
7 la peste 12 miliarde lei, in 
acest fel infăptuindu-se și in 
județul Satu Mare unul din 
obiectivele stabilite de Congre
sul al XI-lea, și anume ca in 
fiecare județ să se realizeze o 
producție de cel puțin 10 mi
liarde lei. Ritmul ridicat al dez
voltării industriale, superior ni
velului mediu pe țară, s-a înre
gistrat in condițiile Îmbunătăți
rii laturilor calitative ale activi
tății, caracterizate prin redu
cerea cheltuielilor materiale cu 
99 lei la 1000 lei producție- 
marfă și creșterea la 52 la sută 
a ponderii produselor noi șl mo
dernizate.

Din dezbaterile care au avut 
loc in cadrul conferinței, la care 
au participat 34 de vorbitori, 
s-a desprins limpede că rezul
tatele pe ansamblul județului 
puteau fi mult mai bune, dacă 
organizațiile de partid, colecti
vele de oameni ai muncii din 
industrie, agricultură, de pe 
șantiere ar fi acționat prompt și 
ferm pentru înlăturarea neajun
surilor care s-ati manifestat in
tr-o perioadă sau alta. Infăți- 
șind o serie de Inițiative, ca și 
experiența pozitivă acumulată, 
numeroși vorbitori au arătat 
totodată, In spirit critic și auto
critic, lipsurile existente, pre- 
zentind direcțiile de acțiune 
pentru înlăturarea lor neintir- 
ziată. Mai mulți vorbitori, prin
tre care Cornel Pereni, secreta
rul , comitetului de partid de la 

Întreprinderea „Unio“, Maria 
Cozleanu, secretara comitetului 
de partid de la Întreprinderea 
„Mondiala", Carol Fiildp, secre
tar al comitetului județean de 
partid, s-au referit pe larg la 
sarcinile concrete ce stau in fala 
organelor și organizațiilor de 
partid, a colectivelor de între
prinderi, la căile principale de 
acțiune pentru recuperarea grab
nică a restanțelor la 12 produse 
importante pentru economie, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
angajamentului de a da supli
mentar în acest cincinal o pro
ducție industrială de 2 miliarde 
lei.

Alți vorbitori, printre care 
Barth Francisc, secretarul con
siliului județean al sindicatelor, 
Viorel Lazăr, maistru minier 
la Exploatarea minieră Turț, 
Gheorghe Trif, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Tășnad, au pus un accent deo
sebit pe necesitatea creșterii 
preocupării organelor și organi
zațiilor de partid pentru spo
rirea eficienței economice, pen
tru aplicarea cu bune rezultate 
în fiecare unitate a principiilor 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-finan- 
ciare. Relevlnd faptul că in 
economia județului Satu Mare 
agricultura ocupă un loc impor
tant, alți vorbitori, printre care 
Villânyi Ștefan, președintele 
C.A.P. Petrești, Ioan Vlăduțu, 
directorul Stațiunii de cercetări 
agricole Livada, Elisabeta Și- 
monca, secretara Comitetului 
comunal de partid Sanislău, 
Vasile Katona, președintele con
siliului unic agroindustrial Odo- 
reu. au subliniat importanța și 
rolul deosebit ce revine con
siliilor unice agroindustriale, 
chemate să-și exercite din plin 
atribuțiile ce le revin pentru 
perfecționarea organizării șt 
conducerii producției, pentru 
creșterea substanțială a randa
mentelor la hectar și a produc
țiilor in zootehnie.

îmbunătățirea activității poli
tico-educative în vederea ridi
cării conștiinței socialiste. întă
rirea continuă a unității și fră
ției oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități in lupta lor comu
nă pentfu înfăptuirea sarcinilor 
de dezvoltare economică și so
cială multilaterală a județului 
sint subiecte la care s-au refe
rit vorbitorii Mihai Anițaș, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Negrești-Oaș, 
Gergely loan, președintele con
siliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră, Lerm Emeric, președintele 
consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate ger
mană, Doina Donuțiu. președin
ta tribunalului județean.

A fost adoptată, in unanimi
tate. Hotărirea conferinței ju
dețene de partid, in care se 

prevăd, printre altele : în indus
trie — întreaga muncă politică 
și organizatorică va urmări cu 
consecvență realizarea inte
grală a planului la toți indi
catorii și' a angajamentelor asu
mate pe acest cincinal ; prin 
reducerea continuă a cheltuieli
lor materiale de producție, pinâ 
în anul 1985 se va asigura creș
terea producției nete la 1 000 lei 
fonduri fixe, in medie, de la 
1 080 lei in prezent la 1 305 lei ; 
în agricultură — se va acționa 
pentru creșterea potențialului 
de producție a solurilor prin'a- 
plicarea amendamentelor calca- 
roa.se pe suprafața de 131 000 
hectare ; vor fi extinse activi
tățile universităților cultaral- 
științifice și ale brigăzilor știin
țifice in toate localitățile jude
țului.

Prin îndelungi aplauze a 
fost adoptată o TELEGRAMA 
ADRESATA C. C. AL P. C. K., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în eare se arată 
că succesele obținute in dezvol
tarea economiei sătmărene, in 
perfecționarea continuă a orga
nizării și conducerii vieții eco
nom ico-sociaie, in ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al tu
turor locuitorilor acestor melea
guri, reprezintă o vie și strălu
cită expresie a politicii înțelep
te, clarvăzătoare a partidului 
nostru, o mărturie elocventă a 
rezolvării intr-un autentic spirit 
revoluționar a problemei națio
nale, a politicii de continuă in-

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

secretar general al partidului
delegații la conferință, oamenii muncii de pe meleagurile stră

bune ale Sătmarului, români, maghiari, germani țl de alte na
ționalități, exprimind totala adeziune și deplina aprobare față 
de conținutul documentelor dezbătute, in numele tuturor locuito
rilor județului, dau o înaltă apreciere contribuției determinante 
și inestimabile a tovarășului Nicolae Ceaușescu la conceperea și 
elaborarea lor, care reflectă viziunea științifică, larga cutezanță 
și consecvența revoluționară, grija permanentă pe eare o poartă 
secretarul general al partidului față de viitorul fericit al patriei 
și poporului. Conferința organizației județene de partid consti
tuie un nou prilej de afirmare cu putere a sentimentelor de 
stimă șl dragoste nețărmurită cu care toți oamenii muncii de pe 
meleagurile noastre inconjoară pe conducătorul Iubit al partidu
lui și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu credincios 
și devotat al poporului, cauzei socialismului și comunismului in 
România, militant neobosit pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru pace și colaborare intre popoare.

Dind glas dorinței fierbinți exprimate de toți comuniștii și oa
menii muncii din județul Satu Mare, fără deosebire de naționa
litate, conferința susține cu deosebită căldură si însuflețire pro
punerea ca la Congresul al XII-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în inalta funcție de secretar general a! Partidului 
Comunist Român, vozind în aceasta garanția înfăptuirii cir -uc- 
ces a amplului program de construcție socialistă și comunistă, a 
creșterii continue a prestigiului României pe toate meridianele 
lumii.

CANDÎDAJII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Iosif Banc, Terezia Ecatcrina Bențe, Vasile Cădar, Emeric 
Paul Erdos, luiiu Fejes, loan Foriș, Francisc Frast, Vasile Gîta, 
loan Hatnagy, Otilia Indre, Viorica Tulbure.

tărire a frăției in 
meniior muncii, 
ghiuri, germani 
naționalități, de 
mai puternică a 
destructibile intre 
popor. S-a subliniat angaja
mentul ferm al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii săt
măreni de a nu precupeți nici 
un efort pentru a pune in va
loare întreaga lor energie m 
scopul transpunerii în viață a 
istoricelor hotăriri ce vor fi a-

muncă a oa- 
români, 
și de 
afirmare 
unității 

partid

ma- 
altc 
tot 
in

și

doptate de Congresul ai XII-lea. 
intr-o atmosferă de puternică 

responsabilitate și angajare re
voluționară. delegații și invitații 
Io conferință și-au manifestat 
apordul deplin, adeziunea una
nimă față de proiectele de do
cumente ce vor fi supuse dezba
terii și aprobării la apropiatul 
forum al comuniștilor. In unani
mitate a fost aprobat proiectul 
planului de dezvoltare in profil 
teritorial al județului Satu More.

Prin puternice și indelungi 
aplauze și urale, intr-o atmosfe
ră insuflețitoare, de vibrant pa
triotism, participanții la confe
rință au stabilit in unanimitate 
ca delegații lor la Congres să 
susțină din toată inima reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general ai partidului, 
adoptind o Hotărire in acest
sens.

SĂLAJ
în atmosfera, de puternică 

efervescență politică ce caracte
rizează perioada premergătoare 
Congresului al XII-lea al parti
dului, Conferința organizației 
județene de partid Sălaj a ana
lizat cu inaltă responsabilitate 
comunistă activitatea desfășu
rată de organele și organizațiile 
de partid, de toți oamenii mun
ci; — români și maghiari — pen
tru transpunerea iii viață a hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea, 
stabilind, totodată, modalitățile 
concrete de acțiune pentru ridi
carea Întregii activități pe o 
treaptă calitativ superioară. Tn 
cadrul conferinței, tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R., a transmis participanți- 
lor, tuturor oamenilor muncii de 
pe meleagurile sălăjene un cald 
salut tovărășesc din partea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
ai P.C.R., a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru re
zultatele de pină acum și urarea 
de a obține succese cit mai mari 
în îndeplinirea sarcinilor ce Ie 
vor reveni din documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

Darea de seamă prezentată de 
tovarășa Letiți* Ionaș, prim-se
cretar al comitetului județean de 
partid, a făcut o analiză temei
nică, multilaterală a modului 
cum acționează comuniștii, toți 
oamenii muncii pentru înfăptui
rea marilor sarcini economico- 
sociale ce revin județului, care, 
în acest an, obține o producție 
industrială de 54 de ori mai mare 
decit în 1938 și de aproape 2,5 
ori mai mare decit in anul 1975. 
In perioada care a trecut din 
actualul cincinal, ritmul mediu 
anual de creștere a producției 
Industriale a fost de 17,8 la sută, 
Investițiile vor asigura ca tn 
anul 1980 Sălajul să dispună de 
capacități de producție de peste 
16 miliarde lei.

în cuvintul lor, cei 25 vorbitori 
au pus în lumină rolul hotărâtor 
al organizațiilor de partid in mo
bilizarea tuturor oamenilor 
muncii la Înfăptuirea sarcinilor 
actualului cincinal, la pregătirea 
viitoarelor investiții care, rod al 
politicii partidului de repartiza
re teritorială rațională a forțe
lor de producție, vor asigura 
puternica dezvoltare a județului, 
creșterea necontenită a nivelului 
de trai al populației, consolida
rea bazei materiale a deplinei 
egalități în drepturi a tuturor 
celor ce muncesc. Înfățișînd 
succesele obținute de colectivele 
de oameni ai muncii români și 
maghiari, în strînsă unitate, vor
bitorii au raportat conferinței 
activitatea desfășurată în vede

rea realizării prevederilor de 
plan, căile și modalitățile de 
sporire a eficienței întregii acti
vități, pentru promovarea pe 
scară largă a progresului tehnic 
și creșterea productivitâții mun
cii.

Cu toate realizările obținute 
pe ansamblul județului — cum 
au arătat in cuvintul lor Tiberiu 
Marian, prim-secretar al Comi
tetului municipal Zalău ăl 
P.C.R., loan Pășcuță, secretarul 
comitetului de partid de la în
treprinderea de armături meta
lice Zalău, Nicolae Maer, direc
tor a! întreprinderii de conduc
tori electrici emailați, Ioan Pop, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Șimleul Silvaniei, 
Victor Iovu, directorul între
prinderii de anvelope din Zalău 
ș.a. — rezultatele nu reflectă 
pe deplin condițiile create pen
tru dezvoltarea județului, po
tențialul uman și material de 
care dispune. Astfel, industria 
nu și-a realizat sarcinile la 
unele produse prevăzute în plan, 
lnregistrindu-se o serie de res
tanțe Ia armături industriale din 
oțel, produse ale industriei elec
trotehnice etc. Beniamin Capsi, 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea mihieră 
Sălajul Sărmășag, Casian Ma- 
rincaș, directorul întreprinderii 
de prelucrare a lemnului-Zalău, 
Vasile Vlaica, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid 
Cehu Silvaniei, Uie Gorgan, 
președintele consiliului județean 
al sindicatelor, au scos In evi
dență necesitatea de a se inten
sifica preocuparea organizațiilor 
de partid, a organizațiilor de 
U.T.C., a școlilor, pentru califica
rea forței de muncă, pentru for
marea cadrelor necesare noilor 
obiective, relevind, totodată, că 
*e impune ridicarea nivelului 
Întregii activități pe șantierele 
de investiții, desfășurarea unei 
intense munci politico-educative 
pentru crearea unui climat de 
inaltă responsabilitate comunis
tă in rindul tuturor și, Îndeosebi, 
al tineretului muncitor. Ca o 
condiție a îndeplinirii acestor 
sarcini, vorbitorii au subliniat 
necesitatea unor eforturi mai 
susținute pentru întărirea mun
cii organizatorice, politico-ideo- 
logice și educative a organiza
țiilor de partid, pentru îmbună
tățirea stilului și metodelor lor 
de muncă, pentru întronarea 
spiritului revoluționar in activi
tatea tuturor comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii.

Delegații au aprobat în una
nimitate Hotărire* eoaferinței 
județene de partid, în care se 
prevede, printre altele : în in
dustrie — creșterea gradului de 

folosire a capacităților de pro
ducție. astfel incit indicele de 
utilizare a mașinilor-unelte de 
bază, să ajungă la 86 la sută in 
1980 și 88 la sută in 1985 ; re
ducerea continuă a consumurilor 
incit, la nivelul anului 1980. să 
se realizeze o economie de cel 
puțin 7171 MWh energie elec
trica, 3 968 tone combustibil 
convențional, însemnate canti
tăți de metal și material lem
nos : in agricultură — creșterea 
suprafeței arabile cu 3 600 hec
tare. dezvoltarea puternică a 
zootehniei ; în' . construcții — 
realizarea, in viitorul cincinal, 
a unui număr de 16 300 a- 
partamente.

Cu vii aplauze, delegații la 
conferință au adoptai o TE
LEGRAMA ADRESATA C. C. 
AL P.C.R,, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. prin 
eare iși exprimă deplina ade
ziune și aprobare față de poli
tica internă și internațională a 
partidului și statului, care poar
tă amprenta gindirii științifice, 
cutezătoare și realiste, a perso
nalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Datorii* măsurilor 
consecventa adoptate de partid 
in direcția repartizării judicioa
se a forțelor de producție pa în
treg teritoriul tării, in anul 1980 
Sălajul va realiza in numai 23 de 
zile întreaga producție indus
trială pe care o obținea in 1968. 
Conștient! de răspunderile ee ne 

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

secretar general al partidului
Alăturindu-ne cu toată dragostea, căldura și hotărîrea voinței 

unanime a întregii națiuni române, susținem din adincul ini
milor noastre șl aprobâm Intr-o deplină unanimitate propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu - cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului, om de mare omenie, conducător încercat, perso
nalitate proeminentă a vieții politice interne șl Internaționale, 
luptător dirz și înflăcărat pentru triumful cauzei păcii și socia
lismului pe planeta noastră, pentru o lume mai bună șl mai 
dreaptă, in care popoarele lumii să trăiască in bună înțelegere, 
libere și independente, pe deplin suverane, patriot înflăcărat și 
internaționalist consecvent, în eare se îngemănează in chip ma
gistral toate calitățile și virtuțile, năzuințele și aspirațiile po
porului romun - să fie reales la cel de-ai XII-lea Congres in 
inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.

Prezența și pe mai departe a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in fruntea partidului, pasiunea revoluționară cu care iși dedică 
intreoga muncă și viață intereselor partidului, patriei și bună
stării poporului, cauzei păcii și socialismului, constituie garanția 
sigură a înaintării scumpei noastre patrii pe culmile tot mai lu
minoase ale socialismului și comunismului, garanția creșterii 
prestigiului țârii noastre In concertul națiunilor lumii, a edificării 
cu succes a noii societal pe pămintul României tot mai prospe
re, independente și suverane.

CANDÎDAJII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Emil Bobu. Grigore Cîmpean, Ion Calda, Vasile Donca. Le 
tiția lonaș, Ioan Morar, loan Pășcuță.

revin — se arată in telegramă — 
ne reafirmăm incă o dată liotâ- 
rirea noastră fermă de a vă 
urma neabătut cuvintul și fapta, 
de a ne perfecționa continuu 
stilul și metodele de muncă, de 
a face totul pentru transpune
rea în viată a hotâririlor ce vor 
fi adoptate la Congresul al 
XII-lea.

In unonimitate, delegații ou 
dat glas aprobării proiectelor do 
documente ale Congresului ol 
XII-lea al partidului,' care prefi
gurează strălucit viitorul luminos 
al poporului nostru, mersul său 
neabătut înainte pe calea socia
lismului și comunismului, mani- 
festîndu-și totodată deplina ade
ziune la prevederile ce revin ju
dețului din planul in profil teri
torial.

Intr-o atmosferă de vibrantă 
angajare revoluționară, expri
mind voința unanimă a comuniș
tilor, a tuturor cetățenilor jude
țului - români și maghiari - 
participanții la conferință au a- 
doptat o Hotărire prin care au 
stabilit ca delegații la Congres 
din partea județului Sălaj să 
susțină și să voteze in unanimi
tate, din toată inima, propu
nerea ea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales in func
ția de secretar general al parti
dului.
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ȚARA ÎNTREAGĂ ÎNȚiMP[NĂ

CU FAPTE DEOSEBITE 
MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR

Au îndeplinit planul pe patru ani

25 întreprinderi din județul Bacău
Colectivele din 25 de Întreprinderi industriale din 

județul Bacău raportează, in cinstea celui de-al XII- 
lea Congres al partidului, îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe patru ani ai cin
cinalului. Printre acestea se numără cele de la 
întreprinderea metalurgică, întreprinderea de mașini- 
unelte și întreprinderea „Partizanul" din Bacău. între
prinderea de postav Buhuși, Combinatul de prelucrare 
a lemnului și întreprinderea minieră .din Comănești, 
Trustul petrolului Moinești, întreprinderea „Electro- 
centrale" — Borzești. Au fost create astfel condiții ca. 
pină la finele anului, aceste unități să realizeze o produc
ție suplimentară în valoare de 4,8 miliarde lei. concreti
zată in însemnate cantități de cărbune, armături in
dustriale, energie electrică, țesături, mobilă și alte pro
duse necesare economiei naționale. (Gheorghe Baltă).

30 unități economice din județul 
Arad

Și in județul Arad, peste 30 de unități economice au 
Îndeplinit planul de producție pe 4 ani. Printre acestea

se numără întreprinderea de strunguri. întreprinderea 
mecanică pentqu agricultură și industrie alimentară, 
întreprinderea forestieră de exploatare și . transport, 
unitățile producătoare de țesături, confecții textile și 
încălțăminte. Avansul de timp câștigat creează con
diții pentru încheierea acestei perioade a cincinalului 
cu o producție suplimentară in valoare de peste 3,3 
miliarde lei. (Agerpres).

Unitățile industriale 
din municipiul Petroșani

Din municipiul Petroșani aflăm că, in tntimpinarea 
marelui forum al comuniștilor, colectivele din unitățile 
industriale au realizat sarcinile de plan pe 4 ani ai 
actualului cincinal. Se apreciază că avansul de timp 
clșt'igat permite obținerea unei producții industriale su
plimentare, pină la finele perioadei, in valoare de 626 
milioane lei. La acest important succes o contribui le 
deosebită au adus oamenii muncii de la întreprinderile 
miniere Paroșeni și Petrlla, întreprinderea de prepa
rarea cărbunelui Valea Jiului, întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani și întreprinderea de fire artificiale 
..Vîscoza" — Lupeni.

HUNEDOARA : Angajamentul anual depășit
de două ori și jumătate

Organizind zile de producție re
cord in cinstea apropiatului Con
gres al partidului, colectivul Com
binatului siderurgie Hunedoaru u 
majorat la 110 000 tone cantitatea de 
produse siderurgice fabricate de 
ia începutul anului peste prevede
rile planului. Siderurgiștii de aici 
au realizat o producție industrială 
suplimentară de peste 52 milioane 
lei, ceea ee reprezintă de două ori 
și jumătate angajamentul asumat 
in întrecerea socialistă ne 1979.

CLUJ : Peste 5 000 de apartamente
în aceste zile premergătoare 

Congresului al XII-lea al parti
dului. harnicii constructori de pe 
șantierele de locuințe din județul 
Cluj realizează ritmuri de lucru 
record- Un recent bilanț eviden
țiază faptul că in perioada care a 
trecut din acest an ei au îmbogățit 
zestrea edilitar-gospodărească a 
municipiilor și orașelor județului 
cu 5 076 apartamente, 380 garso

Furnalișții combinatului, perfec- 
țtonind tehnologiile de lucru și 
utilizând la parametri ridicați 
agregatele și instalațiile, au elabo
rat in plus, de Ia începutul a- 
nului, mai mult de 34 000 tone fon
tă : in aceeași perioadă, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din sectorul 
laminoare au realizat și furnizat su
plimentar Întreprinderilor con
structoare de mașini și altor uni
tăți beneficiare din țară peste 51 000 
tone laminate finite. (Agerpres).

niere ți cu cămine insumlnd 304 
locuri. In primele rinduri ale frun
tașilor trustului județean se află 
pină acum colectivul Șantierului 
nr. 5, care execută 3 000 de aparta
mente in cartierul Mănăștur din 
Cluj-Napoca. Constructorii de pe 
acest șantier și-au creat condiții 
ca pe timpul iernii să lucreze in
tens la realizarea a 1100 aparta
mente Înscrise in programul acti
vității pe anul viitor. (Agerpres).

GORJ :

Raportul minerilor —
14,2 milioane tone 

cărbune
De la începutul antilui și pină 

ieri dimineață, minerii din Gorj au 
extras 14,2 milioane tone de 
lignit. Aceasta permite colecti
velor de aici să extragă și să 
trimită termocentralelor, pină la 
sfirșitul lunii decembrie, mal mult 
de 3 000 000 tone cărbune peste ni
velul anului trecut. Este semnifica
tiv faptul că Gorjul, județ care 
furnizează mai mult de jumătate 
din producția de cărbune a țării, 
realizează tn prezent o producție 
zilnică de patru ori mai mare decit 
cea obținută tn întreg anul 1955, 
minerii din acest județ extrăgind 
de ia inaugurarea activității carbo
nifere 130 milioane tone cărbune 
energetic. (Agerpres).

Aspect de muncă, din aceste zile, pe Șantierul naval Drobeto-Turnu Severin

DROBETA-TURNU SEVERIN : A 57-a navă 
lansată la apă

Constructorii de nave din Dro- 
beta-Turnu Severin au lansat a 
57-a navă construită In acest an 
— o barjă de 1 000 tobe, S-a to
talizat astfel o cifră semnificativa; 
1 185 nave construite în anii socia
lismului de către acest destoinic co
lectiv de muncă. Toate aceste nave, 
de cele mai diverse tipuri — car

GALAȚI :

Traficul portuar depășit 
cu 450 000 tone 

minereuri
în portul mineralier al Combina

tului siderurgic Galați se desfă
șoară o intensă activitate de des
cărcare a navelor cu minereu pen
tru uzinele de pe platforma side
rurgică găiățeană. De la Începutul 
anului și pinâ in prezent," docherii 
și macaragiii de aici au depășit 
traficul portuar cu peste 450 000 
tone. Aceasta a creat colectivului 
stației de sortare a minereului din 
combinat posibilitatea de a pre
lucra, peste sarcinile de plan, in 
aceeași perioadă, 100 000 tone de 
minereu. (Agerpres). 

gouri de 2100 și 2 300 tdw.' tancuri 
petroliere de 3 000 tone, șalande de 
800 mc ș.a. — însumează 311419 
tdw. în cinstea Congresului al 
XII-lea al partidului colectivul de 
aici raportează încă un succes de 
prestigiu ; realizarea Integrală a 
prevederilor de pian pe patru ani 
ai cincinalului. (Virgiiiu Tătarul.

ALBA IULIA :

A intrat în funcțiune 
întreprinderea 

de covoare plușate
Ieri, ia Alba Iulia, a intrat tn 

funcțiune întreprinderea de covoa
re plușate. Odată cu acest obiectiv, 
numărul unităților și capacităților 
de producție construite șl date in 
exploatară tn acest cincinal. tn ju
dețul Alba a crescut la 38. Printre 
acestea »e numără întreprinderea 
de tricotaje din Ctmpeni. secția 
de unelte și scule de la întreprin
derea mecanică Alba Iulia. Fabrica 
de confecții din Baia de Arieș, în
treprinderea „Avicola" din Alba 
Iulia. (Ștefan Dinică).

i

Sub semnul eficienței economice, 
al echității sociale

(Urmare din pag. I)
EXPRESIE A POLITICII NAȚIO

NALE A PARTIDULUI, A SPIRITU
LUI DE ECHITATE SOCIALA. Dez
voltarea din cincinalul 1981—1985, ale 
cărei direcții și obiective le va hotărî 
Congresul al XII-lea, reprezintă nu 
numai o fază nouă pentru indus
trializarea țârii, dar și o etapă 
hotărîtoare in transpunerea in via
ță a politicii. partidului 'ue dezvol
tare echilibrată a tuturor județelor 
țării. Esențial pentru dezvoltarea e- 
conomică a județelor in viitorul cin
cinal. este obiectivul ca plită in 1985 
incă 24 de județe să ajungă la o pro
ducție industrială pe locuitor de mi
nimum 50 001) lei. pe lingă cele 9 șt 
municipiul București, care au atins 
sau vor atinge acest nivel in cursul 
actualului cincinal.

Pentru realizarea acestui obiectiv, care va fi înlesnită prin aplicarea 
prevederilor Programului-directivă 
de dezvoltare ecpnomico-soclală a 
României in profil teritorial, de 
o importanță deosebită este dez
voltarea așa-numitei industrii mici 
— cea din unitățile agricole, din cele 
ale consiliilor populare, cooperației 
de consum și ale cooperației mește
șugărești, a cărei producție globală 
se va dubla in viitorii g ani.

In același timp, pentru toate ju
dețele si mai ales centru cele râmase 
în urmă, iși menține inaemhătates 
dezvoltarea celorlalte ramuri neagri
cole — construcțiile, transporturile, 
seryiciile productive și alțe. servicii 
--- și cu deosebire intensificarea pro
ducției agricole. Din acest punct de 
vedere, trecerea Ia indicatorul pro
ducției globale pe locuitor în nlani- 
flcarea teritorială — eare însumează 
roadele muncii depuse in industrie, 
«rf cultură, construcții. transporturi, 
servicii și in alte ramuri — consti
tuie nu numai un moment esențial 
în perfecționarea conducerii planifi
cate a activității economico-sociale. 
dar. prin nivelul său de eel puțin 
70 01)0 Iei pe loeuitor in oricare județ, 
capătă valoarea unui obiectiv esen
țial.

Noul indicator este de natură .să 
determine repartizarea mai judici
oasă a forțelor de producție, ridica
rea generală a nivelului economic și 
a gradului de civilizație al tuturor zo
nelor țârii. în același timp, in preve
derile documentelor Congresului al 
XII-lea se reflectă limpede consec
vența cu care partidul nostru îm
bină. in politica s* de amplasare ra
țională, armonioasă a forțelor de pro
ducție, considerentele de eficientă e- 
conomică cu preocuparea pentru a- 
plicarea politicii sale naționale. In
tr-adevăr, prin dezvoltarea puternică 
a forjelor de producție pe întregul 
teritoriu ai țării se creează premise
le materiale neeesare asigurării e- 
fective, practice, a deplinei egalități 
in drepturi a tuturor fiilor tării, fără 
deosebire de naționalitate, astfel incit 
să se poată bucura deopotrivă de 
condiții superioare de trai, in spiri
tul echității socialiste.

Este semnificativ în acest sens 
faptul cj pe această cale se asigură 
cote excepționale de ocupare a popu
lației active in toate județele si lo
calitățile tării. Atingerea, in medie, 
pe tară, a unei producții. globale ne 
loeuitor de aproape 91 000 lei, este 
condiționată de atragerea in rindu- 

rile celor ocupați a încă circa 1 mi
lion persoane. ceea ce înseamnă a 
marii majorități a celor apti de 
muncă si practic a tuturor celor care, 
incă neocupați, mai pot fi atrași in 
activitatea economico-socială.

NOI RAPORTURI CALITATIVE 
INTRE INDUSTRIALIZARE ȘI RE
PARTIZAREA FORJ ELOR DE PRO
DUCȚIE PE TERITORIU. Mări
rea populației ocupate va asigu
ra creșterea personalului munci
tor pe economie cu circa 930 000 
persoane. Cele mai importante creș
teri le vor cunoaște județele in 
prezent mai puțin dezvoltată. Dintre 
cei nou atrași in muncă, circa 700 000 
vor mări numărul personalului mun
citor din industrie : alte citeva. 
sute de mii de persoane vor fi ocu
pate în activități industriale si arti
zanale in industria mică din coope
rative. Aceasta înseamnă că și in vii
torul cincinal, industrializarea rămint* 
nu numai veriga hotăritoare a dezvol
tării județelor și rezolvării probleme
lor regionale, dar și * dezvoltării eco- 
nomico-aociale * țării in ansamblu.

în cincinalul 1981—1985, industria 
va atinge sau se va apropia de cote- 
)a cele mai ridicate de ocupare a 
forței de muncă, ceea ce înseamnă 
că industrializarea țării noastre intră 
într-o fază finală, caracterizată fireș
te mai ales prin modernizarea struc
turilor el, prin înlăturarea unor r&mi- 
neri in urmă din ramurile avansate, 
care valorifică intens resursele mate
riale și umane ale economiei naționa
le. în același timp, industrializarea 
va dobîndi și o trăsătură deosebită 
in România — legată de specificul 
atragerii noilor brațe de munca. 
Scăderea natalității intre anii 1959— 
1966 a făcut ca numărul tinerilor eare 
intră pentru prima oară in muncă 
să depășească numai cu puțin, sau 
să fie chiar mai mie decit ai celor 
care părăsesc câmpul muncii, odată 
cu ieșirea la pensie. De aceea, cei 
puțin pînfi în 1984—1985. cele mai 
importante resurse disponibile de 
muncă devin persoanele care mai 
pot fi eliberate din agricultură. Ocus 
pares acestor resurse nu se poa
te face altfel decit prin depla
sarea industriei, inclusiv a activită
ților cu caracter industrial-artizanal 
și a celorlalte ramuri neagricole cu 
deosebire in micile orașe, in viitoa
rele centre agroindustriale, în co
mune.

Astfel. în toate județele mai 
puțin dezvoltate se va mări foar
te rapid numărul muncitorilor și 
al intelectualilor, se vor ridica sub
stanțial veniturile și nivelul de trai 
ale populației, va crește gradul de 
urbanizare, se va afirma hotărit mo
dul urban de viață in comune.

Se poate spune că problemele dez
voltării economiei în profil terito
rial vor căpăta, în viitorul cin
cinal, soluții definitive : vor fi În
făptuite, in ceea ce este esențial,, 
obiectivele Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in domeniul re
partizării teritoriale a forțelor de 
producție. Cpngresul al XII-lea al 
partidului, marcinți trecerea la o nouă 
calitate șl in repartizarea teritorială 
a forțelor de producție, va avea o 
semnificație aparte in procesul deve
nirii socialiste și comuniste a țării 
noastre.

/
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Tovarășului JORGE DEL PRADO
Secretar general al Partidului Comunist Peruan

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Peruan, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și de succes în activitatea pe care 
o desfășurați in fruntea partidului.

Sint convins că legăturile de prietenie, solidaritate și colaborare stator
nicite intre Partidul Comunist Roman și Partidul Comunist Peruan vor cu
noaște., în continuare, un curs ascendent, în interesul dezvoltării multilaterale 
a relațiilor de conlucrare dintre cele două țări și popoare, al cauzei păcii 
înțelegerii internaționale. '

Cronica zilei

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim sincere mulțumiri pentru felicitările șl bunele urări pe care 
mi le-ați transmis cu ocazia aniversării zilei mele de naștere.

împărtășesc speranța dumneavoastră că relațiile prietenești existente în
tre Australia și România vor continua să se dezvolte in interesul nostru 
reciproc.

Tovarășul Cornel Burtică. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit vineri pe Horst Schmid, minis
trul de stat pentru comerț internațio
nal al provinciei Alberta (Cana
da). Au fost abordate aspecte ale co
laborării economice dintre România 
și Canada, ale extinderii și diversi
ficării schfmburilor comerciale și 
coooperări economice si tehnice in
tre întreprinderi românești și firm* 
canadiene din provincia Alberta.

La primire au luat parte Alexandru 
Mărgăritescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale, și Peter McLaren Roberts, am
basadorul Canadei la București.

Vizita ministrului afacerilor 
externe al Italiei

Convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe

ZELMAN COWEN
Guvernator general al Australiei

Plecarea primului secretar
al Partidului Socialist Francez

Vineri seara a părăsit Capitala 
Franțois Mitterrand, prim-secretar al 
Partidului Socialist Francez, care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a făcut o 
vizită de prietenie in țara noastră. 
Oaspetele a fost însloțit de Jacques 

membru al Comitetului 
al

Attaii, 
Director

al
partidului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mircea 
Mallța, membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

extinde colaborarea româno-bulgară 
în domeniul științei

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
vii orim-ministru al guvernului, a 
pro iit vineri pe Nacio Papazov, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Știință și Progres tehnic din Repu
blica Populară Bulgaria.

Cu acest prilej s-a exprimat do
rința comună de dezvoltare a colabo
rării dintre oamenii de știință români 
și bulgari, a cooperării bilaterale în 
cercetare și tehnologie in diverse 
sectoare de activitate. S-a 
faptul că aceste relații se

evidențiat 
Înscriu în

cadrul colaborării româno-bulgare, 
care se extinde și se adîncește con
tinuu pe plan politic, economic, teh- 
nieo-ștlințific, cultural și în alte do
menii, potrivit înțelegerilor și măsu
rilor stabilite cu prilejul întâlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

Au participat Ion Ursu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, precum 
și ~ ' 
R.

Petăr Danailov, ambasadorul 
P. Bulgaria la București.

CELUI DE-AL XXXVI-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN MAREA BRITANIE

★

La invitația Consiliului ______
pentru Știință și Tehnologie, o dele
gație a Consiliului de Stat pentru 
Știință și Progres din R.P. Bulgaria, 
condusă de Nacio Papazov, președin
tele comitetului, efectuează o vizită 
in țara noastră. Vineri, oaspeții au 
avut convorbiri cu Ion Ursu. prim- 
Vicepreședinte al C.N.S.T. Cu acest 
prilej, conducătorul delegației bul
gare a rugat să se transmită to
varășei academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu, președintele 
C.N.S.T., din partea oamenilor de 
știință din țara vecină și prietenă, 
cele mai respectuoase urări de noi 
succese în activitatea pe care o des
fășoară pentru dezvoltarea științei și 
tehnologiei in Republica Socialistă 
România.

în cadrul convorbirilor s-au exa
minat propunerile părților tn legă
tură cu noile obiective de colaborare, 1

Național
*

vederea definitivării Programului 
colaborare tehnico-științifică pe

In
de ___ _____  T__ ____
1980 și pe perioada 1081—1985 în In
dustria extractivă, construcții de ma
șini, chimie, energetică, agricultură 
și industrie alimentară, industrie 
ușoară, transporturi și alte domenii.

în spiritul hotărîrilor și sarcinilor 
stabilite la întîlnirea din octombrie
1979 dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkdv s-au ana
lizat și convenit noi căi și posibili
tăți de dezvoltare șl adincire a cot 
laborării tehnico-științifice pe
1980 și in continuare, între cele 
țări.

anul 
două

♦
La încheierea convorbirilor, 

varășli Ion Ursu și Nacio Papazov au 
semnat un protocol. Au participat 
membri ai conducerii C.N.S.T., pre
cum șl Petăr Danailov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

to-

A
Vineri * avut Ioc in Capitală ce

remonia remiterii oficiale a „Ordinu
lui Prieteniei", conferit de președin
tele Republicii Socialiste Vietnam 
Institutului politehnic, Universității 
și Institutului de construcții din 
București, pentru contribuția adusă 
la formarea și perfecționarea unui 
mare număr de cadre din R.S. 
Vietnam.

Ordinele au fost înmînate rectorilor 
de către Tran Thuan, ambasadorul 
Republicii Socialiste Vietnam la 
București.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, Aneta Spornic, ministrul educa
ției și invățărriintului, a subliniat că 
această manifestare constituie o nouă 
și elocventă mărturie a raporturilor 
de cooperare rodnică, de stimă și 
prețuire reciprocă, statornicite intre 
partidele, statele și popoarele noas
tre. Ea a relevat contribuția hotări- 
toare adusă la dezvoltarea acestor 
relații de Intîlnlrile și convorbirile 
româno-vietnameze la nivel inalt.

Felicitîndu-i pe reprezentanții in* 
gtituțiilor bucureștene de invățămint 
superior distinse cu „Ordinul Prie
teniei", ambasadorul Republicii So
cialiste Vietnam a mulțumit guver
nului și poporului român pentru 
sprijinul acordat Republicii Socialis
te Vietnam în formarea cadrelor teh- 
nico-științifice. El a arătat că acest 
sprijin se înscrie ca un aport pre
țios la opera construcției socialiste în 
Vietnam. în încheiere, ambasadorul 
vietnamez a subliniat contribuția de
cisivă a înțelegerilor dintre conducă
torii celor două partide și state pen
tru continua dezvoltare a relațiilor 
româno-vietnameze.

Rectorii Radu Voinea, George 
Ciucu și Dan Ghiocel, precum și 
Ion Stoica, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R. din Centrul universitar 
București, care au luat, de asemenea, 
cuvintul in cadrul ceremoniei, au 
mulțumit călduros pentru conferirea 
înaltelor distincții.

★

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
Zilei naționale a Republicii Popu
lare Angola, vineri a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. Au 
participat membri ai conducerii 
I.H.R.C.S. ș! Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, 6ameni de 
tură, un

I 
I

numeros public.
artă și cul-

★

a avut loc în
festivă dedicată ____
ani de la apariția primului 

Pentru patrie".

tv
PROGRAMUL 1

8..W Teleșcoalâ
9,40 - *

i0.«0
10.29
10.30

19, <4

Curs de limb* german* 
Curs de limba spaniolă 
șoimii patriei 
Roman-folleton 
dor" (reluarea 
Publicitate 
Film artistic : 
nâ". Producție 
..Cinci"

13,00 De Ia A la... infinit. In intlmplna- 
rea Congretului a) XII-Iea *1 
P.C.R. — reportaj* — interviuri — 
-• transmisiuni • (14,00) — Hand
bal : România — R.F.G. — seiec- 
țtuni înregistrate la Brașov și 
MUncheii • (16,«n — Rugbi ; Sco
ția — Noua Zeeland*. Transmisiu
ne directă de la Edinburgh

17.80 Clubul tineretului
18.33 Săptămln* politică
18.30 MWi de seri
19,00 Telejurnal • INTENSA ACTIVI

TATE POLITICA ÎN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI ■

19.30 AVEȚI CUVINTUL... Opinii P«

11.23
11,36

: „Cel din Moga- 
eplsodului 8)

„Din nou impreu- 
a Casei, de filme

20.00
20.34)

marginea propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
creștere* rolului Frontului Unității 
Socialiste tn viața social-politică a 
României
In întâmpinarea congresu
lui AL XII-LEA AL PARTIDULUI 
Teleenclclopedia
Film serial ; Dallas — Compania 
petrolieră Etvlng. Episodul 12 
Varietăți de sîmbătâ seara21,15 _____ _ _ ________ ______

ZI.43 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
INTENSA ACTIVI- 

PREGATI- 
PARTIDU-

19,80 Telejurnal
TATE----
REA
LUI

19.30 Seară 
veanu

19.45 Reportaj pe glob. Algerul.— poar
tă spre Sahara

20.03 Melodii lirice
20.20 Țelul suprem ; bunăstarea șl fe

ricirea întregului popor. Reportăi? 
anchetă Inspirat din Programul- 
directivft de creștere a nivelului 
de trai în perioada 1981—1935 și de 
ridicare continuă a calității vieții

20.50 Din viața de concert a Capitalei
21.45 Telejurnal
aa.oo închidere* programului

politica în 
CONGRESULUI

de romanț* eu Doret hi

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Vineri 
adunare 
a 80 de 
număr al revistei ,,'

Au participat membri ai Consiliu
lui de conducere al Ministerului de 
Interne, activiști de partid și de stat, 
ziariști, corespondenți și colaboratori 
ai revistei, numeroși cititori.

în cadrul adunării s-a dat citire 
Ordinului de zi al ministrului de in
terne consacrat acestui eveniment.

Redactorul-șef 
Grigore Cuza, a 
publicației în cei 
riție.

Au fost rostite... ...... . ... .......
din partea Secției de presă și radio- 
televiziune a C.C. al P.C.R., ziarelor 
„Scînteia", „România liberă", „Scin- 
teia tineretului" și revistei „Viața 
militară".

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune ; „Ne alăturăm, cu 
fierbinte dragoste și nețărmurit en
tuziasm, voinței comuniștilor din în
treaga țară, voinței întregului popor 
ca, la cel de-al XII-Iea Congres al 
partidului, dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales' în înalta funcție de secre
tar general al partidului, chezășie 
sigură a Înfăptuirii 
program de înălțare a 
cialiste pe noi trepte 
civilizație".

Capitală o 
împlinirii

al revistei, colonel 
înfățișat activitatea
30 de ani de apa-

cuvinte de salut

grandiosului 
României so- 
de progres și

A
Academiei „Ștefan

I

ÎN OPTIMILE „CUPEI U.E.F.A."

Universitatea Craiova Borussia Moenchengladbach
ZURICH 9 (Agerpres). — La Ziirich 

a avut loc tragerea la sorți a meciuri
lor din turul III (optimi de finală) al 
„Cupei U.E.F.A." la fotbal.

Echipa Universitatea Craiova va 
întilni cunoscuta formație vest-ger- 
mană Borussia Moenchengladbach, 
deținătoarea trofeului. Fotbaliștii cra- 
ioveni vor susține primul joc în de
plasare (la 28 noiembrie), iar partida

retur pe teren propriu (la 12 decem
brie).

Iată programul celorlalte meciuri : 
Diosgyor — F.C. Kaiserslautern : Ba
yern Miinchen — Steaua Roșie Bel- 
frad ; Grasshoppers Ziirich — V.F.B. 

tuttgart ; St. Etienne — Aris Salo
nic ; Eintracht Frankfurt pe Main — 
Fevenoord Rotterdam ; Lokomotiv 
Sofia — Dinamo Kiev ; Standard 
Liege — Zbrojovka Brno.

în cîteva rînduri
sporturilor din Brașov 
aseară, întîlnirea inter-

____ handbal feminin dintre 
selecționatele României și R. F. Ger
mania, victoria 
de 19-13 (9—7)

• In Sala 
s-a disputat, 
națională de

revenind cu scorul 
sportivelor românce.
s-a mai anunțat, în

etrio-
• După cum 

noua ediție a campionatului 
pean de rugbi pentru „Cupa F.I.R.A.' 
selecționata țătil noastre va întilni 
Ia 18 noiembrie Ia București repre
zentativa Poloniei. Jocul va avea loc 
cu Începere de la ora 13,30 pe sta
dionul Giulești, în vederea acestei 
partide, federația noastră a selecțio
nat un lot lărgit de jucători in frunte 
cu internaționalii Munteanu, Scarlat,

11

în cel de-al doilea meci pentru e- 
ceeași competiție, la 2 decembrie, la 
Montauban, rugbiștii români vor juca 
în compania redutabilei selecționate 
a Franței.
• în meci retur, contînd pentru 

turul doi al „Cupei. C.E.F.A.", lâ 
Reykjavik s-au întîlnit echipele 
Keflavik (Islanda) și Zbrojovka 
Bfno. Au cîștigat cu scorul de 2—1 
(1—9) fotbaliștii cehoslovaci, care 
s-au calificat pentru optimile de fi
nală ale competiției. în primul joc, 
echipa din Brno obținuse victoria 
cu 3—1.

Sub egida
Gheorghiu", vineri a avut loc dezba
terea științifică cu tema : „Renun
țarea la forță și reglementarea paș
nică a diferendelor dintre state în 
concepția și practica României", or
ganizată de Institutul de științe poli
tice și de studiere » problemei na
ționale. La dezbatere au participat 
cercetători, cadre didactice, activiști 
de partid șl de stat, practicieni în 
domeniul relațiilor internaționale.

A
Oficiul de Stat pentru Invenții și 

Mărci, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. au organizat, in Ca
pitală, „Salonul național de invenții 

București ’79".
Deschis vineri în holul Teatrului 

Național, Salonul reunește peste 
1 000 de invenții românești de va
loare deosebită din punct de vedere 
economic, tehnic și științific.

*r
La Bacău și In alte orașe din jude

țul Bacău s-au desfășurat lucrările 
simpozionului național „Era omului", 
organizat de forurile culturale locale 
în colaborare cu Centrul de infor
mare al O.N.U. pentru România.

(Agerpres)

Murariu, Paraschiv, Constantin 
alții. cinema

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 9 NOIEMBRIE 1979

EXTRAGEREA
63 70 30 66.

EXTRAGEREA
81 16 10 25 62 58.

FOND TOTAL
971 064 lei, din care 347 (186 lei re
port la categoria 1.

I ; 24 87 8 64

A II-A : 39 57

58

29

DE CÎȘTIGURI :

• Ora zero : GIULEȘTI — »; 11! 
13.13; 15,30: 17,48; 30. MIORIȚA — 
9: 11,18; 13,30; 15,43; 13; 20. GR1- 
VIȚA — 8; 11,15: 13,30; 15.43; 18; 30.
• Tactica alergătorului de cursă 
lungă — tn cadrul „Zilelor rumu
lui sovietic" : CINEMA STUDIO
— 10: 12; 14; I«; 18: 20.
• 39 de trepte : SCALA — 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, FESTIVAL — 
13,15; 15 45; 18,15; 20,45.
• Jachetele galbene : PROGRESUL
— 16; 18; 20.

• Puterea și adevărul : CAPITOL 
— 15,30: 19.
• Luca cel sărac : ARTA — 9;
11,16; 13,30; 15,43; 18 " "
• Dacii : AURORA 
13,30; 18,43: 18; 20.
• Caddie : BUCUREȘTI —
17,48; 30, FAVORIT — 9: 11,18: 
13,45; ta: 20.13.
• Buzduganul cu trei pereți :
LUCEAFĂRUL — 13.30: 19.
• Mi-e teamă : MODERN — 
11,30: 14.13: 17: 19,46.
■ Găină sau vultur : BUCEGI 
16; 18; 20.
• Șatra : BUZEȘTI
18: 20.
• Uraganul vine de la Navarone: 
COTROCENI — 15; 17,30; 20, DA-

20.13.
- 9; 11.15;

u.M; 
13.30;

14; 18;

în cursul zilei de vineri au avut 
loc la București convorbirile oficiale 
intre Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, și Franco Maria Malfatti, 
ministrul afacerilor externe al Italiei.

Cei doi miniștri au trecut în re
vistă stadiul actual și perspectivele 
de dezvoltare, pe multiple planuri, 
a raporturilor dintre România și 
Italia.

De ambele părți s-a evidențiat cu 
satisfacție cursul ascendent al rela
țiilor tradiționale de prietenie dintre 
cele două stațe, relații ce s-au dez
voltat potrivit înțelegerilor Ia care 
s-a ajuns ca urmare a întîlnirilor și 
convorbirilor româno-italiene la ni
vel înalt, a Declarației solemne co
mune și a celorlalte documente sem
nate cu acest prilej. Totodată, a fost 
exprimată dorința comună de a im
pulsiona in mod deosebit schimburile 
comerciale și cooperarea economică, 
de a dezvolta raporturile pe plan 
tehnico-științific, cultural și ia alte 
domenii de interes reciproc.

S-au abordat, de asemenea, aspecte 
principale ale vieții politice actuale, 
schimbul de opinii în această pri
vință reliefind dorința de a întări 
conlucrarea româno-italiană tn sfera 
relațiilor: internaționale.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate, 
au luat parte Aurel Duma, ministru 
secretar de Stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Ion Mărglneanu, amba
sadorul României la Roma, alte per
soane oficiale.

Au participat Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, consilieri și experți care îl în
soțesc pe ministrul italian de externe 
în țara noastră.

★
La Ministerul Afacerilor Externe, 

Ștefan Andrei și Franco Maria Mal-

fatti au semnat, vineri. Acordul în
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii Ita
lieni, privind cooperarea îri dome
niul sănătății.

Documentul prevede măsuri pen
tru dezvoltarea și lărgirea, pe bază 
de reciprocitate, a cooperării în do
meniul sănătății și cercetării știin
țifice medicale. în acest sens, părțile 
vor favoriza schimbul de informații 
și de specialiști, cooperarea între in
stituțiile științifice de specialitate din 
cele două țări, colaborarea în dome
niul medicamentelor, aparaturii me
dicale, medicinii preventive, igienei 
publice și educației sanitare, precum 
și alte asemenea acțiuni.

Au participat Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Ludovic Păun, 
adjunct al ministrului sănătății, alte 
persoane oficiale române și italiene.

Au luat parte, de asemenea, am
basadorul României la Roma și 
ambasadorul Italiei la București.

★
Ministrul afacerilor externe. Ștefan 

Andrei, a oferit vineri un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor exter
ne al Italiei, Franco Maria Malfatti.

în timpul dineului, cei doi miniș
tri de externe au toastat in sănăta
tea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a președintelui Alessandro Pertini, 
pentru continua întărire a legături
lor de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare, 
pace și Înțelegere în lume.

★
Vineri dimineață. Franco 

Malfatti, ministrul afacerilor 
ne al Italiei, a depus coroane de flori 
Ia Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

pentru

Maria 
exter-

întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internaționale

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a avut 
vineri o întrevedere cu Franco Maria 
Malfatti, ministrul afacerilor externe 
al Italiei.

în cursul convorbirii au fost abor-

date, în spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt, noi posibilități 
menite să contribuie la intensificarea 
colaborării și cooperării economice 
dintre cele două țări, precum și pen
tru lărgirea și diversificarea in con
tinuare a schimburilor comercial* 
româno-italiene și pe terțe piețe.

(Agerpres)

La Academia Republicii Socialiste România a avut loc ieri

Sesiunea de comunicări „Dezvoltarea științei românești 
in perspectiva documentelor programatice ale celui 

«4de-al XII-Iea Congres al P.C.R.
Academia Republicii Socialiste 

România a organizat, vineri, o se
siune de comunicări cu tema : „Dez
voltarea științe.! românești în per
spectivă documentelor programatice 
ale celui de-al XII-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român".

Lucrările prezentate au subliniat 
perspectivele largi deschise științei 
romanești de aceste documente.

Participanții lă sesiune au adoptat 
textul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : Comu
niștii și întregul personal muncitor 
al Academiei iși exprimă și cu acest 
prilej adeziunea deplină față de do
cumentele Congresului al XII-Iea. 
fața de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru. Sesiunea 
a scos în evidență contribuția hotă- 
rîtoare, de inestimabilă valoare 
teoretică și practică, . pe care ați 
adus-o dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la elabo
rarea și fundamentarea acestor do
cumente de excepțională însemnăta
te, documente care jalonează evolu
ția cercetării științifice, a artei șl 
culturii românești pe o perioadă lun
gă de timp.

Cu sentimente de îndreptățită mîn- 
drie, prețuim acțiunile inițiate de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate mar
cantă a vieții noastră politice și 
științifice, ilustru sâVânt de renume 
mondial, prestigios membru al Aca
demiei noastre, pentru îmbunătăți
rea, in lumina proiectelor programe- 
lor-direetivă, a Programului de cer
cetate științifică, dezvoltare tehnolo
gică și de Introducere a progresului 
tehnic pe perioada 1981—1985.

Dind expresie înaltelor sentimente 
patriotice de care sint animați, mem
brii Academiei Republicii Socialiste 
România, comuniștii, întregul perso
nal al Academiei iși manifestă de
plina adeziune la propunerea pri
vind realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

Ne angajăm în fața dumneavoas
tră să nu precupețim nici un efort 
pentru a fi la înălțimea cerințelor și 
sarcinilor încredințate de partid Oa
menilor de știință și cultură, pentru 
a răspunde cu noi și importante 
realizări încrederii acordate.

i

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

ÎS șl 13 noiembrie. Tn țară : Vreme în 
general, caldă, îndeosebi' în sudul țârii. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale în vestul și nordul țării și

izolate In rest. Vint slab pînâ la mode
rat. eu intensificări locale de scurtă 
durată. Temperatura aerului in scădere 
ușoară. în nordul tării. Minimele vor 
fi cuprinse Intre minus 2 și plus 8 
grade, iar maximele între 4 și 14 gra- 

generalde. In București : Vreme In 
caldă, mal ales la începutul Interva
lului. Cerul va fl schimbător, favora
bil ploii. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

r

Se apropie șarja inaugurală
(Urmare din pag. I)

Din 
oa- 

care
ceastâ putere ? 
puterea acestor 
meniminunați, 
înalță socialismul pe 
pămîntul României.

Un al doilea stop- 
cadru. De data aceas
ta pe o biografie o- 
bișnuită aici : biogra
fia comunistului Si
mion Gușatu. șef de 
echipă. Meseria sa de 
bază — strungăria. 
Odată venit pe șantie
rul combinatului, și-a 
spus că datoria lui, 
de comunist, îl obligă 
să știe mai mult. Și 
ăstfel a învățat și tă- 
cătușeria. Dar un co
munist nu se oprește 
niciodată din drum. 
Cu atît mai puțin de 
la învățătură. Și iat.ă-1 
pe Simion Gușatu stă- 
pinind și o a treia 
meserie : cea de su
dor. Silința asia, a 
lui, t-a adus, normai, 
in fruntea unei for
mații de lucru. Comu
nistul nu termină însă

niciodată cu datoriile. 
El trebuie să crească 
oameni în loc. Buni, 
chiar mai buni decit 
el. Simion Gușatu s-a 
Btrăduit și în această 
direcție. Vasile Mihal- 
cea, sudor electric și 
autogen de clasă, cres
cut în amintita for
mație de lucru, poate 
depune mărturie a a- 
cestei strădanii. La 
fel și lăcătușii Ștefan 
FlOrea ori Constantin 
Căldare, „adevărați 
oameni de șantier".

îl întrebăm pe șeful 
de echipă :

— De fapt, ce în
seamnă un adevărat 
om de șantier ?

— tn stăpînirea me
seriei. un om fără cu
sur. tn gindite — un 
om drept, curajos, ni
ciodată mulțumit de 
cit a făcut, tare ca oțe
lul in fața greutăților. 
Adică, un comunist.

Un al treilea siop- 
eadru sugerat de ingi
nerul comunist Victor 
Bivolaru și tn strînsă

legătură cu afirmația 
șefului de echipă. 
„Trahsfocăm", ca să 
spunem așa. pe episo
dul urcării la înălțime 
a conductei destinate 
circuitului de gaze ar
se. Operație spectacu
loasă, de curaj, pregă
tită în variante, una 
dintre ele : conducta 
să fie alcătuită pe 
părți, cu stîlpi de mon
taj. Soluție tehnică 
„demolată" din start, 
pentru costul ridicat, 
pentru consumul de 
timp. S-a apelat la a 
doua idee : ridicarea 
cu două macarale a u- 
riasului cilindru de 53 
metri lungime și 43 to
ne greutate. S-a ales o 
zi fără vint, doi maca
ragii nu buni, ci foar
te bun! — Sergiu To- 
mescu și Ion Niculescu 
— sudori cu mină de 
aur, deplin odihniți. Și 
14 ore neîntrerupt s-a 
muncit întins. Ia zeci 
d” metri Înălțime, pînă 
cînd lucrarea a fost 
dusă la bun sfîrșit.

Teatrul cei mare: FLAMURA —■ 
11,15; 13,30; 13,45: 18:
Hoțul din Bagdad : COSMOS 
13,30: 13,30: 17.30; 19,30,

E stil de aproape fericirea :

20,15.

•
TIMPURI NOI — 16; 13; 20.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30; 11.45. Mihail, cline de 
clrc — 13; 16; 18; 20 : DOINA.

_ • Nick Carter superdetectiv : 
DRUMUL SĂRII - 18; 18; 20.
• Camera cu fereastra spre mare:
MELODIA — 9; 11,13: 13.30; 15.45:
18; 20.15.
• Cineva ca tine : FEROVIAR -*

9; 11,13: 13.S3; 15,45; 18; 20,18, GLO
RIA — 8: 11,15; 13,30; 13.45; 18;
20.15.
• Deducțiil* colonelului Zorin :
EXCELSIOR - 9; 11,15; 13.80;
13,43; 18; 20,18, VOLGA - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Vacanță tragică : FERENTARI
- 15.30;---------- -----
• Adio, 
MIS -
20.15.
• Ciocolată cu alune :
- 18.30: 17.45; SO.
• Un «iris tn plină vară : LIRA
- 16; 18; 20.
• Inchlriem apartament cu copii: 
MUNCA — 16; 18; 20.

17.30; 19.30. 
da r râniîn cu 
9: 11,13; 13.30;

tine : TX>-
15.43; 18;

FI. AC AH A

Dragî tovarăși, 
în numele Partidului 

rășul Nicolae Ceaușescu, 
XXXVI-lea Congres al 
membrilor partidului, oamenilor muncii britanici un călduros salut tovără
șesc, impreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.

Comuniștii români urmăresc cu sentimente de solidaritate activitatea des
fășurată de Partidul Comunist din Marea Britanie pentru apărarea și promo
varea aspirațiilor oamenilor muncii, pentru consolidarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare britanice, a tuturor forțelor democratice și progresiste in
teresate in apărarea intereselor fundamentale ale poporului britanic, în victo
ria cauzei progresului, democrației și socialismului.

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile în care în viața internațio
nală se afirmă tot mai puternic lupta popoarelor pentru pace, colaborare și 
destindere, pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru dezvoltarea 
cooperării egale în drepturi intre state, împotriva tuturor formelor de domi
nație, de amestec în treburile interne. în același timp, in condițiile prelungirii 
crizei mondiale, au loc ascuțirea contradicțiilor în viața internațională, inten
sificarea tendințelor de reîmpărțire a lumii in zone de influență, continuarea 
cursei înarmărilor, manifestarea sub diferite forme a politicii de forță, stările 
de încordare și apariția de noi conflicte care generează noi pericole și ame
nințări la adresa păcii și securității.

în aceste condiții se impune cu necesitate întărirea solidarității și conlu
crării, pe plan național și internațional, a tuturor forțelor muncitorești, de
mocratice și progresiste, pentru intensificarea luptei popoarelor în vederea tre
cerii la adoptarea de măsuri de dezangajare militară și dezarmare generală, 
In primul rînd de dezarmare nucleară.

Partidul Comunist Român, poporul român se află in aceste zile in fața 
unui eveniment de importanță istorică : Congresul al XII-Iea al partidului, 
chemat să adopte documente de cea mai mare importanță pentru viitorul 
națiunii, care vor asigura Înfăptuirea in continuare a Programului partidului 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de evoluția 
ascendentă a raporturilor frățești statornicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Marea Britanie, întemeiate pe egalitatea in drepturi, 
respectarea principiilor independenței și neamestecului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică, tactica și strategia re
voluționară corespunzător condițiilor istorice, naționale și sociale din propria 
țară.

Avem convingerea că dezvoltarea conlucrării reciproce dintre partidele 
noastre va servi intereselor întăririi prieteniei și colaborării dintre popoarele 
român și britanic, extinderii bunelor relații dintre România și Marea Bri
tanie, cauzei colaborării, destinderii, securității și păcii în Europa și in 
întreaga lume.

Vă adresăm, dragi tovarăși, urările noastre de succes în desfășurarea lu
crărilor Congresului, în îndeplinirea hotărîrilor ce Ie veți adopta, în activi
tatea consacrată împlinirii aspirațiilor de bunăstare și fericire ale poporului 
britanic, pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.

Comunist Român, al secretarului său general, tova- 
vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel de-al 

Partidului Comunist din Marea Britanle, tuturor

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Vetdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
primului ministru al Japoniei, Ma
sayoshi Ohirâ, cu prilejul reinves- 
tirii sale in această funcție, prin 
care îi transmite cordiale felicitări, 
urări de sănătate și fericire, succese

în funcția de mare răspundere ce 
i-a fost încredințată.

Tn telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile, prietenești dintre 
România și Japonia se vor dezvolta 
în continuare. în toate domeniile de 
activitate, spre binele celor două 
popoare, in interesul păcii și colabo
rării internaționale.

Manifestări consacrate Marii Revoluții••

Vineri, la Filatura românească de 
bumbac din Capitală a avut loc o 
adunare festivă consacrată aniversă
rii Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, numeroși oameni ai muncii.

După ce a reliefat semnificația is
torică a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Ilie Stefanov, direc
torul F.R.B., a înfățișat succesele do- 
bîndite de oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică in înfăptuirea hotări- 
rilor celui de-âl XXV-lea Congres al 
P.C.U.S. Vorbitorul s-a referit apoi 
la relațiile de prietenie și colabora
re dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică, subli
niind importanța deosebită a intîlni- 
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, rolul hotăritor al convorbi
rilor dintre cei doi conducători de 
partid și de stat iii dezvollarea rela
țiilor româno-sovietice, a prieteniei 
și colaborării multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Despre însemnătatea evenimentu
lui aniversat a vorbit, de asemenea, 
A. N. Sibanov. reprezentant comer
cial al Uniunii Sovietice la București. 
Vorbitorul a înfățișat preocupările 
oamenilor muncii sovietici, care în
făptuiesc cu succes sarcinile celui 
de-al zecelea cincinal, ale cărui pre
vederi au fost aprobate de Congresul

al XXV-lea al P.C.U.S. El 
apoi despre tradiționalele 
de prietenie și 
române, subliniind că la 
ascendentă o contribuție 
au convorbirile la nivel

a vorbit 
legaturi 
sovieto-colaborare

evoluția lor 
deosebită o 
înalt.

O adunare similară a 
Casa de 
nicipiul 
activiști 
zentanți 
membri 
româno-sovietică, 
ai muncii.

în cuvintul lor. Ancuța Costache, 
secretar al Comitetului municipal de 
partid, și M.S. Deseatov, consulul ge
neral al U.R.S.S. la Constanța, au 
relevat semnificația istorică a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
precum și evoluția continuu ascen
dentă a legăturilor de prietenie din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre cele 
două țări și popoare. în acest Con
text, a fost subliniat rolul determi
nant al convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev pentru continua dezvoltare 
a relațiilor româno-sovietice, în in
teresul reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii in lume.

La Casa de cultură a tineretului 
s-a deschis expoziția documentară 
„Imagini din U.R.S.S.".

(Agerpres)

avut loc Ia 
cultură a tineretului din mu- 
Tulcea, la care au participat 
de partid și de stat, repre- 
ai unor organizații obștești, 
ai Asociației de prietenie 

numeroși oameni

Nestinsa dragoste de țară
(Urmare din pa». O
putea cinsti patria decit mun
cind pentru ea, decit trăind pen
tru ea, decit iubind-o și purtind 
pe umerii tăi parte din bucu
riile ei, din necazurile ei, din 
visurile ei, din împlinirile ei ? 
Ce altceva te poate înălța mai 
mult in ochii urmașilor decit 
ceea ce ai înfăptuit pentru ca 
țara ta să fie mai bogată, mai 
frumoasă, mai înțeleaptă, decit 
ceea ce ai făcut pentru ca po
porul tău harnic și demn să urce 
tot mai sus. pe noi și noi cuinii 
de civilizație și bunăstare ? Ce 
altceva Iți poate bucura mai 
mult sufletul decit învățindu-ți 
copiii să-și iubească țara, să știe 
că au o țară a lor, o țâră moș
tenită de Ia strămoși, să-i cu
noască riurile, și drumurile, și 
cimpiile, și munții, să-și poată 
spune oricind și oriunde -cu 
neprefăcută mindrie câ sint fiii 
României socialiste, fiii țării 
scăldate de Dunăre, și de. Olt, 
și de Mureș, fiii țârii adumbri
te de piscurile Carpaților, fiii 
țării a căței capitală este orașul 
București 7 Ce altceva te poate 
mulțumi cu mai multă Îndestu
lare decit sâ te știi al țării tale, 
decit să muncești pentru ea, de
cit să poți privi înainte cu frun
tea sus, să scrutezi viitorul lao- 
ialtă cu poporul tău 1

Lauda patriei o simt tn suflet 
toți cei care înțeleg ce înseamnă 
să fti o patrie, cei care iși iubesc

patria în care s-au născut, cei 
pentru care tricolorul este parte 
de suflet, pentru care steagul 
de pișrpură este parte din viața 
lor, cei care trăiesc sub cerul 
României. Dezrădăcinarea se 
numește nu numai trădare. Ea 
înseamnă desprindere de ram, 
ca fructele putregăite înainte 
de a se coace, înseamnă moarte 
sufletească, inseamnâ rătăcire.

Mai poate oare un rătăcit, un 
fugar din țara lui să-și ia prun
cul de mină, să se plimbe și 
na-i spună : la temelia asta am 
pus și eu o cărămidă ? Nu. Ca
tegoric nu. Pentru că, o oarecare 
cărămidă așezată de el la nu 
știu ce temelie de pămint străin 
de sufletul lui, este o cărămidă 
străină și el n-a fost decit plătit 
s-o așeze și cărămida aceea nu 
poartă in miezul ei simburele 
acela de suflet pe care-1 poartă 
cărămizile așezate de noi, cei 
care ne-am născut și trăim și 
muncim în România, Ia temelia 
împlinirilor pe care le dobin- 
dim prin muncă. Și nici nu poa
te, dezrădăcinatul, să se bucu
re de truda sa, de argințli pe 
care-i primește. Mereu va privi 
cu zbucium in urmă, mereu vărs 
privi neliniștit înainte, mereu ‘ 
va trăi la umbra morbidă a 
singurătății, și gîndurile și su
fletul mereu îl vor fi hăituite de 
tnnegurări.

Laudă și cinstire Românie. 
Buna noastră mamă, România.

• Fratele călăului : PACEA — re; 
18; K.
• Cantemlr : PATRIA —
18,34).
• Ultima frontieră • 
POPULAR — 18; 18; 20.
• Avaria : VICTORIA 
17.30; 2».

14,30; 17;

morț» î

—k 13;

teatre

însemnările unui necunoscut
20, (sala Atelier) : Fanteziile Iul 
Fariatiev — 19,34).
• Opera Română : Carmen — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 13.34).
• Teatrul „Lucia Sturdz* Du- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 20, (sala Gră
dina Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatru! Mic : Mlnettl
• Teatrul de comedie ; 
vișini — 19.30.
• Teatrul „Nottara" 
gheru) : Idtoata — 13.

- 19.30.
Livada de

» Teatru! Național București (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 13,

(sals' M*- 
____  . _ Micul in

tern — 19.30. (sala Studio) : Elegie 
pentru Hesperara — 13, Inele, cer
cei, beteală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes-

— tic) : Hotel „Zodia gemenilor" — 
19,30. (sala Giulești) : Noaptea pă
călelilor — 10.30.
• Teatru! evreiesc dă stat : LOztii 
cel mare — 18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala SăVoyl ; De U Că
răbuș, Ia Savoy ! — 19.30. (sala 
Victoria) ; Omul car* aduce risu]
— 19.34).
• Teatrul „Ion Vasileseu" : 
radia de ocazie — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
Cu trei Iezi —* 17.
• Circul București ; Olimpic circ
— 19.30.
• Teatrul ..Țăndărică" : Șoricelul 
și păpușa — 10.

Pa-
9;



„Pe calea științei și tehnologiei 
moderne - România intră 

in rindul țărilor dezvoltate" 
UN ARTICOL DIN ZIARUL EGIPTEAN „AL AHRAM”

AGENȚIILE DE PRESA
ie scurt

A 1

în cadrul acțiunilor prilejuite de 
Importantul eveniment din istoria 
poporului român — cel de-al 
XII-Iea Congres al P.C.R. — ma
rele cotidian egiptean „Al Ahram" 
a publicat articolul „Pe calea știin
ței și tehnologiei moderne — 
România intră in rindul țărilor 
dezvoltate". Autorul articolului, 
redactorul științific Abbas Mabruk, 
își exprimă convingerea deplină, 
formată în cursul unei vizite in 
țara noastră, că „știința și tehno
logia reprezintă baza solidă pe care 
se situează România în perspectiva 
depășirii stadiului de țară in curs 
de dezvoltare, a intrării sale in 
etapa de dezvoltare medie și, ulte
rior, in grupul țărilor dezvoltate 
ale lumii. Știința și tehnologia mo
dernă — scrie el — reprezintă în 
România coloana vertebrală a dez
voltării economice multilaterale".

Autorul articolului relevă in con
tinuare „rolul deosebit pe care 
Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie și, personal, acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, conducătorul acestei

„Pentru crearea unui climat favorabil reunificarii patriei"
Un editorial apărut în cotidianul „Nodon Sinmun”

PHENIAN 10 (Agerpres). — Ziarul 
„Nodon Sinmun", organ al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, a pu
blicat la 9 noiembrie un editorial in
titulat „Să găsim prin colaborare, 
unitate și reunificare o cale pentru 
națiune". în care partea sud-coreeană 
este chemată să contribuie, alături 
de R.P.D. Coreeană, la diminuarea 
confruntării dintre Nordul și Sudul 
Coreei și la crearea unui climat fa
vorabil reunificarii patriei, transmite 
agenția A.C.T.C.

Subliniind că actuala criză politică 
din Coreea de Sud demonstrează as
cuțirea luptei dintre forțele democra
tice și cele reacționare, dintre 
forțele care doresc reunificarea si 
cele care promovează confruntarea și 
divizarea țării, editorialul arată câ în 
prezent in Coreea de Sud sint unele 
persoane care ar dori să păstreze în- 
tr-o formă nouă sistemul dictatorial 
inițiat de Pak Cijan Hi. Dar calea 
represiunii populației, a divizării și 
confruntării ar contraveni dorinței 
poporului coreean și ar face jocul a- 
celor forțe externe cărora le convine 
împărțirea Coreei pentru a putea 
astfel să-și mențină bazele militare 
și să controleze această parte a țării, 
ceea ce ar echivala cu un dezastru 
pentru națiune. Poporul sud-coreean 
nu mai trebuie să fie manevrat de 
forțe străine — se subliniază în ar
ticol. Singura cale de urmat pentru 

prestigioase instituții românești, 11 
au in participarea directă Ia crearea 
bazelor generale ale dezvoltării 
economiei naționale a României, la 
transformarea revoluției tehnico- 
științifice intr-o puternică forță 
motrice a progresului și civilizației".

„Ca urmare a aplicării acestei 
politici consecvente, în anul 2000 
România va deveni o țară indepen
dentă și din punct de vedere al 
energiei și materiilor prime, cu un 
venit național de peste 3 000 dolari 
pe locuitor, o țară dezvoltată, in 
plin progres".

O emisiune dedicată țării noas
tre a difuzat, în cadrul programu
lui său săptămînal „Popoarele 
prietene" și postul de radio egiptean 
„Poporul". Emisiunea a evidențiat 
succesele obținute de țara noastră 
în domeniul ocrotirii sănătății și 
educației copiilor, în acest context 
subliniindu-se că în România au 
fost adoptate măsuri concrete de 
reducere a cheltuielilor militare, 
fondurile astfel economisite fiind 
destinate majorării alocațiilor pen
tru copii.

compatrioții noștri, pentru a preveni 
permanentizarea scindării țării, și a 
găsi un drum pentru națiunea noas
tră constă în cooperarea și unirea 
tuturor, în scopul reunificării patriei. 
Marea unitate a întregii națiuni re
prezintă garanția fundamentală a 
reunificării naționale — apreciază 
„Nodon Sinmun".

Arătind că R.P.D. Coreeană este 
animată de cea mai deplină sinceri
tate in propunerea de cooperare și 
de realizare a unității cu Sudul, ar
ticolul atrage atenția autorităților din 
sud că trebuie să renunțe la perse
cutarea populației pe considerente 
ideologice și pentru diferente de idei 
și să procedeze la o democratizare a 
societății. Dacă Nordul și Sudul do
resc să se unească — se spune în 
articol — este necesar să fie dat uită
rii trecutul. Sintem gata să colaborăm 
chiar cu cei din anturajul fostului 
dictator, dacă ei vor renunța la calea 
pe care au urmat-o pină acum. De
clarăm încă o dată că ținem întot
deauna o poartă deschisă dialogului 
și sintem gata să ne întîlnim cu ori
cine dorește reunificarea, oricind și 
oriunde. Atenuarea confruntării din
tre Nord și Sud va fi primul pas im
portant în direcția destinderii și eli
minării neînțelegerilor și neîncrede
rii în Coreea — se subliniază în edi
torialul ziarului „Nodon Sinmum".

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U. 

„Abolirea definitivă a politicii de apartheid 
și discriminare rasială-un imperativ 

urgent al timpului nostru"
CUV1NTAREA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI

NAȚIUNILE UNITE — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : In 
plenara Adunării Generale continuă 
dezbaterile asupra punctului referi
tor la politica de apartheid a gu
vernului Republicii Sud-Africane. 
Din dezbateri a rezultat îngrijorarea 
profundă a comunității internaționa
le în legătură cu intensificarea po
liticii de apartheid și discriminare 
rasială practicată de regimul mino
ritar rasist de la Pretoria, cu agra
varea acțiunilor sale represive îm
potriva populației africane majorita
re din R.S.A., precum și față de ma
nifestările pe plan extern ale poli
ticii de apartheid — ocuparea ile
gală a Namibiei, oprimarea poporu
lui namibian și actele de agresiu
ne repetate împotriva statelor afri
cane vecine, ceea ce constituie o 
gravă amenințare la adresa păcii și 
stabilității pe continentul african și 
în întreaga lume.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul permanent al 
țării noastre la O.N.U., ambasado
rul Teodor Marinescu, a expus po
ziția militantă, principială și con
secventă a României, potrivit căreia 
în etapa actuală se impune inten
sificarea luptei împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste. de apartheid și discrimina
re rasială, a oricăror forme de asu
prire a altor popoare, a politicii de 
forță și ingerință in treburile inter

Aniversarea a 60 de ani de la crearea
P. C. din Danemarca

COPENHAGA 9 (Agerpres). — La 
Copenhaga au început manifestările 
omagiale prilejuite de aniversarea a 
60 de ani de la crearea Partidului 
Comunist din Danemarca. La 9 no
iembrie a avut loc o plenară festivă 
a Comitetului Central al P.C.D., la 
care au participat ca invitați ve
terani ai partidului și delegații ale 
unor partide comuniste și muncito
rești din 22 de țări din Europa, Asia 
și America Latină. Partidul Comu
nist Român este reprezentat de 
Traian Dudas, membru al C.C. al 
P.C.R.

Instalarea noului
TOKIO 9 (Agerpres). — Noul gu

vern japonez, format joi de premie
rul Masayoshi Ohira, după alegerile 
generale de la 7 octombrie, a fost 
instalat, in mod oficial, vineri, in ca
drul unei ceremonii desfășurate în 
prezența împăratului Japoniei. Hiro
hito. După prima reuniune a Cabi
netului, premierul Masayoshi Ohira 
a dat publicității o declarație în care, 
afirmîndu-și intenția de a îndeplini 
angajamentele electorale, a evocat 
ca obiective, în principal, reorgani- 

ne, care împiedică popoarele să se 
manifeste liber, de sine stătător, co
respunzător intereselor și aspirațiilor 
proprii. Vorbitorul a arătat că țara 
noastră condamnă cu hotărire poli
tica inumană de apartheid și discri
minare rasială, subliniind că abolirea 
definitivă a acesteia, a oricăror for
me de asuprire și dominație consti
tuie uu imperativ urgent al timpu
lui nostru, care trebuie să-și găseas
că un loc sporit in preocupările 
O.N.U., prin adoptarea și transpu
nerea in viață a unui program de 
măsuri menit să răspundă mai bine 
realizării aspirațiilor legitime ale 
majorității populației din Africa de 
Sud, ale tuturor popoarelor din A- 
frica australă, de a trăi conform pro
priei voințe, în mod liber și demn.

în încheiere, arătind că România 
respectă cu strictețe rezoluțiile 
O.N.U. privind politica de apartheid 
și discriminare rasială și acordă un 
ajutor multilateral luptei tuturor po
poarelor care se inai află sub domi
nația și oprimarea străină, repre
zentantul țării noastre a subliniat 
necesitatea ca întreaga comunitate 
internațională să acționeze energic și 
să treacă la adoptarea unor măsuri 
ferme de natură să pună capăt a- 
cestor practici revolute, exprimînd 
convingerea că lupta dreaptă a po
poarelor din Africa australă pentru 
libertate și independență va triumfa.

I

Deschizînd lucrările plenarei, pre
ședintele partidului, Joergen Jensen, 
a salutat prezența delegațiilor parti
delor comuniste și muncitorești care 
participă la festivități.

în cadrul plenarei, membri ai con
ducerii P.C.D. au prezentat rapoarte 
referitoare la activitatea partidului 
în cei 60 de ani de existență, în 
diferite domenii ale politicii interne 
și internaționale, precum și în le
gătură cu planurile de viitor ala 
partidului.

guvern japonez 
zarea și simplificarea structurii or
ganismelor administrative, restabili
rea finanțelor țării, stabilizarea pre-.- 
țurilor și identificarea de soluții 
problemelor de ordin energetic.

Pe de altă parte, noul ministru de 
externe, Saburo Okita, a ținut o con
ferință de presă in care s-a referit 
la probleme internaționale, subli
niind că, în opinia sa, Japonia va 
trebui să joace în deceniul viitor un 
rol pozitiv și constructiv în lumea 
contemporană.

UN PROTOCOL DE COLABORARE ECONOMICA $1 TEHNICO-ȘTIIN- 
ȚIFICA in domeniul construcțiilor iriduștriole între România $i Cehoslovacia 
a fost încheiat la Bratislava.

ÎNTREVEDERE LIBANEZO-PA- 
LESTINIANA. La Beirut a avut 
Ioc o întrevedere între primul mi
nistru al Libanului, Selim Al Hoss, 
și lideri ai Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Au fost exami
nate relațiile libanezo-palestiniene, 
situația din Liban, îndeosebi cea 
din sudul țării, precum și proble
me înscrise pe agenda viitoarei 
reuniuni Ia nivel înalt a Ligii 
Arabe, programată pentru 20 no
iembrie in capitala Tunisiei.

VIITORUL CONGRES AL P.D.C. 
DIN ITALIA. Congresul Partidului 
Democrat-Creștin Italian (de gu- 
vernămint) va avea loc în perioada 
25—29 ianuarie 1980, la Roma — a 
confirmat oficial Direcțiunea P.D.C., 
reunită miercuri pentru a dezbate 
o serie de probleme referitoare la 
apropiatul congres.

OBIECTIVELE SINDICATELOR

NOUL MINISTRU FRANCEZ AL 
MUNCII. Președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estâing, l-a numit 
pe Jean Matteoli in funcția de mi
nistru al muncii, portofoliu devenit 
vacant în urma încetării din viață 
a fostului titular, Robert Boulin.

____ DIN R. F. CHINEZA. Sindicatele în 
China trebuie să devină adevărate organizații care să se bucure de în
crederea muncitorilor, să vorbească și să acționeze în numele lor — aceasta 
este una dintre concluziile ședinței lărgite a Comitetului Executiv al Fe
derației Sindicale din întreaga Chină — relatează agenția China Nouă. 
In cursul ședinței s-a subliniat că cea mai importantă sarcină a sindica
telor este organizarea muncitorilor pentru a lua parte activă la acțiunea 

— ■ ’ • ’ . 'l i__ i și depășirea sarcinilor de plan.
DEZVOLTAREA COLABORĂRII 

SPANIOLO-MAROCANE. Aflat in 
vizită la Madrid, ministrul de ex
terne al Marocului, Mohamed 
Boucetta, a semnat cu. omologul 
său spaniol, Marceliiio Oreja 
Aguirre, mal multe acorduri vi- 
zînd, în esență, întărirea coope
rării economice, tehnice și științi
fice bilaterale. în cadrul unei con
ferințe de presă, Boucetta a subli
niat voința celor două țări de a 
trece la realizarea unui tunel pe 
sub Gibraltar, între Maroc și 
Spania.

de modernizare a țării, îndeplinirea
COMPLOT EȘUAT ÎN GRENA- 

a 
a 

de
DA. Radio „Granada Libre" 
anunțat oficial că in Grenada 
avut loc o încercare nereușită 
asasinare a primului ministru 
Maurice Bishop și a vicepremieru- 
lui Bernard Coard. Potrivit preciză
rilor aduse, complotiștii 
parte dintr-o grupare 
luționară care urmărea 
actualului guvern.

făceau 
contrarevo- 
răsturnarea

UNOR IN-CU PARTICIPAREA
STITUȚII FINANCIARE europene 
și nipone, la Budapesta a luat 
ființă Banca internațională cen- 
tral-europeană — anunță agenția 
M.T.I., menționînd că 34 la sută 
din acțiuni aparțin Băncii națio
nale ungare, iar restul unui număr 
de șase bănci străine.

Jack Lynch, a 
cu președintele 
fiind abordate

CONVORBIRI AMERICANO- 
IRLANDEZE. Aflat în vizită la 
Washington, primul ministru al Re
publicii Irlanda, 
avut convorbiri 
Jimmy Carter, 
unele aspecte ale relațiilor bilate
rale, precum și situația din Irlan
da de Nord. în acest context, un 
punct distinct al convorbirilor l-a 
constituit problema terorismului și 
a combaterii acestuia.

POPULAȚIA ITALIEI însuma la 
31 august a.c. 56,9 milioane locui
tori, arată statisticile publicate la 
Roma.L

CONFERINȚA PENTRU PRO
BLEMELE POPULAȚIEI DIN A- 
MERICA LATINA, organizată de 
Comisia Economică O.N.U. pentru 
America Latină, și-a deschis lu
crările la Ciudad de Mexico. în 
cadrul primei ședințe a acestei 
importante reuniuni, dat fiind pro
blemele demografice din această 
parte a lumii, a fost prezentat ra
portul privind problema locuințe
lor.

O NOUA LINIE TRANSOCEA
NICA. Pachebotul „France", ce a 
fost vindut, in iunie, unei companii 
norvegiene, va naviga din nou, 
dar sub denumirea de „Nor
way". Reluarea contactului cu ocea
nul al pachebotului e 
pentru 1 iunie 1980, cind 
ra linia de croazieră 
York. Vasul se află la 
navale din Bremerhaven (R.F.G.), 
fiind supus unor amenajări.

prevăzută 
va inaugu- 
Oslo-New 
șantierele

MINISTERULUI ANGOLEZ ALUN COMUNICAT OFICIAL AL ___ _________ ..._____ _ ....
APARARII, dat publicității la Luanda, denunță agresiunile și actele pro
vocatoare repetate comise de forțele regimului minoritar sud-african îm
potriva Republicii Populare Angola. Comunicatul menționează că la în
ceputul lunii noiembrie, trupe sud-africane, transportate cu ajutorul elicop
terelor. au pătruns pe teritoriul Angolei și au atacat poziții ale armatei 
angoleze sau au bombardat obiective economice și civile ale țării, provo- 
cînd victime in rindul populației, precum și serioase pagube materiale. Ase
menea acțiuni ostile — arată comunicatul — vizează perturbarea vieții 
economice a R. P. Angola.

PREMIILE DE STAT ALE ‘ 

U.R.S.S. PE 1979. C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au decernat premiile de stat ale 
U.R.S.S. pe anul 1979 unui mare nu
măr de oameni de litere, artă, oa
meni de știință, ingineri. tehni
cieni, muncitori și colhoznici. Prin
tre cei distinși se află autorii lu
crării in 12 Volume „Istoria gene
rală a arhitecturii", poeții Robert 
Rojdestvenski și Vasili Fiodorov, 
președintele Academiei de artă a 
U.R.S.S., Nikolai Tomski, brigadie
rul miner Vladimir Timcenko.

I

INTR-O SCRISOARE remisă pri
mului ministru al Danemarcei, An
ker Joergensen, de către Paul Ver
ner, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., din par
tea lui Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, este exprimată hotărîrea 
guvernului R.D.G. de a preda Da
nemarcei moștenirea literară a 
scriitorului proletar danez Martin 
Andersen Nexo aflată în R.D. Ger
mană.

I

RELAȚIILE BRAZILIANO-VE- 
NEZUELENE. Președintele Brazi
liei, Joao Figueiredo, și-a Încheiat 
vizita Ia Caracas, unde a avut o 
serie de convorbiri cu șeful statului 
venezuelean, Luis Herrera. Cu pri
lejul vizitei, între cele două țări au 
fost încheiate mai multe acorduri 
de cooperare, vizîndu-se o sporim ' 
a schimburilor 
rale în valoare 
miliarde dolari

comerciale bilate- 
de pină la două-trel 
anual.

ECONOMISIRII DE

I

IN SCOPUL
ENERGIE. Conform hotăririi Par
lamentului suedez, incepind de anul 
viitor in Suedia se va introduce 
orarul de vară în perioada 6 apri
lie — 28 septembrie. Această acți
une este motivată de rațiuni de 
economisire a energiei.

PUTERNICE NINSORI IN AUS
TRIA. Ninsori neobișnuite pen
tru această perioadă a anului s-au 
abătut asupra landurilor Tirol, Sti- 
ria și Austria inferioară. In Alpi, 
grosimea stratului de zăpadă a 
atins un metru. 30 de trecători au 
fost închise circulației autovehicu
lelor. 12 persoane și-au pierdut 
viața.

I

CU ENERGIE Șl CONSECVENTĂ PENTRU AFIRMAREA 
PRINCIPIILOR NOI DE RELA Tll INTERNA TIONALE

Așa cum este bine cunoscut, una 
din liniile directoare primordiale, 
esența însăși a politicii externe a 
Partidului Comunist Român, a Româ
niei socialiste rezidă în ÎNFĂPTUI
REA PRINCIPIILOR NOI, DEMO
CRATICE DE RELAȚII INTERSTA
TALE — principiile egalității in drep
turi, respectului reciproc al indepen
denței, suveranității și integrității te
ritoriale, neamestecului in treburile 
interne ale altor state, avantajului 
reciproc, renunțării Ia forță și la 
amenințarea cu forța.

Decurgînd în mod obiectiv din 
realitățile epocii noastre — epoca 
afirmării fără precedent a voinței 
popoarelor de a fi deplin stăpîne pe 
destinele lor — noile principii de 
relații internaționale se impun 
prin dubla lor vocație : a permite 
afirmarea liberă, nestingherită a fie
cărei națiuni și, concomitent, a crea 
cadrul coexistenței pașnice între 
toate țările, fără deosebire de orin- 
duire, al colaborării lor rodnice, sti
mulării destinderii, securității și 
păcii în lume. Tocmai de aceea 
partidul nostru apreciază aceste prin
cipii drept temelia trainică a unor 
relații interstatale noi, democratice, 
diametral opuse relațiilor de do
minație și asuprire proprii politicii 
imperialiste, drept cheia de boltă a 
unei noi ordini politice și economice

mondiale, a unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Congresul al XI-lea al P.C.R., evi
dențiind importanța determinantă a 
promovării noilor principii de relații 
interstatale, care își au in secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. un promo
tor vajnic și neobosit, a inserts in 
documentele sale, ca orientare ma
joră, desfășurarea în continuare a 
unor eforturi și mai intense pentru 
afirmarea acestor principii, atît prin 
promovarea lor cu scrupulozitate in 
raporturile României cu celelalte 
state, cit și prin preocuparea stărui
toare pentru generalizarea și înrădă
cinarea lor trainică in întreaga viață 
internațională. Corespunzător acestei 
orientări, in perioada de după Con
gresul al XI-lea, partidul și statul 
nostru au militat neobosit, cu o con
secvență neabătută pentru promova
rea noilor principii în viața interna
țională, pentru asigurarea strictei, lor 
respectări. în toate documentele de 
politică externă ale partidului și sta
tului nostru, in rapoartele și expu
nerile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fața organelor 
conducătoare din țară, în cuvintările 
rostite de la tribuna unor foruri și 
reuniuni internaționale. în mesaje și 
interviuri, aceste principii sint afir
mate, importanța lor este subliniată 
cu deosebită stăruință.

Drepturile și îndatoririle

fundamentale ale statelor

Consacrarea în importante

instrumente politico-diplomatice

„Trebuie să realizăm — sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la 9 mai 1975 — relații noi. bazate pe deplina 
egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suverani
tății, pe neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, 
să creăm un climat internațional in care fiecare stat și națiune 
să fie Ia adăpost de orice agresiune, să-și poată concentra re
sursele materiale și umane în scopul dezvoltării economico- 
sociale, al bunăstării și fericirii propriului popor. Numai res
pectând pe deplin independența și suveranitatea celorlalte 
popoare se pot asigura dezvoltarea, pe o cale nouă, indepen
dența și fericirea fiecărei națiuni".

în anii de după Congresul al 
XI-lea, România și-a adus o contri
buție majoră atit la precizarea con
ținutului principiilor fundamentale, 
cit și a unor norme adiacente care 
decurg din acestea și le întregesc, 
corespunzător cerințelor vieții poli
tic* și «conomice mondiale. Astfel,

în cunoscutul document de poziție 
privind întărirea rolului O.N.U. in 
întreaga viață internațională, pre
zentat forului mondial al popoarelor 
în 1975, avansîndu-se propunerea fă
cută de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de a se elabora un COD DE CON
DUITA, s-au formulat:

— dreptul sacru al fiecărui stat la existență liberă, la indepen
dență și suveranitate națională, la pace și securitate;

— dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și decide de sine 
stătător soarta, de a-și alege și dezvolta liber sistemul politic, 
economic și social, corespunzător voinței și Intereselor proprii, fără 
nici un amestec din afară ; obligația fiecărui stat de a milita pentru 
lichidarea totală a colonialismului;

— egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, indiferent de 
mărime, situație geografică, nivel de dezvoltare, orîna'uire socială, 
apartenență sau neapartenență la alianțele militare;

— dreptul fiecărui popor ia dezvoltare și progres, la exercitarea 
suveranității depline asupra resurselor sale naturale;

— obligația statelor de a nu interveni, sub nici o formă, sub nici 
un pretext și în nici o împrejurare,' în treburile interne sau externe 
ale altor state ;

— respectarea inviolabilității frontierelor și a integrității terito
riale a fiecărui stat și. drept consecință, abținerea de la orice ten
tativă îndreptată împotriva unității naționale sau a integrității terito
riale a altui stat, care constituie o atingere gravă adusă păcii și 
securității internaționale;

— obligația statelor de a se abține, in relațiile lor internaționale, 
de la amenințarea cu forța sau folosirea forței, sub orice pretext, 
in orice împrejurare și sub orice formă, precum și de la orice fel 
de constringere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură 
împotriva altui stat;

— dreptul inerent al fiecărui stat de a șe apăra cu toate mij
loacele împotriva oricărui atentat Io adresa suveranității și indepen
denței sale naționale, inclusiv cu cele militare în cazul că este supus 
unei agresiuni armate ;

— obligația tuturor statelor de a reglementa diferendele lor 
Internaționale în toate împrejurările numai prin mijloace pașnice;

— dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții de deplină 
egalitate, la .examinarea și soluționarea problemelor internaționale de 
interes comun ;

— dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de orînduire socială, 
de a coopera între ele — pe baza avantajului reciproc — în toate 
domeniile, în scopul menținerii păcii și securității internaționale, al 
favorizării progresului economic și social al tuturor națiunilor, și în 
primul rînd al celor în curs de dezvoltare ;

— dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces la cuceririle 
științei și tehnicii;

— obligația statelor de a-și îndeplini cu bună credință anga
jamentele asumate în conformitate cu dreptul internațional.

Ca rezultat al convorbirilor la nivel înalt, România a semnat, in 
perioada de după Congresul al XI-lea :
• 3 TRATATE DE PRIETENIE Șl COOPERARE • 10 DECLA
RAȚII SOLEMNE COMUNE • 19 DECLARAȚII COMUNE

în toate aceste documente — instrumente politico-diplomatice de 
o factură nouă, originală — sînt consacrate solemn normele Și 
principiile fundamentale ale relațiilor interstatale, este înscris anga
jamentul semnatarilor de a le aplica atît în raporturile reciproce, cit 
șl în relațiile cu alte state.

Contribuții la codificarea normelor

legalității internaționale

Plenara C.C. 
al P.C. Francez ,
PARIS 9 (Agerpres). — în suburbia 

pariziană Yvry și-a încheiat lucrările 
plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Francez, în cadrul 
căreia a fost examinată problema lo
cului tineretului in lupta de clasă. în 
raportul prezentat, Charles Fiterman, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C; al P.C.F., a relevat că în pre
zent 9.5 milioane de francezi între 
14 și 25 de ani formează „generația 
de criză" discriminată social în do
meniile învățămintului și găsirii unui 
loc de muncă. Aproximativ 900 000 de 
tineri și tinere, a spus raportorul, 
sint șomeri.

într-o rezoluție adoptată de plena
ră, P.C.F. adresează un apel milioa
nelor de tineri francezi să adere la 
lupta pentru atingerea obiectivelor 
majore ale oamenilor muncii.

Comuniștii brazilieni 
se pronunță pentru 
consolidarea unității 
forțelor democratice
BRASILIA 9 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Rio de Janeiro, 
Luis Carlos Prestes, secretar gene
ral al C.C. al P.C. Brazilian, a reafir
mat hotărîrea comuniștilor brazilieni 
de a lupta pentru legalizarea partidu
lui lor. El a arătat că Partidul Comu
nist Brazilian se pronunță pentru de
mocratizarea vieții politice interne 
braziliene, pentru un sistem pluripar- 
tit în țară, pentru consolidarea uni
tății de acțiune a forțelor politice de
mocratice, progresiste din Brazilia.

• in cadrul CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE 
IN EUROPA, România a adus o contribuție de substanță, unanim 
recunoscută, la elaborarea celor 10 principii menite să guverneze 
relațiile intereuropene; în ACTUL FINAL DE LA HELSINKI, regăsim 
du-se principalele norme de conduită înscrise în documentele bilate
rale încheiate de țara noastră cu diferite state, cit și propuneri concrete 
prezentate de țara noastră.

• ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U. a adoptat Rezoluția destinată 
să confirme și să actualizeze cuprinsul Declarației asupra întăririi secu
rității internaționale. La propunerea țârii noastre, în rezoluție se reafirmă 
principiile noi de relații interstatale, ca bază a securității generale.

• Pe ordinea de zi a actualei sesiuni a ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U. a fost înscris punctul privitor la „REGLEMENTAREA PRIN 
MIJLOACE PAȘNICE A DIFERENDELOR ÎNTRE STATE".

• La CONFERINȚA ASUPRA DREPTULUI MĂRII, România 
susține activ înscrierea în preambulul documentului a ideii că relațiile 
în acest domeniu trebuie să se întemeieze și ele pe principiile dreptu
lui internațional.

Acționind pentru recunoașterea noi
lor principii, România a susținut în 
permanență că, esențial, hotărîtor 
este RESPECTAREA LOR RI
GUROASA DE CĂTRE TOȚI ȘI 
FAȚA DE TOȚI. In toate ca
zările in care principiile au fost 
nesocotite sau Încălcate sub orice 
formă — presiuni și ingerințe în tre
burile interne ale altor state, acte de 
forță, intervenții armate, agresiuni

directe — România a luat o poziție 
fermă de dezaprobare, pronunțindu- 
se cu hotărire pentru abolirea acte
lor de forță și reglementarea proble
melor litigioase pe căi politice, prin 
tratative, pentru destindere și demo
cratizarea relațiilor internaționale.

Grupaj realizat de
I. FtNTÎNARU

Perspectivele cooperării 
intre Piața comună 

si Pactul Andins
BRUXELLES 9 (Agerpres). — După 

trei zile de dezbateri la Bruxelles, 
reprezentanții Pieței comune și ai 
Pactului Andin au ajuns la o înțe
legere privind cooperarea economică 
dintre cele două părți, informează 
agenția Associated Press.

Potrivit declarației unui purtător 
de cuvînt al Pieței comune, în cursul 
negocierilor a fost realizat un acord 
de principiu, în baza căruia Comisia 
C.E.E. va solicita Consiliului minis
terial al „celor nouă" mandat de an
gajare concretă de tratative cu re
prezentanții Pactului Andin, în ve
derea realizării in detaliu a preve
derilor acordului de cooperare eco
nomică dintre cele două părți.

Din Pactul Andin fac parte Vene
zuela, Peru, Ecuador, Bolivia și Co
lumbia.
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