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NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FUNCȚIA DE SECRETAR 
GENERAL AL C. C. AL P. C. R

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚELE MARAMUREȘ
Șl SATU MARE

Continuîndu-și vizita de lucru în țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republi cii Socialiste România, a fost, în cursul 
zilei de duminică, oaspetele cetățenilor din județele Maramureș și Satu Mare unde a vizitat unități industriale 
și din agricultură, s-a întreținut cu locuitorii, a avut întîlnirî cu activul de partid și de stat. Prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a constituit pentru toți oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități un pu
ternic prilej de manifestare a atașamentului profund față de Partidul nostru comunist, a încrederii nestrămu
tate în politica sa internă și externă.

Dragostea fierbinte cu care a fost primit secretarul general al Comitetului Central se adaugă șirului nesfîrșit 
de mărturii care atestă cu o forță impresionantă unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul 
Partidului Comunist Rornân, al conducerii sale, în jurul tovarășului Nicol ae Ceaușescu.

Duminică dimineața, mii și mii de clujeni au ținut să salute pe tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea vizitei pe care timp de două zile a făcut-o în acest județ transilvan. Prin ovații și aclamații. locuitorii orașului, animat în aceste ore matinale ca în mari zile de sărbătoare, își exprimau bucuria de a-1 fi avut oaspete pe secretarul general al partidului, satisfacție că l-au putut întîlni printre ei la locurile de muncă, pe șantiere, în întreprinderi și instituții de cultură și i-au ascultat cuvîntul la conferința județeană.Aceeași atmosferă caldă, sărbătorească, pătrunsă de un profund entuziasm o întîlnim pe șoseaua care trece prin satele someșene, prin municipiul Dej, șerpuind pe blîn- dele coline ale acestui minunat colț al țării. Locuitorii satelor și orașelor îl salută plini de bucurie pe tovarășul Ceaușescu, îl aclamă. Mașinile, acoperite cu flori, se opresc adesea. Oamenii îl înconjoară pe conducătorul iubit, îl îmbrățișează și îi urează sănătate, putere de muncă, activitate rodnică spre binele partidului și al patriei, spre binele poporului nostru. Pretutindeni se văd lozinci în cinstea Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central, a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Maramureș... Străvechiul pămînt românesc al lui Dra- goș și Bogdan a îmbrăcat haina de sărbătoare. Maramureșenii așteaptă cu emoție sosirea secretarului general al Comitetului Central al Partidului. Asemeni locuitorilor tuturor județelor unde tovarășul Ceaușescu a făcut vizite, se pregătesc să dea glas dragostei și încrederii în partid, să raporteze cele mai de seamă realizări pe care le-au obținut, să înfățișeze perspectivele apropiate ca și pe cele mai îndepărtate ale muncii lor de fiecare zi.Sînt nenumărate faptele, realitățile despre care ei pot vorbi. Maramureșul a resimțit din plin urmările binefăcătoare ale înfăptuirii politicii partidului de industrializare a patriei, de repartizare teritorială judicioasă a forțelor de producție pe tot cuprinsul țării. O singură cifră este deosebit de grăitoare : în numai 24 de zile, județul realizează astăzi întreaga producție industrială a anului 1938. Construirea unor puternice obiective industriale, ridicarea Ia puteri superioare a celor vechi, au făcut ca industria maramureșeană să înscrie cote mereu mai înalte pe graficul economiei naționale. Noile , exploatări miniere, Uzina centrală de preparare a minereurilor din Baia Mare, Uzina de preparare Sasar-vest, flo- tațiile de la Băiuț și Baia Borșa. Combinatul chimico- inetalurgic. Uzina „1 Mai“, U- zina mecanică de mașini și utilaj minier, întreprinderile forestiere de la Tîrgu Lăpuș,

Nicolae CeaușescuFlori pentru conducătorul iubit al partidului, tovarășul
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Borșa și Tăuții de Sus, Complexul de lemnului din Sighetul Marma- ției, Fabrica de tricotaje „U- nitatea“ din iată numai izvoarele de transformat din temelie viața acestui colț a! patriei.Nu mai puțin grăitoare sînt pentru viața nouă, socialistă pe care o trăiește Maramureșul transformările profunde pe care le-a cunoscut țărănimea. Cooperativizarea agriculturii, sprijinul masiv acordat de stat pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, au dinamizat producția agricolă. Satele maramureșene cunosc din plin suflul puternic al înnoirilor. Electrificarea. miile de case noi, școlile de toate gradele au schimbat cu dosăvîrșire chipul satelor județului, demonstrînd cu tărie viața nouă a țărănimii.O înflorire deosebită a cunoscut și viața spirituală a locuitorilor Maramureșului. Un institut de învățămînt superior, peste trei sute de școli de cultură generală, licee de specialitate, școli profesionale, școli de artă stau mărturie pentru avîntul pe care l-a luat învățăm intui. Teatrul din Baia Mare, ansamblul folcloric, „Școala plastică băimă- reană“, mișcarea artistică de amatori sînt alte dovezi incontestabile ale intensei activități cultural-artistice ce se desfășoară în această parte a țării în anii noștri.Acest însuflețitor tablou de realizări reprezintă pentru locuitorii județului Maramureș realitatea în mijlocul căreia trăiesc și muncesc, reprezintă roadele muncii lor călăuzite de partid. Vizita secretarului general al Partidului se desfășoară sub semnul recunoștinței fierbinți pe care

industrializare a
același oraș — cîteva dintre bogăție care au

oamenii muncii din acest județ o nutresc față de partid, hotărîrii lor de a cu abnegație, cu munci entu-
Printre cei

în a-

înfăptuireaziasm, pentru neabătută a politicii partidului de dezvoltare a României socialiste.
ce sporesc

roadele pămîntului
maramureșeanLa fruntariile județului, mii de locuitori ai comunelor Mesteacăn. Valea Chioarului, Somcuța Mare au venit să-1 întîmpine pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, să salute sosirea sa în județ. O mare poartă maramureșeană, una dintre acelea care au dus pînă departe faima măiestriei meșterilor de pe aceste locuri, se ridică pe șosea. „Bun venit, drag conducător, pe plaiurile maramureșene“ — se citește de departe deasupra porții urarea simplă, din inimă, care reflectă sentimentele tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri.La ora 11,00, coloana oficială ajunge aici. în întîmpi- narea oaspetelui ies tovarășii Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., președinte- ’ le Consiliului popular al județului, alți conducători ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești. Sînt prezenți tovarășii Maxim Berghianu, membru al Comi- tețului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării și Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Printr-o explozie de urale, femei și bărbați, tineri și vîrstnici îl salută pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mulțimea aplaudă, face să fluture steagurile tricolore și roșii, dă glas simțămintelor de nesfîr- șită dragoste și de prețuire pe care le nutresc pentru cel mai iubit fiu al clasei noastre muncitoare: „Să trăiască tovarășul Ceaușescu, conducătorul partidului nostru iubit“. „Bine ați venit în mijlocul nostru, tovarășe secretar general“, „Trăiască Ceaușescu“. Intr-un glas, mii de oameni scandează s „Ceaușescu, Ceaușescu“.Din mijlocul unui grup de tinere îmbrăcate în costume naționale, un bătrîn oferă tovarășului secretar general, după datina străbună, pîine și sare. Oaspetele mulțumește și adresează celor prezenți cîteva cuvinte de bun găsit.Pe șoseaua care șerpuiește printre colinele care mărginesc Valea Bîrsăului, coloana oficială se îndreaptă spre centrul administrativ al județului. Drumul trece prin sate pitorești ; cu mic cu mare, locuitorii au ieșit în fața caselor, împodobite de sărbătoare. Steagurile. florile, scoarțele cu minunate motive maramureșene dau așezărilor un aer săr-

bătoresc, exprimînd și cest fel sărbătoarea din inimile oamenilor, tur*., priotenești, Ceaușescu răspunde uralclor A și aclamațiilor. Trecînd prin Mesteacăn, Valea Chioarului, Buciumi, Somcuța Mare, 9 străvechi așezări românești, secretarul general al, partidului este salutat cu nețărmurit 9 entuziasm. Aici, ca pretutindeni în iară,. în persoana sa _ masele largi, salută Partidul 9 nostru Comunist, salută via- , ța nouă. liberă, demnă care înflorește pe pămîntul Româ- 9 niei socialiste. Ei îl aclamă pe acela care simbolizează toa tă nădejdea de mai bine a poporului român, hotărîrea sa de a ridica patria noastră pe noi culmi de progres și civilizație.Un popas în comuna Satulung. renumită prin hărnicia locuitorilor, prin rezultatele pe care le-au obținut în sporirea producției agricole. Comuna s-a dezvoltat o dată cu unirea țăranilor într-o puter-’ nică cooperativă agricolă. E- xistă, de asemenea, aici o întreprindere agricolă de stat și o întreprindere de mecanizare a agriculturii. în fața sediului întreprinderii, tovară șui Nicolae Ceaușescu este a- șteptat de un mare număr de locuitori din Satulung și din comunele învecinate, care a- plaudă și ovaționează îndelung. Ieșind în întîmpinarea oaspetelui, tovarășa Lucreția 9 Cristea, secretara Comitetului comunal de partid, îi adresea- 9 ză un cald cuvînt de bun sosit
(Continuare în pag. a Il-a) •

Cu ges- tovarășul

Duminică au continuat să _ se desfășoare conferințe ex- 
9 traordinare ale organizațiilor județene de partid, consacra- • te dezbaterii documentelor pregătitoare ale Congresului al .X-lea al P.C.R. și alegerii • delegaților ’ pentru congres.La lucrările conferințelor județene de partid au partici- • pat, luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarăși: : Emil Bodnaraș, la conferința 
A organizației județene Sucea- ” va. Paul Niculescu-Mizil — județul Olt, Jânos Fazekas — 
A județul Covasna, Manea Mă- nescu — județul Iași, Glieor- ghe Rădulescu — județul Te- 
A leorman. Gheorghe Stoica •— w județul Botoșani, Petre Blajo- vici — - - --db săud, dețul cu —
9 Gere DumitruConstanța^ Mihai Dalea — ju- 
9 dețul Vîlcea, Vasile Patilineț județul Sălaj.
a Desfășurate sub semnul de- ™ votamentului neprecupețit al comuniștilor, al tuturor oa- A menilor muncii, fără deosebi- re de naționalitate, față de politica internă și externă 
A marxist-leninistă a partidului, w conferințele județene au exprimat adeziunea unanimă a 
9 întregului popor față de documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea, au dat 
9 ° înaltă apreciere vastei activități desfășurate de Comite- tul Central al partidului, în 
9 frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru desăvîrși- rea construcției socialiste în țara noastră, pentru sporirea prestigiului României pe arena internațională.Subliniind amploarea dezbaterii publice a Tezelor Proiectului de Directive în adunările și conferințele traordinare de partid,. ca . și ale organizațiilor de- masă și obștești premergătoare conferinței județene, primii secrc-

■ județul Bistrița-Nă- Dumitru Coliu — ju- Tulcea, Emil Drăgănes- județul Alba, Mihai județul Harghita, Popescu — județul ju-

șiex-

tari ai comitetelor județene de partid au relevat în expunerile prezentate sprijinul total al comuniștilor, al tuturor cetățenilor țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, față de luminosul program de dezvoltare multilaterală a Românjei socialiste, concretizat în documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al P.C.R., sprijin care constituie o mărturie elocventă a unității și coeziunii întregii noastre națiuni socialiste în jurul partidului, -al conducerii sale.Conferințele organizațiilor județene de partid au adoptat in unanimitate hotărîri prin care își exprimă deplina aprobare față de Tezele Comitetului Central și Proiectul de Directive, stabilind totodată un ansamblu dc măsuri menite să asigure îndeplinirea exemplară a. sarcinilor ce. decurg din planul de stat, pe anul 1969 și a angajamentelor afumate, să contribuie la perfecționarea continuă a muncii de partid, a întregii activități economice și „sociale.Intr-o atmosferă înflăcărată, conferințele județene și-au insușit propunerea Conferinței organizației municipale București, împuternicind delegații aleși la Congres să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Luările de cuvînt entuziaste ale vorbitorilor, care au cerut delegaților să aducă la îndeplinire acest mandat. înaltele aprecieri, de prețuire, de profundă stimă și respect la adresa activității atît de bogate și neobosite desfășurate de secretarul general al C.C. al P.C.R., aplauzele îndelungi, ovațiile cu care au fost salutate hotărîrile luate în acest sens de conferințele județene de partid constituie o ilustrare grăitoare a dragostei fierbinți pe care comuniștii, întregul popor, o

nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a convingerii lor nezdruncinate că prezența sa în fruntea partidului chezășuiește consecvența politicii inarxist-leniniste a partidului nostru, îndeplinirea cu cinste a marilor exigențe ce revin pe linie de partid și de stat acestei înalte funcții, asigură fermitatea cu care politica partidului va sluji și în viitor interesele fundamentale ale poporului român, interesele generale ale cauzei socialismului și păcii.Conferințele organizațiilor județene de partid au ales, potrivit normelor de reprezentare, delegații pentru Congresul al X-lea, desemnînd totodată un număr de candidați pentru alegerea în organele superioare de conducere ale partidului, care va avea loc la Congres. Prin aplicarea a- cestei noi modalități de a alege Comitetul Central și Comisia de revizie, modalitate care se încadrează în procesul de continuă adîncire a democrației de partid, se creează posibilitatea ca reprezentanți ai tuturor organizațiilor de partid să-și spună cuvîntul asupra componenței organelor ale partidului;ceasta va contribui la întărirea răspunderii celor aleși față de organizațiile de partid care i-au propus.Conferințele județene au adresat, în încheierea lucrărilor, telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimînd hotărîrea comuniștilor, a turor oamenilor muncii, a-și consacra toate forțele făptuirii programului de florire a patriei socialiste, lonat de documentele pregătitoare ale Congresului, în scopul dezvoltării cuceririlor revoluționare ale poporului, ridicării României socialiste pe noi trepte ale civilizației și progresului.

superioare de conducere totodată, a-

tu- de în- în- ja-
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• Echipa feminina de te
nis a României pe lo
cul întîi Ia Balcaniada 
de la Istanbul

• Metalul Tîrgovîște, Ști
ința Bacău, Olimpia 
Satu Mare, Minerul A- 
nina au promovat in 
Divizia B la fotbal

IN CAMPANIA DE RECOLTARE A PĂIOASELOR
Organizarea perfectă

a succesuluiCu toate greutățile determinate de condițiile specifice, în ultimele zile ale anului, recoltatul păioaselor a fost mult intensificat. Prin folosirea întregii capacități a mașinilor și mobilizarea brațelor de lucru, campania de recoltare a griului se află a- vansată în județele Ilfov, Brăila, Ialomița, Constanța, Tulcea, Buși Mehedinți. După infor-• Alte știri sportive
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In timpul mitingului ■ de la Baia Mare■ ■ i ' ’ ' ‘

mațiile primite de la U.N.C.A.P., ritmul poate fi intensificat și în județele Cluj, Sibiu, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Gorj, Bacău și Vaslui, unde, pe zeci de mii de hectare lanurile au ajuns în faza de coacere în pîrgă. Cifrele medii ascund, însă, multe dificultăți. în cîteva unități din județul Ialomița, de pildă (Jegălia, Mihail Kogălniceanu și altele), combinele încă nu lucrează în totalitatea lor din cauza lipsei de tractoriști.De altfel, un raid întreprins recent în mai multe unități agricole din județul Teleorman, reliefează că recoltarea păioaselor, din diverse motive, încă nu se desfășoară ților și al condițiile campanii.„Despre
la nivelul posibilită- cerințelor impuse de specifice ale acesteiun ritm.... ----- de recoltareuniform, în toate cooperativele agricole, încă nu se poate vorbi, ne spune tovarășul inginer Toma 

Olani, directorul Direcției agricole județene. Timpul umed din ultimele zile, stadiul diferit de coacere sînt tot atîtea cauze ce determină acest ritm neuniform. Dar, fără să se greșească, se poate vorbi de o bună organi- % zare, de un interes major manifestat din partea tuturor pentru strîngerea Ia timp și fără pierderi a recoltelor. Cu norma unei combine, stabilită la 5,5 hectare pe zi, putem prevedea cu aproximație minimă că pe întreaga suprafață cu grîu, adică 131700 ha, recoltatul se va termina în 10 zile bune de lucru“.întreaga suprafață de 45 hectare de pe care s-a recoltat orzul la Cooperativa agricolă „8 Mai'* Găleteni, a fost eliberată de bai. loți pentru a fi arată și însă“.’ mînțată cu culturi duble. Daro lipsind șeful secției de mecarii"
ELISEI TARȚA

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚELE MARAMUREȘ Șl SATU MARE

(Urmare din pag- l)în această așezare maramureșeană. Directorul I.A.S., Ocțavian Lungu, îl invită pe- tovarășul Ceaușescu să viziteze întreprinderea. In timpul , vizitării, tovarășul Ceaușescu primește explicații privind dezvoltarea întreprinderii și rezultatele obținute în urma reorganizării producției și a muncii pe baza hotă rîrii Plenarei C.C. al P.C.R din martie 1967. Se sublinia ză faptul că din anul trecut toate cele șase ferme ale între prinderii au devenit renta- 1 bile. Ele obțin un. beneficiu de peste 8 milioane lei față de 1,3 milioane cît era prevăzut. Răspunzînd întrebărilor secretarului general al C.C. al P.C.R., directorul întreprinderii informează că, deși condițiile climatice au fost nefavorabile, s-au obținut recolte bune. S-au realizat, în medie, la hectar 2 365 kg grîu, 3 080 kg porumb, iar în pomicultură aproximativ 50 kg. fructe pe pom. In prezent, culturile promit o producție sporită.La ferma de vaci au loc ' discuții privind căile de spo-• rire a producției de lapte și• carne. Gazdele subliniază că au reușit să obțină cîte 3 054de fiecare vacă fu- • ferma de vaci a beneficiu net de Apreciind aceste
litri lapte < rajată, iar realizat un 250 000 lei.

in timpul cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușeucu la Satulungrezultate, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se depună in continuare eforturi pentru sporirea producției zootehnice, întrucît multe u- nități cresc puține vaci, iar producția de lapte se menține la un nivel scăzut, sub posibilitățile pe care le oferă condițiile deosebit de favorabile existente în județ.La sediul I.A.S. are loc apoi o discuție cu conducătorii unităților agricole din comună. Președintele cooperativei agricole, Valeriu Buciuman, ș’ directorul întreprinderii pentru mecanizarea agriculturii, Grigore Grigorescu, infor-

mează despre rezultatele obținute în activitatea econo- . mico-f inanciară. TovarășulNicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape despre gradul de folosire a capacităților utilajelor de care dispun unitățile, cerînd întreprinderii pentru mecanizarea agriculturii să execute un volum mai mare cje lucrări agricole și neagricole pentru a-și putea acoperi cheltuielile din veniturile proprii.După vizitarea întreprinderii. tovarășul Nicolae Ceaușescu se adresează mulțimii care îl aclamă cu deo sebită căldură.
U

CUVÌNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA SATULUNGDoresc să adresez lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, din întreprinderile de mecanizare a agriculturii și din cooperativele agricole de producție din această comună și din întregul județ Maramureș. un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului (vil aplauze). Am aflat cu satisfacție despre rezultatele bune pe care le aveți în dezvoltarea agriculturii, îndeosebi în creșterea animalelor și în pomicultură. M-au informat tovarășii de la întreprinderea de stat și de la întreprinderea de mecanizare, cît șl președintele cooperativei agricole despre activitatea pe care o desfășoară muncitorii și cooperatorii din aceste unități. Desigur, sînt o serie de realizări, de rezultate bune — mă refer atît Ia întreprinderea a- gricolă cît și la cea de mecanizare — care execută la timp lucrările pentru cooperativă, cît și la activitatea cooperativei agricole. Este un lucru bun că se depun eforturi pentru a obține recolte mai mari, pentru a spori producția animalieră. Firește, proporția de 47 bovine la 100 ha pe județ nu este rea. Dar față de Maramureș nu este prea bună, pentru că județul dv. trebuie să ajungă la 55—60 de bovine pe 100 de hectare. Numai a- tunci se vă putea spune că Maramureșul a reușit să îndeplinească în condiții bune indicațiile și directivele date de Comitetul Central. Noi sperăm că în cursul cincinalului viitor se va ajunge la realizarea a- cestui procent.Desigur, tovarăși, că rezultatele pe care le avem pînă a- cum sînt bune, dar ele nu trebuie să ne mulțumească. Dimpotrivă, ele trebuie să ne îndemne să organizăm mai bine munca în toate domeniile, pentru că sînt posibilități de a obține recolte mai mari — și mă refer atît la întreprinderea agricolă de stat, cît și la cooperativă.Este știut că singura cale pentru creșterea bunăstării muncitorilor, a cooperatorilor, este obținerea de recolte mari. Aceasta va asigura atît creșterea veniturilor fiecărui muncitor și cooperator, cît și creșterea avuției generale a statului, deci a bunăstării întregului popor. Eu doresc să adresez muncitorilor și cooperatorilor îndemnul de a face totul pentru a valorifica la maximum pămîntul și celelalte mijloace pe care le au la îndemînă, de 
a obține recolte tot mai mari, de a-și ridica nivelul de viață și bunăstare (aplauze puter
nice).In ce prjvește lucrătorii de la întreprinderea de mecanizare, trebuie să spun că în momentul de față salariile lor sînt acoperite într-o măsură însemnată din bugetul statului. E un lucru nejust și nu se mai poate merge așa mai departe. Aceste întreprinderi — și eu mă nu numai la cea din muna dumneavoastră ci general Ia întreprinderile de ■ mecanizare a agriculturii — a- ceste unități vor trebui ca, începînd de anul viitor, să-și realizeze veniturile și salariile prin munca lor. Salariile să fie numai rezultatul muncii pe

care o vor depune. Statul nu mai poate să plătească salarii pentru oameni care muncesc 3—4 luni într-un an. Trebuie să înțelegem, aici sînt multe munci de făcut — și la cooperativă și la drumuri și la construcții. în întreprinderile de mecanizare a agriculturii avem mijloace de transport, tractoare, remorci, dar stăm și ne uităm la ele. Nu ne aduc nici un folos, în schimb, plătim din bugetul statului salariile. Este o-proas- tă administrație, o proastă gospodărire — și nu mai putem merge pe această cale. Eu îi' rog pe tovarășii care lucrează în acest sector ca, împreună cu comitetul județean de partid, să propună soluții concrete pentru fiecare unitate în parte. Așa cum se lucrează în toate domeniile, fiecare muncitor din întreprinderile de mecanizare trebuie să lucreze cel puțin 300 de zile pe an ; atunci el va avea și rezultate, va a- vea și venituri, contribuind astfei la bunul mers al întregii activități (aplauze).Vă rog să nu-mi luați nume de rău cu critica, dar atunci cînd ne cutăm cum să bine munca, cum să gospodărim mai bine fiecare unitate ; pentru că, pînă la urmă, de munca bună a fiecărei unități de producție — industrială sau agricolă — depinde bunul mers al activității generale din țara noastră. Dacă există unități care lucrează cu pierderi, ele creează greutăți și altor unități economice și, pînă la urmă, aceasta se răs- frînge asupra bugetului statu- . lui, reducînd veniturile oamenilor muncii. Iată de ce trebuie să înțelegem că nu mai este posibil să acceptăm asemenea stări de lucruri, că trebuie să pășim cu hotărîre la îmbunătățirea activității economice a tuturor unităților noastre din agricultură și din industrie.Desigur, tovarăși, avem rezultate bune, planul se îndeplinește și în agricultură. Dar dacă fiecare unitate își va realiza sarcinile la produsele pe care le are în plan, atunci și realizările pe plan național vor fi mai mari. Vor fi atunci mai mari și posibilitățile de creștere a venitului național
A

In cetatea metalului

— deci și bunăstarea poporului va fi mai mare. De aceea trebuie să faceți eforturi, să asigurăm creșterea veniturilor în toate unitățile economice.Știți, tovarăși, că în curînd vom avea congresul partidului. Cunoașteți Proiectul de Directive, Tezele Comitetului Central. Ele prevăd sarcini mari pentru dezvoltarea viitoare a patriei noas- cere

refer co- în

în că am început este normal ca întâlnim să dis- organizăm mai

tfe. înfăptuirea lor eforturi serioase din partea întregului popor, eforturi și din partea țărănimii. Stă în puterea noastră să •înfăptuim aceste directive. Ceea ce am realizat pînă' acum constituie o garanție că și în viitor vom îndeplini planurile pe care ni le fixăm. Trebuie însă să acționăm mai organizat, cu mai multă fermitate ; fiecare la locul său de muncă să-și facă datoria față de unitatea economică, față de patrie. în felul acesta se va dovedi a fi un cetățean demn al patriei socialiste, își va aduce contribuția la bunăstarea națiunii noastre socialiste (aplauze prelungite).Partidul și guvernul nostru duc o politică externă activă, de colaborare cu țările socialiste, cu toate țările, contribuind prin aceasta la crearea condițiilor pentru asigurarea păcii în lume. Prin munca dumneavoastră veți susține această politică, veți contribui la succesul politicii interne și internaționale a țării noastre, a politicii de construcție socialistă în România, de apărare a păcii în lume (vii aplauze).Vă urez din toată inima noi succese în activitatea dv., multă sănătate și fericire (aplauze 
puternice, ovații).

★în aplauzele însuflețite ale mulțimii, care-1 înconjoară cu dragoste, cu nespusă prețuire, secretarul general al C.C. al P.C.R. se desparte de locuitorii comunei, urîndu-le multă sănătate, lor și familiilor lor. înainte de a ieși din sat, secretarul general este invi tat să onoreze cu prezența sa casa celei mai tinere familii din sat, cea întemeiată chiar astăzi de Lucia și Gheorghe Gheța. Oaspetele ciocnește un pahar cu nuntașii, urînd tinerilor căsătoriți o viață fericită, armonioasă.

cere

bun sosit, primarul municipiului il roagă pe tovarășul Ceaușescu să primească cheia orașului Baia Mare, ca măr turie a stimei și iubirii locuitorilor orașului de la poalele Gutinului.Pe ambele părți ale drumului spre centrul orașului, mii de oameni fac oaspetelui o primire entuziastă. în aplauzele și uralele mulțimii, oaspetele se îndreaptă spre marele complex feroviar dat nu de mult în folosință în partea de nord-vest a orașului. Aici, în noua clădire a gării de călători, impresionează imensa cupolă de beton, care conferă edificiului o înfățișare modernă. Holul este încadrat între pereți de sticlă și pereți zugrăviți în culori pastelate. Corpurile fluorescente de iluminat aruncă o lumină plăcută, odihnitoare. Este o îmbinare reușită a u- tilului cu frumosul. Tovarășul Cornel Burada, adjunct al ministrului Căilor Ferate, și șeful gării, Iosif Dam ian, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra calităților funcționale ale noii gări băi- mărene, concepută în așa fel îneît poate satisface condi- ■ țiile de confort atît de dorite de omul aflat pe drum. Ea dis pune de săli de așteptare moderne, cabine telefonice cu servicii urbane și interurbane, oficiu poștal, punct farmaceutic, grup sanitar, standuri pentru difuzarea cărții și a presei. Se dau explicații în legătură și cu celelalte u- nități de bază ale complexului : Stația de mișcare a trenurilor, dotată cu instalații de înaltă tehnicitate a circulației, remiza de locomotive, sectoarele de centralizare și telecomandă, autogara de călători. Se remarcă faptul că noul complex feroviar dispune de un număr sporit de linii care contribuie la intensificarea traficului determinat de dezvoltarea acestui important centru industrial al țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pe arhi- tecți, pe proiectanți și constructori pentru ingeniozitatea soluțiilor aplicate in realizarea acestui important obiectiv feroviar.Pe tot drumul străbătut de la gară pînă la centru, coloana de mașini este sa-

lutată cu caldă simpatie de locuitorii orașului. Grupuri marî de cetățeni aclamă pe secretarul general al partidului, în holul cinematografului „Dacia“ este organizată o expoziție documentară privind dezvoltarea economică și socială a județului Maramureș. Panouri, machete sugestive e- vidențiază dezvoltarea impetuoasă a Maramureșului care își găsește expresie în politica științifică a partidului de industrializare socialistă a țării. Amplificarea potențialului e- conomic al județului este urmarea înfăptuirii politicii științifice a partidului față de dezvoltarea tuturor județelor și localităților patriei, susținută cu încredere printr-o activitate plină de dăruire, de pricepere și. pasiune de maramureșeni. Tov. Cornel Graur, vicepreședinte al Consiliului popular județean, explică oaspetelui că față de 1965, anul trecut producția industrială a crescut cu 22 la sută. Sînt sublimați indicatorii care oglindesc dezvoltarea industrială a județului, sporirea producției vegetale și animale, dezvoltarea social- culturală a localităților. Atrag atenția ritmurile înalte obținute în industria extractivă și chimico-metalurgică care au o pondere importantă în economia națională, în construcția de mașini, reprezentată prin uzina mecanică de mașini și utilaj minier și în unele sectoare ale bunurilor de larg consum etc.Sînt evidențiate importantele realizări pe tărîm social- cultural. O bună parte a discuțiilor este consacrată problemelor de sistematizare și de perspectivă atît ale orașului Baia Mare, cît si a altor centre importante de pe meleagurile maramureșene. Secretarul general este informat despre noile cartiere din oraș, despre adevăratele orășele create în jurul celor 9 exploatări miniere.în continuarea vizitei în orașul Baia Mare, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întîl- nește la sediul Comitetului județean de partid cu membrii biroului.Tovarășul Ceaușescu atrage atenția asupra necesității de a se conserva fondul locativ existent, asupra studierii judicioase, responsabile a tutu-

ror posibilităților pe care le oferă organizarea superioară a producției și a muncii în vederea scurtării termenelor de execuție și a reducerii prețului de cost. Secretarul gene*, ral al partidului relevă necesitatea găsirii unor soluții noi acolo unde proiectanții nu au folosit pînă la capăt toate aceste posibilități. Tovarășul Ceaușescu subliniază, de asemenea, necesitatea lichidării urmărilor unor supradimensionări ce s-au vădit la proiectarea unor unități socialculturale.între timp, imensa piață din fața sediului Comitetului județean de partid, încadrată de impunătoare construcții, se umple de oameni. Pe frontispiciul clădirilor sînt arborate steaguri roșii și tricolore, care încadrează portretelemembrilor Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. Pemari pancarte sînt înscrisecuvinte de salut, chemări însuflețite, ziasm de în piață, Ceaușescu sediului Comitetului de partid. Din mii turi scandează puternic : „P.C.R., 
P.C.R.“, „Trăiască socialis
mul“, „Ceaușescu și poporul !"Luînd cuvîntul în numele maramureșenilor, tovarășul Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele Consiliului popular județean, mulțumește secretarului general al C.C. al P.C.R. pentru cinstea pe care o face județului, locuitorilor săi primind să le fio oaspete. El face o scurtă prezentare a succeselor obținute de oamenii muncii din Maramureș, a felului în care se pregătește să întîmpine Congresul al X-lea al partidului. Participanții la miting aprobă prin urale hotărîrea conferinței județene de partid de a susține prin delegații săi la Congres propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al Comitetului Central.

Salutat cu ropote nesfîrșite 
de aplauze și urale, într-o at
mosferă de entuziasm înălță
tor ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

cu entu- adunată Nicolae balconul județean de piep- izbucnesc urale. Se puternic :.Trăiască

Aclamat mulțimea tovarășul apare la
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
LA MITINGUL DE LA BAIA MARE

••înnobilat în anii
socialismuluiColoana mașinilor își continuă drumul spre centrul ae reședință al județului. în zare, pe fundalul munților, se profilează siluetele construcțiilor industriale și noile ansamble arhitectonice, care au schimbat înfățișarea o- rașului Baia Mare. La poarta de intrare a municipiului, oaspetele este așteptat de mii de oameni ai muncii. Pe o mare pancartă sînt scrise urări de bun venit.

Secretarul general al partidului este întimpinat de tovarășul Ioan Vijdeluc, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, primarul municipiului, și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești. Mineri, me- talurgiști, cetățeni ai municipiului și pionieri îl înconjoară pe oaspete și-i inmînează buchete de flori.După tradiționalul cuvînt de

Dragi tovarăși,Permiteți-mi să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor din municipiul Baia Mare și din județul Maramureș un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului, al guvernului și al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România (a- 
plauze puternice).Doresc să exprim vii mulțumiri oamenilor muncii din județul Maramureș și din municipiul Baia Mare pentru primirea călduroasă cu care am fost întîmpinați pretutindeni, de cum am pășit pe aceste vechi meleaguri. în aceste calde manifestări — ale țăranilor, muncitorilor. Iilor maramureșeni dem o expresie a dumneavoastră, a întregului popor, în politica marxist-leninistă a partidului, o expresie a hotărîrii dumneavoastră de a înfăptui neabătut programul de dezvoltare multilaterală a României socialiste, de apărare a păcii în lume (aplauze puternice).Sîntem în preajma celui de-al X-lea Congres al partidului. Acest eveniment important din viața partidului și a poporului nostru prilejuiește trecerea în revistă a activității depuse pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea. cît și dezbaterea programului viitor privind dezvoltarea economiei în anii 1971—1975 si, în perspectivă, pînă în 1980. După cum știți, oamenii muncii de la orașe și sate, întregul nostru popor au

intelectua- — noi ve- încrederii încrederii

realizat și realizează cu succes sarcinile actualului plan cincinal. Realizările de pînă acum sînt superioare prevederilor din plan și se poate spune, că avem toate condițiile ca pînă în 1970 să realizăm și c'hiar să depășim prevederile planului.în același timp crește nivelul de viață material și spiritual al poporului. România socialistă a devenit, în acești ani, mai bogată, mai frumoasă. Viața poporului român a devenit mai îmbelșugată, mai civilizată. Acestea sînt rezultatele politicii de construcție socialistă pe care o desfășoară întregul nostru popor sub conducerea Partidului Comunist Român (vii aplauze).Tezele Comitetului Central, precum și Proiectul de Directive pentru dezvoltarea economiei în anii următori au fost dezbătute larg de întregul partid, de popor. Se poate spune că aceste documente ale Congresului au primit de pe acum adeziunea unanimă a celor ce muncesc din patria noastră. Conferințele județene de partid, care au avut loc ieri, au adoptat în unanimitate aceste Teze și Directive ; nu există nici o îndoială că și conferințele de astăzi și cele de săptămîna viitoare vor adopta, în același spirit de unanimitate, Tezele și Proiectul de Directive. Deci, ele vor da expresie la Congres hotărîrii unanime a întregului nostru popor de a elabora programul dezvoltării viitoare a Româ-

niei socialiste, program care o va ridica pe noi trepte de dezvoltare economică, științifică, culturală, care va asigura poporului nostru o viață tot mai îmbelșugată, mai fericită 
(vii și puternice aplauze).Cunoaștem cu toții că în o- pera vastă de construcție socialistă clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, au muncit și muncesc înfrățiți, de- monstrînd că atunci cînd clasa muncitoare devine clasa conducătoare în stat se lichidează pentru totdeauna și asuprirea națională și se creează cadrul pentru realizarea unității tuturor celor ce muncesc și luptă pentru socialism, pentru comunism (vii aplauze).Vreau să subliniez la această adunare populară aportul adus de oamenii muncii din Maramureș, din Baia Mare, la îndeplinirea programului de dezvoltare a României socialiste. Țin să felicit din toată inima pe muncitorii, țăranii și intelectualii din Maramureș și din municipiul Baia Mare (aplauze prelungite). Doresc, de asemenea, să relev activitatea meritorie desfășurată de comuniști, de organizațiile și organele de partid, de comitetul județean în înfăptuirea sarcinilor trasate de partid și guvern și să exprim cele mai calde felicitări tuturor comuniștilor, tuturor organizațiilor de partid din județ, comitetului județean de

țările socialiste, cu toate statele lumii în lupta pentru progres social, pace și securitate in lume (aplauze puternice). Noi apreciem că aceste două laturi ale activității noastre constituie un tot indisolubil. Acționînd pe baza a- cestor principii, atît pe plan intern cît și pe plan internațional vom servi atît interesele naționale ale poporului nostru, cît și cauza socialismului, și păcii în lume (vii aplauze).Dezbaterea Directivelor și a 
Tezelor, conferințele de partid, adunările oamenilor muncii, manifestarea dumneavoastră de astăzi și întîlnirile pe care le-am avut ieri și alaltăieri #cu oamenii muncii din Cluj, demonstrează că întregul nostru popor sprijină politica partidului, că este hotărît să facă totul pentru triumful socialismului și pă
cii (vii aplauze).

Vă asigurăm, tovarăși, că 
Comitetul Central care va fi | ales de Congres, ca și actualul i Comitet Central, va face totul , pentru a înfăptui această politică. Puteți fi siguri că nu există nimic mai de preț, nimic mai scump pentru fiecare dintre noi, pentru mine 
personal, decît servirea intereselor poporului și socialismului (aplauze puternice, pre
lungite).în încheiere, doresc să vă urez din toată inima noi și noi succese în activitatea dumneavoastră, în îndeplinirea sarcinilor mari care le aveți în toate domeniile, să-mi exprim convingerea că și în viitor comuniștii, oamenii muncii din Maramureș și Baia Mare vor înfăptui neabătut politica Partidului Comunist Român — așa cum au făcut și pînă acum (aplauze pu
ternice).Vă doresc multă sănătate șî fericire în viață, tovarăși, 
(aplauze îndelungate, urale).Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R, ascultată de participanții la acest mare miting a fost subliniată de îndelungate a- plauze, de ovații puternice. Minute în șir, miile de oameni ai muncii, români, maghiari și de alte naționalități, scandează lozinci în cinstea Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central.La amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat la o intîlnire cu activul de partid din județul Maramureș în cadru! unei mese tovărășești.Cu acest prilej, primul secretar al Comitetului județean de partid, tovarășul Gheor- ca-' ghe Blaj, a exprimat calde mulțumiri pentru vizita făcută de secretarul general al Partidului în județul Maramureș și a dat glas hotărîrii activului județean de partid de a îndeplini fără preget sarcinile care îi revin din importantele documente pregătitoare ale Congresului al X-lea al P.C.R.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat aprecierea pozitivă pe care Comitetul Central 6 dă activității organizației și comitetului județean de partid, cît și importanța sarcinilor care revin în viitor organelor județene de partid în unirea tuturor eforturilor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ in înfăptuirea sarcinilor mari pe care le au atît in anul acesta, cît și în anii viitori pentru realizarea planului cincinal actual, cît și a celui în perspectivă, în realizarea programului ce va fi adoptat de Congresul al X-lea. Doresc, a spus în încheiere secretarul general al C.C. al P.C.R., să adresez încă o dată felicitările cele mai calde activului de partid, comuniștilor, Comitetului județean de partid și să vă urez noi succese în activitatea dumneavoastră.Coloana mașinilor le părăsește orașulMare, îndreptîndu-se județul Satu Mare, mațiile mulțimii din centrul orașului sînt reluate de miile de cetățeni care împlinesc un coridor viu pînă la ieșirea din oraș. întreaga suflare omenească a acestui mare centru industrial pare a fi ieșit să-l salute pe oaspetele scump. Dintr-o mașină deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde manifestărilor de dragoste caldă făcută de băi- măreni, luîndu-și rămas bun de la acești oameni harnici care-și dăruiesc întreaga lor pricepere și pasiune înfloririi României socialiste.Cortegiul mașinilor străbate panglica asfaltată a șoselei, străjuită în partea dreaptă de Munții Maramureșului, ajungînd în cursul după-amie- zii în județul Satu Mare.

tacănu

partid (vii și puternice «- 
plauze).Am început cu felicitări, dar trebuie să avem in vedere că programul pe care-1 vom adopta peste trei săptămîni la Congres va cere in viitor eforturi și mai mari din partea comuniștilor, din partea întregului popor. Noi con siderăm că comuniștii sînt trup și suflet cu poporul, că activitatea comuniștilor poate avea rezultate bune numai în măsura în care ei vor ști să meargă în pas cu întregul popor. Tocmai în această u- nitate indestructibilă între comuniști și cei fără de partid, în înaintarea lor unită pe drumul socialismului și comunismului stă tăria orin- duirii noastre socialiste plauze puternice).Este cunoscut, tovarăși, în munca noastră — șimă refer numai la Maramureș, la Baia Mare, ci în general în activitatea noastră — au existat în acești ani și lipsuri. Am avut de învins multe greutăți, dar trebuie să subliniez că partidul nostru, întregul popor au știut să acționeze pentru învingerea și depășirea acestor greutăți. Știm că mai avem multe de făcut pentru a realiza societatea socialistă multilateral dezvoltată care să asigure condiții materiale și spirituale din ce în ce mai bune pentru oamenii muncii, să creeze un cadru și mai larg pentru manifestarea plenară a fiecărui cetățean al societății noastre socialiste. Rezultatele de pînă acum sint însă o garanție că vom ști să înlăturăm greutățile, să lichidăm lipsurile și, unind eforturile creatoare ale întregului nostru popor, să asigurăm mersul tot mai hotărît înainte al în tregii societăți, ridicarea pe trepte tot mai înalte a României socialiste (aplauze puter
nice. prelungite).Țin, de asemenea, să relev că realizările noastre în construcția socialistă s-au bucurat de solidaritatea și de colaborarea cu țările socialiste, atît cu cele din C.A.E.R., cît și cu celelalte țări socialiste, că prin această colaborare și cooperare multilaterală a creat cadrul și condiții prielnice pentru mersul mai hotărît înainte atît al României, cît și al celorlalte țări socialiste (vii aplauze). Noi apreciem aceste relații de colaborare și cooperare in domeniul economic și în alte domenii de activitate și sîntem hotă- rîți să acționăm pentru a dezvolta în continuare aceste relații atît cu țările din < drul C.A.E.R.. cît și cu celelalte țări socialiste.De asemenea, trebuie să a- răt că în acești ani s-au dezvoltat puternic relațiile noastre de colaborare cu celelalte state cu orînduire socială deosebită de a noastră. Asemenea relații atît o necesitate a rii schimburilor nale, a diviziunii nale a muncii, cît sitate a conlucrării între popoare, pentru a găsi căile de soluționare a problemelor litigioase pe calea tratativelor, care să ducă la întărirea colaborării, prieteniei, la asigurarea păcii tuturor popoarelor (vii aplauze). După cum ați putut vedea din Tezele Comitetului Central, și în viitor noi vom promova aceeași politică internațională, punînd în centrul relațiilor noastre externe prietenia cu țările socialiste ; vom dezvolta relațiile cu toate statele, vom milita activ pentru securitate în Europa, pentru colaborarea cu statele de pe toate continentele, fără deosebire de o- rînduire socială, pornind de la faptul că este necesar ca în tre state să existe relații de colaborare pe baza principiilor egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării suveranității naționale, al dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur calea dezvoltării sale, fără nici un amestec din afară (aplauze 
puternice).Vom dezvolta relațiile noastre de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești, cu organizațiile antiimperialiste, cu mișcările de eliberare națională. cu toate forțele democratice care se pronunță pentru pace, pentru eliberarea națională și socială, conside- rînd că numai acționînd unite aceste forțe vor putea asigura triumful păcii în lume (vii a- 
plauze).Iată, tovarăși, expuse pe scurt, bazele activității viitoare a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea construcției socialiste și ridicarea bunăstării poporului român, pentru lărgirea colaborării cu

constituie dezvoltă- internațio- internațio- și o nece-

oficia- Baia spre Ada-

Pe intineritele
meleaguri sătmăreneLa hotarul dintre Maramureș și Satu Mare, la marginea comunei Apa, au venit în în- tîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu zeci de mii de oameni. Au coborît oșeni din împărăția molidului, oierii din plaiurile munților, au ve-

nit agj-icultori din valea Iă a Someșului.Coloana mașinilor s-a în fața unui original de triumf împodobit
fertioprit arc cu cununi de spice, strălucitoare,

(Continuare în pag. a Ill-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚELE MARAMUREȘ Șl SATU MARE

(Urmare din pag. a -Il-a) blide și oluri de Vama, cu străițj și ștergare oșenești. Pe frontispiciul arcului de triumf, deasupra căruia se află portretele membrilor Prezidiului Permanent al C.C, al P.C.R., este scrisă urarea : „Bine ați venit, iubitul nostru conducător“.In întîmpinarea oaspetelui drag au venit tovarășul Iosif Uglar, primul-secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, conducători ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești.Printr-un tradițional gest aî ospitalității, bătrlnul oșan Va- sile Anitzas îl invită pe tovarășul Ceaușescu să guste din plinea și sarea acestor meleaguri. Emoționați, doi pui de oșeni, îmbrăcați în pitorescul port local, oferă tovarășului Ceaușescu, ca semn al dragostei lor, al mulțumirii pentru grija ee o poartă tinerelor vlăstare, un clop oșenesc, a cărui frumusețe vorbește despre iscusința și talentul locuitorilor din această parte a țării.în numele oamenilor muncii de pe plaiurile satmarului, tovarășul Iosif Uglar rostește un călduros salut de bun sosit :„Fiți bine venit pe pămîntul străvechiului ținut al satmarului, în acest colț minunat al patriei noastre, în mijlocul oamenilor muncii români. maghiari, germani și de alte naționalități de aici pentru care vizita dumneavoastră este un prilej de nețărmurită bucurie și de aleasă sărbătoare. Ne face o mare plăcere să puteți constata nemijlocit puternicul avînt politic și în muncă pe care l-a generat întrecerea pentru în- timpinarea Congresului al X-lea, entuziasta și deplina adeziune a populației din județul nostru la politica internă și externă a partidului, pentru a cărei elaborare si promovare consecventă dumneavoastră aveți merite personale deosebite. Comuniștii și toți oamenii muncii din județul nostru au venit să vă întîmpine cu dragostea pe care o prilejuiește revederea unui vechi și statornic prieten*.Cuvintul de bun venit este însoțit de aclamațiile și ura- lele entuziaste, nesfîrșite ale miilor de oameni ce scandează îndelung pentru partid și Comitetul său Central, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Primit cu puternice aplauze, 

cu ovații prelungite ia cuvîn- 
tul secretarul general al Co
mitetului Central al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus :„Dați-mi voie să încep prin a vă transmite dumneavoastră, locuitorilor județului Satu Mare, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, al guvernului și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Fiind pentru prima dată de la înființarea sa în județul dumneavoastră doresc să vă felicit și să vă urez să deveniți un județ fruntaș ai patriei noastre. Doresc să vă mulțumesc pentru manifestarea caldă cu care am fost întîmpinat, pentru cuvintele rostite, în numele dumneavoastră, de tovarășul Iosif Uglar. în această manifestare pe care ne-ați făcut-o noi vedem o expresie a încrederii în politica marxist-leni- nistă a partidului, politică pe deplin corespunzătoare aspirațiilor poporului, politică de apărare a cauzei socialismului și a păcii în lume.în acest județ trăiesc și muncesc împreună oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, iar tot ceea ce s-a creat, tot ceea ce s-a înfăptuit în anii socialismului este rodul muncii u- nite a întregului popor, a tuturor cetățenilor din județul dumneavoastră, sub conducerea organizațiilor de partid. Cunosc hărnicia și entuziasmul cu care traduceți în viață, in practică, politica partidului destinată fericirii și bunăstării poporului. Doresc să vă felicit pentru rezultatele obținute, pentru munca dumneavoastră entuziastă și rodnică.După cum cunoașteți, in documentele pentru Congresul al X-lea al Partidului neam înscris sarcini mari, de amplă perspectivă pentru viitorul țării. Cunoașteți de a- semenea prevederile cuprinse în Tezele Comitetului Central privind politica internă și externă a partidului și statului. în tot ce ne propunem să facem. în tot ce vom face noi pornim de la dorința de a asigura tuturor cetățenilor patriei o viață cit mai bună și mai îmbelșugată, de a a- sigura pacea și prietenia intre popoare. Ne bucură să știm că aceste probleme sînt întîmpinate cu aprobare deplină de către dumneavoastră. de către toți oamenii muncii din patria noastră.

Sîntem încredințați că sub conducerea partidului, a comuniștilor, întregul popor va îndeplini cu succes obiectivele mărețe pe care ni le propunem, va milita pentru înfăptuirea politicii interne și externe marxist-leniniste a partidului.Vă doresc, dragi tovarăși, multă sănătate și fericire, succese tot mai depline in activitatea dumneavoastră".
Cuvîntul conducătorului par

tidului și statului nostru a 
fost subliniat in repetate rin- 
duri de aplauzele entuziaste 
ale celor prezenți.O pereche de tineri căsătoriți astăzi, veniți alături de consătenii lor să-1 întîmpine pe oaspete, îi dăruiesc tradiționalul colac de nuntă a cărui semnificație este legămîntul pa viață.

„Să trăiască partidul comu
niștilor“, „Să ne trăiești, tova
rășe Ceaușescu“ — sînt urări care se aud de pretutindeni.In uralele participanților, coloana mașinilor se desprinde cu greu din mijlocul mulțimii, dintre sutele și sutele de oameni care oferă conducătorului partidului buchete de flori, îndreptîndu-se spre comuna Livada.Șoseaua este străjuită de o adevărată grădină vie de oameni vîrstnici și tineri. Pe chipurile lor se citește bucuria prilejuită de acest eveniment deosebit, plăcerea de a se în- tîlni și a-1 avea oaspete pe secretarul general al partidului, pe cel care întruchipează în cel mai înalt grad voința și aspirațiile nobile ale poporului, năzuința lui fierbinte de a trăi într-o țară socialistă, de a fi deplin stăpînă pe destinele sale.Ca să-l întîlnească aici, la Livada, pe conducătorul partidului, împreună eu localnicii au venit cu miile și cetățeni din comunele Bixed, Turți, Negrești și altele. Sufletul generos, primitor al localnicilor îl deslușim oriunde ne îndreptăm privirile: în portul mîn- dru, de sărbătoare, în mulțimea buchetelor de flori dăruite conducătorului iubit; în tulnicele înălțate spre cer din care vestesc către cele patru zări bucuria oamenilor. II deslușim în declarațiile de dragoste, de atașament pe care le fac secretarului general al partidului, în cuvintele pe care un om între două vîrs- te, Dumitru Marita, unul din cei mulți prezenți la această înflăcărată întilnire, le-a rostit și pe care le consemnăm : „Să 

ne trăiți, tovarășe Ceaușescu. 
Să ne conduceți țara ca și pînă 
acum pe calea păcii“.Se vizitează stațiunea experimentală zonală agricolă din Livada. La intrare, secretarul general al partidului este întîmpinat de conducători ai u- nor instituții județene, ai organelor locale.Directorul stațiunii, inginerul Aurel Lăpușan, prezintă realizările obținute de colectivul de cercetători al acestei stațiuni. înființată cu 8 ani în urmă — această unitate care îmbină cercetarea științifică cu o activitate nemijlocită de producție, a reușit să amelioreze prin rezultatele cercetărilor proprii terenurile podzolice mai puțin prielnice agriculturii, să obțină recolte bune, activitatea ei în cele două sectoare — vegetal și zootehnic — devenind rentabilă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește pentru cîtva timp la „Casa agronomului“, unde în fața planșelor primește ample explicații. Este vizitat apoi un stand cu exemplare din rasa brună de Maramureș.Conducerea stațiunii îl asigură pe secretarul general al partidului că rezultatele obținute pînă acum în mărirea productivității solului podzolic, în ameliorarea raselor de animale vor fi continuate, că va fi larg stimulat schimbul de experiență, că vor fi popularizate și extinse, după criterii științifice, rezultatele cercetării.Primarul comunei Livada, tovarășul Francisc Kranyak, îl informează în continuare pe tovarășul Ceaușescu asupra preocupărilor Consiliului popu- lor comunal privind acțiunea de sistematizare a comunelor. El arată că, respectîndu-se tradițiile și specificul local, va fi continuată consecvent acțiunea de mare importanță a sistematizării, a cărei soluționare trebuie gîndită în perspectivă, vizînd asigurarea densității optime a populației, crearea condițiilor corespunzătoare de civilizație și confort, câre alături de alți factori, vor contribui la apropierea satului de oraș.Pe întreg traseul, locuitorii comunelor așezate de-a lungul șoselei ce unește Baia Mare cu Satu Mare, oameni ai muncii din satele Iojib, Dumbrava, Ciuperceni și Botiz salută cu căldură prezența conducătorului partidului. în scurte popasuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu strînge cu prietenie mîinile celor veniți în întîm- pinare.In aplauzele vii ale populației, mașinile se îndreaptă spre reședința județului. Din sute de mîini, buchete mari de flori ale pămintului stră-

luhitul conducător al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este întîmpinat de miile de sătmăreni cu aclamafii și urale 
entuziastemoșesc sînt oferite secretarului general al partidului.La intrarea în Satu Mare oaspetele este primit de conducători ai organelor municipale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești. A- dresîndu-se secretarului general al partidului, primarul municipiului, tovarășul Ion Foris, îi înfățișează preocupările majore ale locuitorilor acestui o- raș, vechi de un mileniu, dar care a cunoscut o adevărată înflorire abia în anii socialismului, ca urmare a politicii partidului de dezvoltare multilaterală, a tuturor regiunilor și localităților patriei. Este deosebit de semnificativ în a- cest sens faptul că potențialul economic al orașului Satu Mare a crescut în cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea patriei de 110 ori. Primarul o- rașului arătînd că, datorită a- jutorului prețios primit din partea partidului și guvernului, au fost reutilate și modernizate o seamă de întreprinderi, că s-au construit noi o- biectivo edilitar-gospodărești, că datorită activității rodnice a tuturor oamenilor muncii, au fost îndeplinite prevederile din planul de stat pentru primul semestru al acestui an, cit și angajamentele luate în întrecerea socialistă în cinstea Congresului Partidului și a eliberării patriei au fost îndeplinite, subliniază că acestea constituie o mărturie a adeziunii depline față de politica partidului și statului, o expresie a aprobării unanime a documentelor pregătitoare pentru cel de-al X-lea Congres al partidului.In semn de omagiu și recunoștință pentru conducătorul partidului și statului nostru, primarul orașului înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu cheia orașului și o copie după cel mai vechi document, care atestă existența sa de 1 000 de ani ca fostă cetate a voievodului român Menumo- rut. Conducători ai unor importante unități economice sătmărene oferă cu acest prilej oaspeților mostre ale produselor intreprinderiior în care lucrează.Străbătînd străzile orașului Satu Mare, răspunzînd ovațiilor și uralelor ce i se adresează fără contenire de zecile de mii de cetățeni care i-au ieșit în întîmpinare, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre sediul Comitetului județean de partid.Orașul întreg e o singură suflare, un singur gînd. Numele secretarului general al Partidului este rostit de mii de glasuri. Este și aceasta o dovadă elocventă că poporul român, oamenii muncii de pretutindeni din țara noastră, indiferent de naționalitate își respectă și urmează cu profund devotament conducătorii, care și-au legat viața și munca de idealurile înălțătoare pentru care au militat înaintașii noștri, de slujire cu dăruire a cauzei socialismului, a prieteniei între popoare.Steagurile patriei și partidului flutură în vînt. Către mașina în care se află tovarășul Ceaușescu sînt întinse mereu și mereu buchete de flori. Se aud cuvinte izvorîte din inimă, din mîndria că partidul și țara au în fruntea lor un asemenea conducător, încercat, animat de sentimentele unui înalt patriotism, de devotament față de popor.Zeci de mii de oameni au venit în fața sediului Comitetului județean de partid, în Piața Libertății și pe străzile înconjurătoare. Pe o mare pancartă ce acoperă fațada u- neia dintre clădiri este scris : „Trăiască cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român“. Aici, în această piață cu nume simbolic are loc un impresionant miting. Apariția tovarășului Nicolae Ceaușescu la balconul sediului Comitetului județean de partid este salutată de zecile de mii de oameni cu nestăvilit entuziasm, cu ovații îndelungate, mărturie a atașamentului fără rezerve al oamenilor muncii 

din acest județ față de politica partidului nostru, a unității indestructibile a poporului în jurul partidului; a conducerii sale înțelepte, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Adresînd secretarului general al partidului un fierbinte salut, tovarășul Iosif Uglar, primul-secretar al Comitetului județean de partid, a înfățișat realizările deosebite cu care comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul și județul Satu
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
LA MITINGUL DE LA SATU MARE

Dragi tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, locuitorilor o- rașului Satu Mare, tuturor locuitorilor acestui județ, un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului, a guvernului și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România (aplauze puternice, u- 
rale).Sînt încă sub impresia plăcută a primirii entuziaste care ni s-a făcut la intrarea în județ, a întîlnirii cu cercetătorii și cu cooperatorii din Livada, din comunele prin care am trecut și, în mod deosebit, de primirea în orașul Satu Mare. In aceste manifestări noi vedem expresia încrederii profunde a locuitorilor orașului și județului Satu Mare în politica marxist-leninistă a partidului nostru, în Comitetul său Central — expresia hotărîrii ca, împreună cu toți oamenii muncii din România, să contribuiti la înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru (vii aplauze, 
urale). Aceste manifestări sînt totodată o expresie a atașamentului profund față de politica partidului nostru. Consider că acest atașament este un rezultat al faptului că partidul concentrează întreaga sa pricepere și capacitate de organizare spre ridicarea continuă a nivelului economic — industrial și agricol — al patriei noastre, spre dezvoltarea științei, culturii, învățămîntu- lui, spre ridicarea continuă a nivelului de viață al oamenilor muncii. De asemenea, vedem în aceste manifestări rezultatul politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru (vii și puternice aplau
ze, urale).Am ascultat cu satisfacție cuvîntul tovarășului Uglar, prim-secretar al Comitetului județean de partid, care ne-a vorbit despre rezultatele bune obținute de muncitorii, țăranii și intelectualii din orașul și județul Satu Mare în îndeplinirea sarcinilor care le-au stat în față. Este pentru noi o deosebită plăcere să putem constata că muncitorii din Satu Mare, țăranii din întregul județ, intelectualii de pe aceste meleaguri nu-și precupețesc eforturile pentru a asigura îndeplinirea planului de creștere a producției industriale și și agricole, de dezvoltare a învățămîntului și culturii. Toate acestea sînt expresia hotărîrii dv. la fel ca și a întregului popor, de a asigura ca programul elaborat de Congresul al TX-lea să fie nu numai îndeplinit, ci și depășit (aplauze puternice). Pentru rezultatele obținute în toate domeniile de activitate țin să adresez cele mai calde felicitări tuturor muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din județul dv. Le doresc noi și noi succese în activitatea lor 

(aplauze și urale îndelungate). Țin, totodată, să adresez calde felicitări comuniștilor, or- 

Mare întîmpină apropiatele e- venimente, de însemnătate istorică pentru partidul și poporul nostru — cel de-al X-lea Congres al partidului și a XXV-a aniversare a eliberării patriei — exprimînd sentimentele unanime ale tuturor cetățenilor județului, hotărîrea lor fermă de a-și consacra și în continuare întreaga energie pentru înfăptuirea programului care va fi elaborat și a- 

ganizațiilor de partid, activului de partid, Comitetului județean de partid, care, îndeplinind hotărîrile Congresului, ale Conferinței Naționale și ale Comitetului Central, desfășoară o muncă rodnică, au strîns legături cu toți cei ce muncesc, din această parte a țării — și care, unind eforturile tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, asigură înfăptuirea cu succes a marilor sarcini care le sțau în față (aplauze puternice, înde
lungate).Cunoașteți că în aceste zile, în întreaga țară au loc conferințe ale organizațiilor județene de partid, că ele dezbat Tezele și proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea — aceste documente care trasează drumul spre dezvoltare în continuare a patriei noastre socialiste — documente pe care le-ați discutat și asupra cărora v-ați spus părerea. De altfel, în întreaga țară milioane și milioane de oameni ai muncii, împreună cu comuniștii, au dezbătut pe larg aceste documente, au făcut numeroase propuneri menite să asigure ca programul ce va fi înfățișat Congresului — și pe baza căruia va trebui să acționăm pentru dezvoltarea patriei noastre pînă în 1975 — să o- glindească voința unanimă a poporului, să fie cu adevărat expresia voinței colective a celor 20 de milioane de cetățeni ai Republicii Socialiste România (aplauze puternice, 
ovații).Supunînd dezbaterii întregului popor programul dezvoltării viitoare a țării, noi pornim de la faptul că numai pe baza consultării largi a celor ce muncesc, numai asigu- rînd participarea lor activă la elaborarea hotărîrilor, a planurilor, numai prin atragerea maselor la munca de înfăptuire a acestor hotărîri putem realiza unul din principiile de bază ale marxism-leninismu- lui, ale societății socialiste — acela ca societatea să fie realmente condusă de poporul însuși care, stăpîn pe destinele sale, își construiește în mod conștient viitorul. Noi dorim să construim viitorul României socialiste prin ridicarea industriei, agriculturii, științei și culturii la un nivel tot mai înalt, în așa fel îneît să ne apropiem tot mai mult de țările avansate, deoarece numai astfel vom putea spune că am înfăptuit cerințele de bază ale socialismului și anume asigurarea atît a mijloacelor materiale pentru ridicarea nivelului de viață al poporului, cît și a condițiilor necesare pentru ridicarea nivelului de conștiință, de cultură al poporului, pentru dezvoltarea continuă a democrației socialiste care constituie chezășia participării acestuia la conducerea statului, la succesul deplin al construcției socialiste (vii a- plauze). 

doptat la Congres. El și-a exprimat convingerea că delegații la conferința județeană de partid, care va avea loc în curînd, vor adopta cu entuziasm hotărîrea de a, propune Congresului realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului.In aclamațiile entuziaste ale mulțimii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Faptul că partidul nostru dezbate toate problemele politicii interne și externe cu masele largi populare este o dovadă a încrederii pe care o are în capacitatea de creație a tuturor celor ce muncesc în patria noastră, o expresie a faptului că partidul consideră că își poate îndeplini misiunea numai în măsura în care pentru politica sa obține adeziunea unanimă a poporului. Vom continua întotdeauna să ne consultăm cu poporul, să discutăm cu el cum să acționăm pentru a asigura mersul tot mai hotărît înainte pe drumul socialismului și comunismului (aplauze puternice, în
delungate).în același timp, legătura strînsă cu masele este dovada încrederii unanime a poporului în partid — ceea ce ne întărește și mai mult hotărîrea de a merge neabătut pe calea în- ' făptuirii politicii interne și externe trasată de Congresul al IX-lea și pe care o vom supune celui de-al X-lea Congres al partidului.Prin unitatea indestructibilă dintre partid și popor — partid care este el însuși emanația poporului — împletind în mod armonios rolul conducător al partidului cu ridicarea poporului la conducerea întregii activități sociale, noi înfăptuim a- cea cerință a socialismului și comunismului de a asigura ca, într-un front unic, pe baza principiilor marxist-leniniste, toți cei ce muncesc să devină constructori conștienți ai societății de mîine, ai propriului lor viitor. Aceasta constituie dovada grăitoare a superiorității și justeții politicii partidului nostru în toate domeniile de activitate (aplauze prelun

gite, îndelung repetate).Dragi tovarăși,Preocupîndu-ne de asigurarea mersului înainte al societății noastre socialiste, acordăm în același timp o atenție deosebită dezvoltării relațiilor cu țările socialiste — cu țările socialiste vecine, cu cele membre ale C.A.E.R., cu toate cele 14 state ale sistemului mondial socialist. Noi pornim de la faptul că construirea cu succes a socialismului în fiecare țară reprezintă o contribuție la întărirea și dezvoltarea sistemului mondial socialist și, în a- celași timp, la asigurarea unității țărilor socialiste, reprezintă un sprijin pentru victoria socialismului în fiecare țară. De aceea, noi acționăm și vom acționa și în viitor, cu neabătută consecvență, pentru a dezvolta în toate domeniile relații de colaborare și cooperare cu toate țările socialiste, văzînd în aceasta una din o- bligațiile noastre atît națională cît și internaționale, (a- 
plauze prelungite, ovații).In același timp, pornind de la realitatea că pe această planetă există un număr mare de țări cu alte orînduiri sociale, partidul nostru, acționînd in 

spiritul principiului coexistentei pașnice, dezvoltă relații de colaborare cu toate țările lumii, fără deosebire de orîn- duire soeial-politică. Noi considerăm că în lumea de azi, în care există încă multe probleme de rezolvat, este necesar ca toate statele — atît cele mari cît și cele mici și mijlocii — să-și asume răspunderea și să acționeze pentru a contribui la dezvoltarea colaborării între popoare, pentru a asigura pacea în lume. în acest spirit au acționat și vor acționa și în viitor partidul și statul nostru (aplauze puter
nice, prelungite;.La baza politicii noastre externe punem principiile egalității în drepturi între toate statele, ale respectării suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî nestînjenit dezvoltarea economică și socială, corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară (a- 
plaute puternice, ovații). A- ceste principii capătă o recunoaștere tot mai largă pe a- rena internațională, se afirmă ca singurele care pot asigura dezvoltarea colaborării între toate statele, a securității și păcii în lume. Și în viitor va trebui să acționăm cu toată consecvența și fermitatea în spiritul acestor principii, să dezvoltăm relații de colaborare cu țările în curs de dezvoltare, să dezvoltăm solidaritatea cu mișcările de eliberare națională, cu popoarele care luptă pentru a scutura jugul colonialist și a-și hotărî destinele fără imperialiști. Noi am acordat și vom acorda întotdeauna întregul nostru sprijin popoarelor care sînt hotărîte să trăiască liber și independent, care sînt hotărîte să-ți apere independența împotriva oricărui amestec sau atac imperialist (aplauze furtunoase, 
ovații).Partidul nostru a dezvoltat și dezvoltă relații cu toate partidele comuniste și muncitorești. Considerăm că întărirea solidarității internaționale a celor ce muncesc, a organizațiilor revoluționare ale clasei muncitoare constituie o chezășie a dezvoltării cu succes a luptei împotriva imperialismului, pentru progres social și pentru pace. Și în viitor vom acționa pentru a dezvolta relații de solidaritate internaționalistă cu toți comuniștii, cu clasa muncitoare de pretutindeni (aplauze pu
ternice).Știm că în lume există încă imperialism, că există forțe care se opun progresului, care acționează în direcția înrobirii popoarelor și pun In pericol pacea. Știm că atîta timp cît există imperialism, există și pericolul unui război mondial, dar știm, totodată, că în lume există suficiente forțe în stare să dejoace planurile imperialiștilor, ale cercurilor reacționare. Acționînd unite, aceste forțe pot, și trebuie, să asigure dezvoltarea pașnică a vieții internaționale, rezolvarea problemelor litigioase pe calea tratativelor, pot asigura omenirii condiții pentru realizarea dezideratelor sale d« progres economic și social, de pace. In aceasta constă îndatorirea țărilor socialiste, a partidelor comuniste, a întregii mișcări antiimperialiste. Noi vom acționa în strînsă unitate cu a- ceste forțe pentru a ne aduce contribuția la marea cauză a tuturor popoarelor globului pămîntesc (aplauze puternice).Iată pe scurt, tovarăși, principiile politicii interne și externe a partidului nostru. Noi chemăm întregul partid, întregul popor să nu precupețească nici un efort pentru a asigura transpunerea fermă în viață a acestor principii. A- vem convingerea că înfăptuirea politicii marxist-leniniste a partidului nostru va a- duce poporului român noi satisfacții atît pe plan intern cît și pe plan internațional. Fără îndoială, România va obține noi victorii atît în construcția socialistă, cît și în lupta pe care o duce contribuind la cauza păcii în întreaga lume 

(vii și puternice aplauze).In această grandioasă luptă și dumneavoastră, oamenilor muncii din Satu Mare, vă revin sarcini mari. Sînteți chemați ca, împreună cu oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei, să munciți cu pricepere și abnegație pentru a da viață prevederilor Tezelor și Directivelor celui de-al X-lea Congres al P.C.R. Felul cum ați muncit pînă acum constituie o chezășie că și în viitor veți ști să vă aduceți contribuția la înfăptuirea tuturor sarcinilor ce vă vor reveni. Participînd cu toate forțele la înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă a României, dumneavoastră, cetățenii din orașul Satu Mare, veți putea spune : în tot ceea ce s-a înfăptuit, nu numai în județul și orașul nostru, dar în întreaga țară, este încorporată și o parte a muncii, conștiinței și devotamentului nostru, dedi

cate socialismului. patriei noastre socialiste. României (aplauze puternice, urale).în încheiere, vă urez încă o dată, din toată inima, noi și noi succese în activitatea dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și multă fericire (acla
mații entuziaste, ovații).Cuvîntarea rostită de secretarul general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate l-înduri cu aplauze puternice, înflăcărate. Minute in șir, miile de oameni prezenți în Piața Libertății ovaționează puternic pentru Partidul Comunist Român și Comitetul său Central, scandează îndelung : 
„Ceaușescu“ — „Ceaușescu'.

★Seara, în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Teatrul de Nord din localitate s-a prezentat un spectacol festiv susținut de artiști ai secțiilor română și maghiară, de formații folclorice ale căminelor culturale din Roșiori, Negreștî-Oaș, Tîrsolț, ale caselor de cultură din Satu Mare și Cărei. Programul a cuprins cîntece și jocuri populare românești, maghiare Și germane — cîntece patriotice, balade din zona folclorică a Oașului — toate izvorîte din același sentiment care îi animă pe locuitorii a- cestui județ pentru împlinirile depline ale patriei noastre socialiste.La terminarea spectacolului, în fața teatrului și pe străzile municipiului, secretarului general al Partidului i se face din nou o manifestație de caldă și nețărmurită dragoste și prețuire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit duminică seara cu activul de partid din județul Satu Mare, în cadrul unei mese tovărășești.Salutînd prezența secretarului general al C.C. al P.C.R., tovarășul Iosif Uglar, prim-secretar al comitetului județean de partid, a spus printre altele : Noi, cei din organele locale ale partidului, am găsit întotdeauna în persoana dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, un strălucit model de abnegație în muncă, de pasiune și consecvență revoluționară, de principialitate partinică, de dăruire fără rezerve luptei nobile pentru cauza partidului, pentru triumful ideilor socialismului și comunismului, pentru fericirea ți prosperitatea poporului român.Vă asigurăm că, și în viitor, vom face tot ce ne stă în putință pentru a îndeplini cu cinste sarcinile care ne vor fi încredințate, promovînd mai larg — în munca noastră de partid, în activitatea din toate celelalte sectoare — spiritul nou de muncă fundamentat de Congresul al IX-lea, cu aportul dumneavoastră esențial.In cuvîntul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la sarcinile de viitor care revin comuniștilor, activului ți comitetului județean în îndeplinirea importantelor sarcini ale planului de 1969—1970 și a prevederilor pentru cincinalul următor. ,.Aș dori — a spus secretarul general — 
să subliniez numai o latură a 
activității activului de partid 
și anume aceea că in întreaga 
sa muncă va trebui să se pre
ocupe permanent de întărirea 
legăturii cu oamenii muncii, 
să considere munca de partid, 
de activist de partid, în strîn
să legătură cu unirea energii
lor tuturor oamenilor muncii. 
Rezultatele obținute de fie
care activist să fie apreciate 
după felul cum știe să se facă 
înțeles, să mobilizeze efortu
rile maselor largi populare la 
îndeplinirea programului par
tidului. Aceasta presupune 
receptivitate la părerile, la 
propunerile maselor populare, 
presupune acționarea eu mai 
multă atenție ți cu mai mul
tă perseverență in direcția so
luționării problemelor și ce
rințelor oamenilor muncii. 
Acționînd astfel activul nos
tru de partid comuniștii vor 
reuși intr-adevăr să aibă un 
rol important in activitatea 
multilaterală ce trebuie desfă
șurată, avind în vedere înfăp
tuirea sarcinilor puse de Co
mitetul Central al partidului".

★Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Maramureș și Satu Mare a constituit o puternică manifestare a atașamentului oamenilor muncii față de politica partidului, a hotărîrii lor de a milita cu consecvență pentru transpunerea ei în viață. 1 Reportaj realizat de
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TELEGRAME
Președintcle Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Re
publicii Franceze, GEORGES POMPIDOU, următoarea tele
gramă :Cu ocazia sărbătorii naționale a Franței, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de prosperitate poporului francez prieten.Folosesc acest prilej pentru a exprima, Domnule Președinte, convingerea că bunele relații care există între România și Franța se vor dezvolta cu succes și în viitor, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării pe continentul european, și în lumea întreagă.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Re 
publicii Irak, AHMED HASSAN AL-BAKR, următoarea tele
gramă :în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, cu ocazia Zilei naționale a Republicii Irak, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres poporului irakian prieten.

ISTANBUL : Balcaniada
dc tenis

ROMÂNIA - 
LOCUL ÎNTÎIECHIPA FEMININĂ _ _ TENIS A ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT BALCANIADA desfășurată timp de cîteva zile la Istanbul. In ultimul meci, echipa României a învins cu scorul de 3—0 echipa Bulgariei. Dibar a dispus cu 6—3. 6—2 de Sakarova, Du- mitrescu a întrecut-o cu 8—6, 5—7, 9—7 pe Ratkova, iar în proba de dublu, perechea Dibar, Boboc a dispus cu 5—7, 6—3, 6—4 de Sakarova, Ratkova. în clasamentul general, locul doi a fost ocupat de echipa Iugoslaviei. care a întrecut cu 3—0 echipa Turciei. Bulgaria s-a clasat pe locul 3, urmată de selecționatele Greciei și Turciei,Balcaniada rezervată echipelor masculine a revenit tenismanilor din Grecia cu 4 puncte. Echipa României, care în ultimul joc a întrecut cu 2—1 selecționata Iugoslaviei, s-a clasat pe locul doi.

DE

CAMPIONI
LA CICLISM...Pe șoseaua Brașov-Făgăraș cu sosirea la Poiana Brașov s-a desfășurat duminică campionatul republican de ci- clism-fond. Victoria a revenit alergătorului bucureștean C. Grigore cronometrat pe 120 km în 3 h 20“10'’. Au urmat în clasament, V. Selejan și Fr. Gera.
...SI HALTERE3La Cluj s-au încheiat duminică campionatele republicane de haltere. Titlul de campion la cat. supergrea a revenit lui Gh. Mir.cu (Dinamo), care a totalizat 472,500 kg (nou record). S. Herghelegiu (C.S.M. Cluj) — 43ă kg și Gh. Teleman (Dinamo) — 430 kg au cucerit primul loc la categoriile grea si respectiv semigrea.

0 SENTINȚA 
PE MĂSURA FAPTELORJoi și sîmbătă au avut loc, la Tg. Mureș, dezbaterile in procesul fotbalistului Ioan Mureșan de Ia A.S.A.Spre satisfacția opiniei publice, căreia îi repugnă actele antisociale, instanța a reținut în sarcina lui Ioan Mureșan infracțiunea de viol și, potrivit Codului penal, i-a aplicat o pedeapsă meritată de 4 ani închisoare. Prin faptele sale incalificabile el a compromis demnitatea sa de sportiv și de om. Asupra acestui caz vom mai reveni.

üßfnema
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS :
rulează la Patria (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), București (orele
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 17; 19; 21), 
Favorit (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20.30). Feroviar (orele 9; 11; 
13; 15: 17; 19; 20), Modern (orele 
9,30; 11,45, 14; 16,30; 18,15. 21), Sta
dionul Dinamo (orele 20,30).
• COMISARUL X SI BANDA
TREI ClINI VERZI : rulează la 
Republica (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16,30 , 18,45 ; 21,15), Festival (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Festival (orele 20,30), Gră
dina Expoziției (orele 20,30).
• DEȘERTUL ROȘU : rulează la 
central (orele 9.30; 12,15; 15: 18; 21), 
Grădina Doina (orele 20,15).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Union (orele 15,30; 19).
• OMUL MOMENTULUI : rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45).
• NOAPTEA GENERALILOR :
rulează la Gloria (orele 9; 11,45, 
*4,30; 17,15; 20), Tomis (orele
9—15,30 în continuare, 18,15), Gră
dina Tomis (orele 20,15).
• SOARE ȘI UMBRA : rulează la 
Munca (orele 20).
• COMEDIANȚII : 
Buzeștl (orele 15,30; 
Buzesti (orele 20,30).
• PROFESIONIȘTII :

rulează la 
18), Grădina

rulează la 
Crîngâși (orele i5,30; 18; 20,15).
• VERA CRUZ : rulează la Mo
șilor (orele 15,30), Grădina Moși
lor (orele 20,30).
• ROLLS-ROYCEUL GALBEN : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18).
• CRIMA DIN PĂDURE — pre
mieră ; rulează la Victoria (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT :

AGEDumjnică dimineața a plecat spre Bagdad o delegație a C.C. al P.C.R. formată din tovarășii Mihail Levente, membru al C.C. al P.C.R. și Andrei ■ Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.CJt., care, răspunzînd invitației Partidului Baas, va participa la festivitățile prilejuite de sărbătorirea Zilei naționale a Irakului.La plecare, delegația a fost salutată, la aeroportul Bănea- sa, de Lazăr Dumitru, membru supleant al C.C. al P.C.R,, și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost prezent, de asemenea, Jamil Al Windawi, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Irak la București.

IDuminică a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre Varșovia, o delegație a U.T.C. condusă ■ de tov. Ion Popescu, secretar B al C.C. al U.T.C., care la in-« vitația Comitetului polonez m pentru cooperare al organiza- B țiilor de tineret (O.K.W.O.M.) B va participa la întâlnirea eu-_ ropeană a tineretului.La plecare, pe aeroportul B Băneasa, a fost de față tovarăș iii Traian Ștefănescu, secre-B tar al C.C. al U.T.C., președin-B te al U.A.S.R. și activiști ai C.C. al U.T.C. (Agerpres) B

I
■

REGATA SNAGOVTradiționala „Regata Snagov“, o competiție de prestigiu a calendarului european de caiac-canoe a reunit la start, de-a lungul a două zile de întreceri, peste două sute de sportivi reprezentând Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, R.D.G., Iugoslavia, Polonia, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. și România. Constituind și un ultim test oficial înaintea „europenelor“ de la Moscova, cele 16 probe ale regatei, grupate conform programului complet al C.E., s-au caracterizat printr-o luptă strînsă, de u- zură, a echipajelor considerate ca favorite. Sîmbătă, un prim bilanț al numărului de victorii era favorabil sportivilor noștri care realiza-

seră patru față de cele trei ale sovieticilor și una maghiară.Duminică după-a- miază însă, surprinzător, nu ne-a mai revenit nici una dintre celelalte 8 finale programate! Astfel clasamentul final a căpătat următoarea configurație: U.R.S.S.— 10 victorii, România — 4 v, Ungaria— 2 v. Sigur că pistafrămîntată de valuri sau uneori, ploaia nu pot fi invocate ca explicații: ele auconstituit impedimente egale pentru toți concurenții. Ră- mîn astfel de neînțeles „cronometrele“ slabe realizate de sportivele noastre, între care medaliata olimpică Victoria Dumitru, Angelescu și Lauer care au ra-

tat calificările în serii, înfrîngerea team-ului olimpic Patzaichin - Covaliov la canoe dublu — 1000 m, clasarea pe locul 3 a cuplului Vernescu-Sciotnic la caiac dublu — lOOOm. „Triunghiularul“ internațional disputat cu o săptămînă înainte tot la Snagov, fusese plin de promisiuni. „Regata“ a infirmat cîteva dintre ele dîndu-ne griji pentru europene. Timpul scurt rămas pînă la C.E. de la Moscova — și antrenorii o știu mai bine — trebuie folosit din plin. Fizic și tehnic nu se mai poate lucra aproape nimic. în domeniul tacticii și dozării este, credem, loc pentru mai bine.
VIOREL, RABATESTLALa Poiana Brașov, zentativa feminină

Misiunea dificilă
a lui Rumor

încercări pentru găsirea unei formule
guvernamentale în Italia

La capătul a trei zile de consultări cu principalele perso
nalități politice italiene, președintele Giuseppe Saragat a în
sărcinat, sîmbătă seara, pe Mariano Rumor, primul ministru 
demisionar, să încerce formarea unui nou guvern, anunță a- 
genția A.N.S.A.

BDupă cum se cunoaște, Mariano Rumor, care a condus un cabinet de centru-stînga, a pre- Izentat la 5 iulie demisia guvernului său, ca urmare a sciziunii
■ intervenite în cadrul Partidului socialist italian, partid care intra în componența coaliției guvernamentale, alături de demo- în urma hotărîrii președintelui Saragat el va trebui să înceapă imediat seria consultărilor pentru alcătuirea noului cabinet.
■ Desemnat de cele două grupuri parlamentare ale Partidului de- mocrat-creștin ca singurul om capabil să rezolve actuala criză că va numi un nou șef de secție guvernamentală, Mariano Rumor la Găleteni, mobilizînd, totodată, «va trebui să găsească personali- pe toți tractoriștii la executarea «ț«. tățile apte să reînnoiască for
jai mula de centru-stînga, potrivit B opțiunilor exprimate recent de partidul său. Conform vederilor P.D.C., noul cabinet va trebui să cuprindă pe democrat-creștini, Partidul socialist, Partidul socia-
Ilist unitar (disident din Partidul socialist) și să conteze pe sprijinul Partidului republican în

A MUNCII
(Urmare din pag. 1)zare (aparținînd I.M.A. răști), despre care se spune că a plecat în concediu de studii — (acum, în campanie I ?), meca- nizatorii, fără conducător, au 3 plecat și ei... acasă. Pe o tarla B mai îndepărtată întâlnim trei__tractoare care stau. Pe tractoriști ia-i de unde nu-s I Directorul I.M.A. Tătărăști ne asigură__

TătȘ- v«ua„rouu,lc, «..auzii uC u.— că B crat-creștini și republicani, ii B urma hotărîrii președintelui

NOTEI»

Țărm francez

h Marea Mînecii

DE SELECȚIE ATLETISMrepre- a țării noastre a reușit o remarcabilă victorie asupra atletelor cehoslovace.Rezultatele obținute sînt mai valoroase decît indică cifrele, ele fiind mult influ- iențate de condițiile atmosferice și starea timpului.Dar, dincolo de centimetri și secunde, întrecerea de la Poiana Brașov a fost o încleștare de voință în care lupta pentru victorie a ridicat concursul la un nivel de o rară spectaculozitate. Am cîștigat cu 73—62 puncte.Ultima probă, ștafeta 4 x 400 m s-a încheiat și cu un nou record al României. Și în proba de 100 m garduri Valeria Bufanu a reușit cu 13,6 sec. o performanță superioară propriului ei record. însă nu poate fi o- mologată deoarece a fost ajutată de un vînt din spate de 3,38 m / sec.Medaliatele noastre olim-

pice Ileana Silai și Lia Ma- noliu au cîștigat fără dificultate : 2’ : 07”. O cursă de 800 m, și, respectiv, cu 57,04 m la aruncarea discului. Ma- ria Linca, confirmînd ultima evoluție la 1 500 m a cîștigat cu siguranță proba de 4 : 40,4. Dintre oaspete, Eva Kucmanova a cîștigat lungimea cu 6,16 m. înaintea reprezentantelor noastre Elena Vintilă (6,10) și Viorica Viscopoleanu (6,00 m), Campioana noastră olimpică se pare că nu e încă restabilită și cu atât mai mult e de apreciat că se prezintă în concurs cînd e nevoie de ea.La probele care au contat în vederea selecției pentru echipa Europei ce va întîl- ni, nu peste mult timp la Stuttgart echipa S.U.A., am urmărit doar rezultatul obținut de atleta din R.F. a Germaniei Amelia Koloska care a aruncat sulița la 55,18 m.
SILVIU DUMITRESCU

Au promovat în divizia B
• Metalul Tirgoviște • Știința Bacău
• Olimpia Satu MareIn seria de la București după desfășurarea a trei e- tape deosebit de palpitante e- chipele din Tirgoviște și Bacău au reușit să-și vadă visul împlinit: promovarea în divizia secundă. După primele două meciuri cîștigate la limită, studenții băcăoani au avut de înfruntat un adversar care încerca în meciul de ieri să-și realizeze marele plan de a reveni după cîțiva ani în divizia secundă. în a- ceastă situație, cînd studenții aveau calificarea în buzunar, metalurgiștilor le-a fost destul de ușor să obțină o victorie care i-a adus în a doua divizie a țării.Pentru echipele promovate, viitorul sezon se anunță deosebit de dificil, deoarece e- voluțiile din acest turneu final au arătat că ele se pre-

• Minerul Aninazintă totuși destul de departe de valoarea unor divizionare B. Timpul care Ie-a mai rămas pînă la începerea campionatului trebuie să fie folosit cu maximă eficiență de antrenorii celor patru team- uri, pentru ca vașnicii lor susținători să nu fie puși în situația de a asista în primăvara viitoare la revenirea a- cestor echipe din divizia de unde au plecat.
V. OLTEANU

REZULTATE TEHNICEI.M.U. MEDGIDIA — METALUL PLOPENI 2—21 ȘTIINȚA BACAU — METALUL TIRGOVIȘTE 0—5: ȘTIINȚA PETROȘANI — OLIMPIA SATU MARE 0—2 ; MINERUL ANINA — CHIMIA FĂGARAȘ 1—1.

rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 15,15; 17.45; 20).
• ULTIMA TURA : rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20).
• ZIARISTUL : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15; 18,30).
• PRIETENELE : rulează la 
Popular /orele 15,30).
• CASA MAMEI NOASTRE : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 16; 
20,15).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD ! 
rulează la Grlvița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).
• SlNGEROASA NUNTA MACE
DONEANĂ : rulează la Volga (o- 
rele 9—15.45 în continuare : 18,15: 
20,30).
• „ARMATA CODOBATURILOR" 
DIN NOU IN LUPTĂ : rulează la 
Munca (orele 16; 18).
• POSTSEZON : rulează la Raho
va (orele 15,30).
• IN ORAȘUL „8“: rulează la 
Flacăra (orele 20).
• APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Unirea (orele 18).
• PIPELE : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,30), Progresul 
(orele 20,30).
• STRĂIN IN CASA : rulează la 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30 ; 15,45 ; 18,15 : 20,45). Grădina 
Aurora (orele 20,30).
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : rulează Ia Moșilor
(orele 18).
• VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART : rulează la Dacia (o- 
rele 8—16,15 în continuare ; 18,30; 
20,15).
• ARUNCAȚI BANCA ÎN AER : 
rulează la Bucegi (orele 9 ; 11,15: 
13,30 ; 16 ; 18,15) Grădina Bucegi 
(orele 20,30), Arta (orele 9—16 în 
continuare ; 18), Grădina Arta ta
rele 20.30).
• OPERAȚIUNEA SAN GENNA-

la Viitorul (orele

MAME ȘI DOI 
la Viitorul (orele

RO : rulează 
15,30; 18).
• AM DOUA 
tați : rulează 
20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Rahova (orele 18), Gră
dina Rahova (orele 20,30).
• TARZAN. OMUL ..................
rulează la Lumina ,____  __
16,30 în continuare ; 18,15 ; 20,45), 
Progresul (orele 15,30 ; 18), Progre
sul Parc (orele 20,30).
• TARZAN, OMUL .MAIMUȚA ; 
rulează ia Flacăra (orele 15,30; 18).
• MARELE ȘARPE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).
• ADIO, GRINGO : : rulează la 
Unirea (orele 16), Grădina Unirea 
(orele 20,30).
• NEÎMBLINZITA ANGELICA :
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Giulestl (orele 15,30; 18; 20,30), Mio
rița (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). Grădina Lira (orele
20,30).
• ÎN UMBRA COLTULUI I ru
lează la Pacea (orele 16; 18; 20).
• PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Popular (orele 18; 20,30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI: rulează Ia Grădina Vitan 
(orele 20,30).
• PROGRAM DE SCURT ME
TRAJE : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 13,30 
20,45).

JUNGLEI :
(orele 8,45—

LUNI, 14 IULIE 196»

Teatrul satiric-muzicat „C. 
nașe“ (la Grădina Boema) ;__
MEI, FEMEI, FEMEI — ora 20,00 ;

Tă- 
FE-

la timp a lucrărilor.Cunoscînd însemnătatea plevei în hrana animalelor, Consiliul de _ conducere al C.A.P. „23 Au- gust“ din comuna Măgura, a dispus construirea unor colectoare de pleavă. Pe ariile cooperativei „Spicul“ din comuna Gă- leteni am întâlnit cinci combine fără colectoare, iar la coopera- 9 tiva „Unirea“ din comuna Poeni| colectoarele erau confecționate din... folii de polietilenă. Și uni alt aspect: la C.A.P. „Spicul" din | comuna Găleteni: cîțiva tracto-__riști sînt nemulțumiți de f că nu au o bucătăreasă care le gătească. De aceea, în loc de — mîncare caldă, meniul lor esten invariabil: pîine și conserve. 9 Președintele cooperativei, după ■ ce i-am reamintit că și în cam-_ pania de primăvară situația era 9 aceeași, ne-a asigurat că în cel B
■ durere, și-a luat rămas bun de la patriotul sud-coreean Kim Djong Tai, luptător revoluționar, preșe-
I dintele Comitetului orășenesc din Seul al Partidului Revoluționar Unificat din Coreea de sud, transmite agenția A.C.T.C. Kim , scrie agenția, care a — _ luptă neobosită pentru înfăptuirea revoluției sud-coreene și pentru cauza .măreață a reutri- ficării țării, a fost ucis la 10 iulie 1969 de către clica lui Pak Cijan Hi. Moartea lui constituie o mare pierdere pentru poporul coreean.*’ ®îonS Tai a fost unul din

!* B 0r£ani?at0lii conducătoriia B mișcării de tineret și studențești revoluționare. în condițiile grele 1 a organizat, împreună cu alți tovarăși, „Comitetul pregătitor pentru con-

parlament. Liderul acestui ultim partid, Ugo La mat sîmbătă că va participa la dar că înțelege eventual sprijin rîndul său, Mauro Ferii, tarul Partidului socialist unitar, a declarat că P.S.U. continuă să considere formula de centru- stînga ca fiind valabilă, dar susține că ea nu poate fi reluată decît cu condiția clarificării poziției guvernului și a partidelor care îl vor compune față de Partidul comunist.Mariano Rumor va trebui, deci, să-i liniștească pe partizanii lui Ferri și, în același timp, să modereze exigențele conducătorilor Partidului socialist și pe cele ale grupării de stînga din propriul partid. Observatorii politici din capitala Italiei sînt u- nanimi în aprecierea că sarcina lui Rumor se anunță foarte dificila, în special datorită divergențelor profunde care îi separă pe socialiști.

Malfa, a confir- gruparea sa nu un nou guvern, să-i acorde un din afară. La secre-
Am in față harta Franței — > extrem de utilă tipăritură Michelin“ — și azi, de ziuaO

I Doliul poporului coreean
faptul B

DuP° asasinarea patriotului sud-coreean

Kim Djong TaiPHENIAN 13 (Ageipres). —Poporul R.P.D. Coreene, pătruns de un sentiment de profundămai scurt timp va lua măsurile necesare pentru a asigura mecanizatorilor hrană caldă.Recoltatul griului, deși a început de peste o săptămînă, este abia la început în județul Teleorman. Timpul ploios din ultimele zile a împiedicat pătrunderea în M Djong'*Tai" lanuri a combinelor. Se vădește ■ c]us 0 jUptg necesitatea unei prezențe permanente pe terenurile de pe ® care se recoltează a factori- lor de conducere din coope-« rative, a inginerilor agro- norni. Acolo unde aceste con- M diții sînt îndeplinite, unde există 9 interes și pasiune pentru muncă,__rezultatele bune nu se lasă așteptate. Convinși fiind de reușita _ tei minam Ia timp a campaniei icwiiniuiiaiu. m n de recoltare, atenționăm orga-9 ale represaliilor, el nele agricole ale județului Te-" îmnrnună m alfî f leormăn că nu toate cooperați- — vele și-au asigurat sămînța pen- 9 tru culturile duble. Este impe- E™ _ rios necesară conjugarea efortu-«w rilor tuturor factorilor pentru re- ■ alizareă, imediat după recoltat, « a celor 74 000 ha culturi duble.

stituirea Partidului Revoluționar Unit“, a avut un rol conducător în crearea partidului-întregul popor coreean —subliniază agenția A.C.T.C. — a dat o înaltă apreciere meritelor nobile de luptător ale lui Kim Djong Tai, a demascat și condamnat acțiunile criminale ale clicii lui Pak Cijan Hi,Poporul din nordul republicii, scrie agenția A.C.T.C., cuprins de un sentiment de profundă durere în legătură cu moartea lui Kim Djong Tai, se solidarizează și mai puternic cu lupta revoluționară a poporului sud- coreean.
★La 12 iulie, Comitetul Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea a adoptat o hotărîre cu privire la măsurile pentru cinstirea memoriei lui Kim Djong Tai. în întreaga țară a fost decretat doliu în perioada 13—19 iulie.

DE LA MINISTERUL ICAILOR FERATEploilor îndelungate 9 e căzute în ultimul BDatorită |și torențiale _______ ... .. ........ ..timp, circulația feroviară a fost stînjcnită pe linia Ploiești — Brașov și în nord-estul Moldovei. Temporar, circulația este întreruptă între Predeal și Timișul de Sus, precum și pe unele porțiuni de linie din Moldova, între " Buhăești, și Iași — Dorohoi.Pînă la ■ " ției pe aceste secții, măsura ca trenurile să circule pe alte ruteDe asemenea.Predeal sportul ză prin ce auto-

CrasnaRomanrestabilirea
I

VasluiBuhăiești
' I

circula- Es 
s-a luat «Iîntre stațiile— Timișul de Sus tran- călătorilor se efectuea- n transbordare cu mijloa- B(Agerpres).

senzație ciudată: deasupra so prăvăleau horii unui cer instabil, în timp ce dedesubt pornise să călătorească în obișnuita ei cursă de seară mareea...Azi, minăstirea, veche de peste jumătate de mileniu, e un rai al turiștilor. Poteci-scări cu sute și sute de trepte urcă prin interiorul zidurilor de apărare printre șiruri de magazine conținînd, probabil, milioane de obiecte care reproduc imaginea Iui Mont-Saint-Michel, îndeosebi lucrate din aramă sau alamă de aceeași culoare. Drw- muri-poteci, poteci-scări ce urcă spre sălile cele mai ridicate ale bisericii și mai ales ale locuințelor. Cite zeci de generații trebuie să fi urmărit dc aci, de deasupra miniei apelor, și de sub tirania cerului, scurgerea zilelor vieții lor intr-un omenesc cuib de piatră, mișcător doar ca mareea, între așteptare și rugăciune !La ieșire, drumul ne poartă pe malul mării, spre Rance, fără a afla unde am trecut in Bretania, căci privirile ne sînt atrase de un șir neintrerupt de turnuri albe plantate chiar la întâlnirea păniintului cu apa, asemănătoare unor mori de vînt fără aripi, zidiri de legendă străină. Aflăm că sînt niște „moulins â maree“ (mori ce utilizau forța mareei) și că erau construite de foarte multă vreme de către țăranii din partea locului. Lecția lor a stat la baza construcției cunoscutei „usine maremotrice de la Rance“, un lung baraj de 750 m. interpus între Marea Mînecii și estuarul unui rîu ce primește prin forța mareei circa 184 de milioane de metri cubi de apă, și a căror forță de revenire în mare naște cei 240 Megawați, putere electrică. instalată- Sosirea noastră a coincis cu ora de vîrf a fluxului : forța mareei întrecea orice închipuire a noastră, a celor ce o știam doar din cartea de geografie, și domnul Ives Marolleau, șeful uzinei, tăcea lingă noi lăsîndu-ne să gustăm poezia acestui fenomen natural înainte de a ne introduce în subteranele unde vijî. iau turbinele Kaplan și, mai ales, înainte de a ne conduce în sala prin pereții căreia — cu ochiul sau cu ajutorul aparatelor — putea fi văzută vijelia valurilor năvălind în interiorul bazinului: 18 000 de metri pe secundă, în două reprize zilnice ale creșterii și descreșterii mării.„Proiect francez !“ ne-a spus dinsul, observindu-ne admirația, rostind vorbele cu același ton ntândru ca și linia clntecu- lui normand mai înainte citat. Și, ca să nu ne lase cu ideea singurătății — fiindcă în întreaga uzină lucrau doar cîțiva inși — ne-a rugat să mergem nea- părat să vedem în acea scară orașul breton Saint-Malo, aflat în vecinătate, oraș, în care — sub măști, ghirlande și lampioane — avea loc o „serbare a piraților“, un joc al tradiției portuare și al veseliei populare, născut de lumea unde se sărută pămîntul și marea...

„ivxiciieuii” — și az.i, de sărbătorii naționale a gloriosului popor ce gravitează in jurul apelor Senei, încerc să refac unul dintre itinerarele parcurse pe drumurile ce duc, ca și spițele unei rof, de la Paris, de 
I lingă obeliscul înălțat prin vo- 
I hița lui Napoleon in Place de | la Concorde, spre principalele I ei regiuni. Firește, prima ima- | gine care tentează condeiul ■ vine din însăși Parisul.Totuși, iată-ne deja porniți ! Ia drum spre doua regiuni 
I la fel de interesante pentru j cititorul roman : Normandia 
I și Bretania, ținuturi care a- | trag prin rezonanța nume- 
I lor lor desprinsă din mai vechi sau mai noi balade franceze, răspindită odată cu faima locuitorilor acelor pămînturi. pe care ghidurile îi recomandă drept „laborieux, tenaces, économes et intréprides“. Și nespus de mîndri de originea lor? am | adăoga noi, căci nimic mai adevărat pentiu spiritul lor decît cîntccui normand care mărturisește sufletul unui popor respectuos față dc alții, dar îndrăgostit de propriile obîrșii din Care au făcut un act de demnitate : „En saluant chaque patrie / Je me disais : „Aucun séjour / N'este plus beau que ma Normandie ; / C’est le pays qui m’a donné le jour“.Am intrat în Normandia străbătând regiunile Ile de France și Maine. Ne-am întâlnit cu localități care au aerul degajat al Sinaiei noastre, pătrunse pînă în ultimul sat <le o civilizație de buni gospodari. Caso solid construite, mașini și tractoare, magazine îngrijite și în general o deservire săvîr- șită sub imperativele unui comerț ce nu-și admite slăbiciuni și care pune clientul mai presus de orice. Dar abia dacă aveam tâmp să oprim — în fața unui bistrou, ori a unei stații de benzină —, fiindcă țelul numărul unu era să ajungem la Marca Mînecii în locul unde Basse-Normandie își unește granița cu Haute.«Bretagne. Știam că aci, de o parte a acestei granițe, se află faimoasa „Abbaye du Mont-Saint-Michel" supranumită „la Merveille" — „minunea", exemplar doveditor al geniului francez coborî- tor din secole, iar de partea cealaltă, la bretoni, nu mai puțin celebra uzină po bază de maree de la Rance, construcție a geniului tehnic francez contemporan. Iată de ce încă mai apăsam puternic pe accelerator cînd un indicator ne trimitea de la Poctorson, direct spre a- pele Mării Minerii pe o șosea protejată de landă și Ia capătul căreia „minunea” se arăta intr-adevăr ca o minune : o bijuterie înaltă de peste 110 metri sculptată po jumătate în stâncă, pe jumătate construită deasupra muntelui, și aproape în întregime înconjurată de ape. Ne-am lăsat mașina la picioa. rele neobișnuitei minăstiri cuni am fi depus un nasture la poalele unei piramide egiptene, iar pe la ultimele etaje am avut o

Ambasadorul Republicii So
cialiste România în Liban, 
Ștefan Cleja, a prezentat scri
sorile de acreditare președin
telui Republicii, Charles He- 
loti.

La ceremonie a fost pre
zent Youssef Salem, ministrul 
afacerilor externe. Au asistat, 
de asemenea, membri ai am
basadei române.

Cu acest prilej, între pre
ședintele Republicii Liban și 
ambasadorul român a avut 
loc o discuție cordială.

• ASASINAREA LUI TOM MBOYA este rezultatul unui complot bine organizat, care viza relansarea fricțiunilor tribale in vederea răsturnării ac- , a declarat vice- Kenyei, Daniel în cadrul unei conferințe
• ■ bale in vederetualului regim, președintele Mp,, în cadrul■ de presă.. 9 La Nairobi și in celelalte lo-I calități ale țării, unde asasina- flitul a dat naștere unor ciocniri 9 violente, a revenit calmul. Po- «liția își continuă investigațiile Iîn vederea descoperirii asasinului.• PREȘEDINTELE CONS1- ■ LIULUI COMANDAMENTULUI ■ REVOLUȚIEI SUDANEZE, ge- «neralul Numeiry, a declarat co- Irespondentului ziarului egiptean „Al-Ahram" că în înfăptuirea programului său actualul regim din Sudan se sprijină în special

Teatrul de vară „Herăstrău" ; 
TEATRUL DIN CONSTANTA ■ 
ora 20 ; Ansamblul „Perinița" (în 
Sala Teatrului „C. I. Nottara“) : 
PERINIȚA MEA — ora 19.

• 17,30 Buletin de știri. • 
Studioul școlarilor. Sport în 
canță. Să învățăm înotul
• 17,50 Ex-Terra "69 — Emlsiune- 
concurs pentru tineretul ț 
Jucării electrice (I). • 18,20 
neul tineretului. Confidențele va
canței. • 18,50 Criterii. Carnet ci
nematografic. • 10,15 Laureat! al 
Festivalului cînteculul popular 
„Maria Tănase" Craiova 1969 : 
Octavin Igna, Elena Marin, Ileana 
Domuță, Vasile Pop, Gheorghe ■ 
Roșoga (II). Acompaniază or- ■ 
chestra „Doina Olteniei" din Cra- ■ 
iova. Dirijor Constantin Busuioc.
• 19,30 Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. • 20,00
Congresul al X-lea al P.C.R. Sec
vențe din marea dezbatere.
• 20,15 între metronom șl crono
metru — emisiune-concurs, trans
misiune directă de la Galați. Te
mele : Panait Istrati ; Dunărea 
Albastră. Concurențl : Eugen Po-^| 
pescu — actor; Ion Anghene — ■ 
profesor de limba română. • 21,10 ■ 
Cîntă tenorul Ion Buzea. • 21,35^ 
Roman-foileton „Lunga vară fier- _ 
binte" (XI). « 22,25 Film docu-■ 
mentar francez. • 22,45 Telejur-B 
naiul de noapte. • 23,00 Publici-B 
tate. • 23,05 Cadran — emisiune 
de actualitate internațională. ■
• 23,35 închiderea emisiunii. B

Iresponaeniui„Al-Ahram“ programului_ M pe tineret. In' scopul educării va-B tinerei generații pentru prima dl)" B oară în istoria țării a fost creat lsiune- școlar. B .0 Ate- ■ ‘Io va- un minister pentru problemele tineretului.• PREȘEDINTELE PAKIS- 
ITANULUI, Yahia Khan, și-a exprimat intenția de a media în disputa dintre Iran și Irak privind drepturile de navigație în estuarul Shatt el Arab, informează săptămînalul irakian „WAI EL OMAL“.
I Regele Hussein al Iordaniei și-a oferit, la rîndul său, după cum s-a anunțat, bunele oficii __ în vederea soluționării conflic- Eforturile diplomatice în- recent nu au pentru mo->. ■tului. Ef< î-Btreprinse de el :-Bdat însă, cel puțin ment, roade.• LA CENTRUL DIN BRUXELLES chisă o expoziție a sculptorilor români Mihai Onofrei și Silvia Belmega. Expoziția s-a bucurat de o bună primire din partea publicului, a presei și ra- dio-televiziunii belgiene.

CULTURAL 
a fost des-

• CIU EN-LAI, președintele Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și I-Iuan Iun-șen, șeful Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, au avut o convorbire cu mareșalul Nur Khan, vicepreședinte al Consiliului Administrativ al Pakistanului, care face o vizită în R. P. Chineză, informează agenția CHINA NOUĂ. EUGEN FLORESCU

ACORD LA LAGOS
Va fi reluată ajutorarea populației biafreze

Guvernul federal al 
Nigeriei a decis să auto
rizeze reluarea zbo
rurilor avioanelor Cru
cii Roșii Internaționale 
(C I.K.) destinate ajuto
rării populației nige- 
riene și biafreze din te
ritoriile controlate dc 
autoritățile colonelului 
Ojukwu, anunță un co
municat publicat la La
gos.

Decizia guvernului federal a 
fost comunicată la sfîrșitul con
vorbirilor, care au avut loc între 
șeful guvernului militar. Yakubu 
Gotvon, și președintele Crucii 
Roșii Internaționale, Marcel Na
ville, aflat într-o vizită în Nige-

ria. Declarația guvernului fede
ral menționează că zborurile a- 
vioanelor care transportă alimen
te și medicamente pentru popu
lația din regiunile controlate 'le 
biafrezi a fost adoptată la cere
rea specială a Crucii 
naționale.

Marcel Naville a 
este foarte satisfăcut 
realizat cu guvernul 
nu a precizat data la ___
reluate aceste zboruri și nici nu
mărul avioanelor pe care C.I.R. 
le va utiliza în acest scop. Deta
liile tehnice privind reluarea ac
tivității de ajutorare a populației, 
victimă a conflictului militar din 
Nigeria, vor fi elaborate de per
sonalul C.I.R.

Roșii Inter-

declarat că 
de acordul 
federal. El 
care vor fi

LIINA15“
O NOUĂ STAȚIE AUTOMATĂ 

LANSATĂ ÎN U.R.S.S.MOSCOVA 13 (Ageipres). — In Uniunea Sovietică a fost lansată ia 13 iulie, la ora 5,55, ora Moscovei, o rachetă avînd la bord stația automată „Luna-15“ — anunță agenția TASS. Stația va efectua cercetări științifice a- supra Lunii și spațiului cosmic circumlunar.Deplasarea stației automate se desfășoarii pe o traiectorie apropiată de cea prevăzută.Dirijarea zborului stației, determinarea parametrilor traiectoriei. precum și recepționarea in- ------ . _„.t realizate de un și măsură- Centrul de prelucrează
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formațiilor sînt complex de comandă tori de pe Pămînt. calcul coordonator informațiile primite.

ÎN IRAK vor avea loc astăzi festivități naționale cu prilejul" celei de-a 11-a aniversări a 
revoluției care a dus la prăbușirea monarhiei. în fotografie : imagine din capitala țării,

Bagdad — orașul vechi pe malul fluviului Tigru
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