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hKhclcrca vizitei conducătorilor
de partid și de stat in regiunea 

Nureș-Antonontâ Maghiara

întrevedere între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Wladyslaw Gomulka
Luni, 15 august, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Gheorghe Apostol, Alexandru Dră
ghici, Paul Niculesou-Mizil și Mi- 
hai Dalea, au avut o întrevedere, 
la sediul C.C. al P.C.R., cu tovară
șul Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al PJM.U.P., care se 
află la odihnă »n tara noastră îm
preună cu familia.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea relațiilor între Partidul 
Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, între Repu
blica Socialistă România și Repu

blica Populară Polonă, Drecum și 
la problemele actuale ale situației 
internaționale.

întâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

In aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu,. au oferit o masă 
tovărășească în cinstea tovarășului 
Wladyslaw Gomulka și a tovarășei 
Zofia Gomulkowa. Au luat parte 
tovarășii Gheorghe Apostol. Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Mihai Dalea.

(Agerpres)

h'rtre minerii 
de la Bălan

De la Izvorul Mureșului condu
cătorii de partid și de stat se în
dreaptă spre raionul Giuc.

La intrarea în comuna Sîndomi- 
nic oaspeții sint întâmpinați de gru
puri mari de călăreți și numeroși ti
neri îmbrăcați în costume naționale 
care însoțesc coloana dansînd hore 
și ceardașuri. In centrul comunei, 
un cor impunător din care fac parte 
patru generații de locuitori cîntă 
„Republică — măreață vatră". Rre- 
zen^nd în mod simbolic preocupă
rii*- lor de fiecare zi, locuitorii au 
scos în fața caselor mese cu țesă- 

, twi alese iar alături, femei și fete 
torc Knă, melițează inul, lucrează 
la războaie de țesut.

bl continuare, coloana de ma
șini se îndreaptă spre minele Bă
lan. încă de departe, la poalele 
muntelui Hășmașul Mare, se ză
rește o tânără așezare muncitoreas
că. Blocuri noi cu trei-cinci etaje, 
magazine modeme, conducte indus
triale arată, că ne apropiem de o 
mare întreprindere industrială. Fa
milii ale minerilor și ale construc
torilor care lucrează la dezvoltarea 
minei și a orașului au umplut pînă 
la refuz străzile șt balcoanele ca
selor. In (ața secției de flotație a 
sained Bălan un mare arc de triumf 
pe care sint scrise cuvintele i „No
roc bun" — tradiționala urare a 
mineritor.

Inginerul Marin Gristi, directo
rul minelor Bălan, prezintă schi
țele și machetele care înfățișează 
viitoarea dezvoltare a întreprin
derii.

In continuare, este vizitată uzi- 
m de preparare a minereului, u- 
jjftate modernă, de înaltă tehnici
tate, care are o capacitate de pre- 
lucxare de 2 000 tone în 24 de ore.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici se 
interesează îndeaproape de mo
dul cum sînt realizați indicii teh- 
nico-economici, discută cu specia
liștii despre posibilitatea valorifi
cării mai complete a minereurilor 
prelucrate aici. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat indicații pentru 
întocmirea unui studiu privind va
lorificarea complexă a minereu
rilor.

La adunarea care a avut loc pe 
platoul din fața intrării la gurile 
de mină, în numele întregului co
lectiv, inginerul Marin Cristi, 
directorul întreprinderii, a mulțu
mit tovarășilor din conducerea de 
partid și de stat pentru vizita 
făcută și s-a angajat ca sarcinile 
ce decurg din documentele Con
gresului al IX-lea să fie îndepli
nite exemplar. întâmpinat ou pu
ternice aplauze și urate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat co
lectivul întreprinderii pentru suc
cesele obținute în creșterea pro
ducției minei.

Mina dumneavoastră — a spus 
vorbitorul — este o creație a regi
mului nostru socialist. Ați obținut în 
anii șesenalului succese mari. Pro
ducția a crescut de circa 5 ori, ați 
dat patriei în 1965 peste 500 000 de 
tone de minereu de cupru. Este un 
lucru bun și pentru aceasta vă feli
cităm din toată inima. In următorii 
cinci ani, nevoile de cupru ale in
dustriei noastre socialiste cresc. Ca 
urmare, dumneavoastră, colectivului 
de muncitori, tehnicieni, ingineri, 
conducerii minei vă revin sarcini 
mari : trebuie să ajungeți să dați 
In 1970 peste 1 milion de tone de 
minereu. Aceasta înseamnă dublarea 

producției în acești cinci ani, ne
cesitând un efort mare. Se vor face 
însemnate investiții. Asigurînd des
chiderea noilor mine, veți putea 
realiza sarcina livrării minereului. 
De asemenea, va trebui să dezvol
tați fiotația. Pînă în 1970, numărul 
muncitorilor, tehnicienilor, ingineri
lor va crește cu încă 1 800. Veți 
deveni un colectiv puternic de pes
te 4 000 — 4 500 de oameni, iar 
mina va fi una din unitățile mari 
ale economiei noastre socialiste. 
Partidul și guvernul sînt încredințate 
că vă veți duce Ia bun sfîrșit sar
cinile. Vă urăm din toată inima 
să le îndepliniți cu succes.

Odată cu dezvoltarea minei, aici, 
pe Valea Oltului, s-a născut și un 
oraș nou. EI va continua să crească. 
Pînă în 1970 se vor construi noi lo
cuințe, ceea ce va asigura îmbunătă
țirea condițiilor de locuit și de via
tă ale dumneavoastră și familiilor 
dv. Este și normal ca, pe măsură ce 
se dezvoltă producția și crește bo
găția patriei, să se îmbunătățească 
și condițiile de viață ale oamenilor 
muncii, acesta fiind telul întregii 
politici a partidului nostru. Amin
tind că la această mină lucrează oa
meni ai muncii români, maghiari și 
de alte naționalități, vorbitorul a 
subliniat că tot cetea ce s-a creat 
aici, ca și în alte părți, este rodul 
eforturilor unite ale oamenilor mun
cii care înfăptuiesc politica partidu- 
luL

Ea terminarea vizitei, un grup 
de mineri fruntași oferă conducă
torilor de partid și de stat daruri 
simbolicei lămpașe și ciocane de 
miner, bucăți de rocă aupriferă. 
O delegație a constructorilor de la 
barajul de la Mestecăniș pe Olt 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o cheie, oare reprezintă în mod sim
bolic închiderea Oltului.

In interesul 
poporului, 
al socialismului

In drumul spre Miercurea Giue, 
coloana de mașini trece prin sa
tele Cîtța, Mădăraș, Racu. La Dă- 
nești, cunoscut nu numai în țară, 
ci și peste hotare, pentru cerami
ca neagră ce se produce aici, cen
trul satului a fost transformat în
tr-o adevărată expoziție a artei 
populare de pe aceste meleaguri. 
Războaie de țesut, furci de tors, 
frumoase țesături, unelte de olă
rit sînt prezentate oaspeților de 
către locuitorii comunei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu Antal Marton Iosif, 
președintele cooperativei agricole 
de producție, despre dezvoltarea 
cooperativei și a comunei.

Un însuflețit miting s-a desfășu
rat la, amiază în orașul Miercurea 
Ciuc, oraș bogat în mărturii ale 
tradițiilor de luptă comună ale ro
mânilor și maghiarilor împotriva 
asupririi și exploatării. La mitin
gul care a avut loc pe noul bule
vard al orașului au luat cuvîntul 
tov. Kovacs Mihai, prim-secretar ai 
comitetului raional de partid, și 
Ion Tonco, veteran al luptelor ță
rănești de pe Valea Ghimeșului din 
1934, care a vorbit în limba ma
ghiară. In ovațiile celor prezenți a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

După ce a relevat că raionul Ciuc 
și orașul Miercurea Ciuc, ca și alte 
orașe și raioane din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, ca și întreaga 
țară, au cunoscut, în anii construcției 
socialiste, o dezvoltare puternică. 

obținîndu-se importante realizări 
atât în industrie, cît și în agricul
tură, vorbitorul a spus: Sînt cu
noscute priceperea și hărnicia lo
cuitorilor din acest raion, care reu
șesc să smulgă pămîntului recolte 
din ce în ce mai bogate, să obțină 
rezultate bune în creșterea anima
lelor. Realizările dobîndite în dez
voltarea economiei au dus la creș
terea bunăstării oamenilor muncii 
din raion și din oraș. Am ascultat 
aici — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pe unul dintre parti
cipant» la acțiunile comune, ■ de 
luptă ale țăranilor români Și ma
ghiari din 1934, din Valea Ghirbe- 
șului, acțiuni care pe atunci au a- 
vut o mare însemnătate în bătălia 
împotriva burgheziei și moșieritnii, 
a politicii lor de asuprire și de în
robire a oamenilor muncii. De alt
fel, în decursul secolelor, nu o dată 
românii și maghiarii s-au răsculat 
și au luptat împreună împotriva 
exploatatorilor și această luptă a 
dus, nu o dată, la victorii, la îm
bunătățirea condițiilor de viată ale 
oamenilor muncii. O dată cu înfăp
tuirea revoluției populare, cu vic
toria socialismului, s-au creat con
diții pentru adevărata egalitate în 
drepturi între toți oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, care, 
împreună, au obținut toate cuceri
rile anilor socialismului în România.

Realizările dobîndite în construe- 
țîa socialistă, creșterea bunăstării 
tuturor oamenilor muncii sînt o do
vadă a justeței politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru comu
nist, care pune în centrul politicii 
sale slujirea cu credință a intere
selor poporului, ale patriei, pen
tru a asigura mersul continuu îna
inte pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste, spre construirea co
munismului.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că în cadrul vastului program 
de dezvoltare a patriei, elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
va cunoaște o nouă înflorire și ra
ionul Miercurea Ciuc. In următorii 
cinci ani, investițiile pentru dezvol
tarea industriei și agriculturii ra
ionului vor depăși 600 milioane de 
lei. Desigur, că pentru înfăptuirea 
acestor obiective — a spus vorbi
torul — trebuie să muncim serios. 
Sîntem convinși că organizația’ ra
ională de partid, sfatul popular ra
ional, toți oamenii muncii români 
și maghiari vor dia viață, înfrățiți, 
prevederilor stabilite de Congresul 
al IX-lea. Ceea ce am înfăptuit 
pînă acum constituie o dovadă că 
avem forța și priceperea necesare 
și reprezintă garanția că vom rea
liza pe deplin noile sarcini trasate 
de Congres.

După miting, coloana de mașini 
se îndreaptă spre Sînmartin, co
mună ce cunoaște, ca toate sate
le de pe această vale, bucuria suc
ceselor vieții noi. Intimpinați de 
călăreți în straie naționale, de fete 
și flăcăi care învî-rtesc jocuri, oas
peții se opresc l-a sediu! coopera
tivei agricole de producție, unde 
Benedek baci, unul din cei mai 
harnici cooperatori din comună, le 
of-»ră, o dată cu plinea caldă, șl 
gustosul chimion secuiesc. Sîntem 
în centrul unei cooperative agri
cole care, deși tînără, înființată 
în 1962, cu 586 familii și un fond 
de bază de numai 200 000 Iei, a 
cunoscut un avînt continuu. In nu
mai cei 4 ani de existență, fondul 
de bază a urcat la peste 4 mili
oane lei, iar averea obștească la 
peste 7 milioane lei.

Luînd cuvîntul în fața coopera
torilor, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu le-a transmis un călduros salut

(Goniinuare In pag. 2-a)

Vizita tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer 

in Danemarca
Luni a părăsit Capitala, plecînd 

la Copenhaga, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescii. 
care la invitația guvernului danez, 
va face o vizită oficială în Dane
marca.

. împreună cu președintele Consi
liului de Miniștri au plecat, de a- 
semenea, Angelo Miculescu, prim- 
vicepreș-edinte al Consiliului Supe-

Sosirea la
COPENHAGA 15. — De la tri

misul special Agerpres, Nicolae 
Puicea: Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion > Gheorghe Maurer, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu,: au sosit 
în capitala Danemarcei.- Pe aero
portul Kastrup, unde erau arborate 
drapele de stat ale celor două țări, 
oaspeții români au fost ilunph Jți 
cu cordialitate de primul ministru 
al Danemarcei, Jens Otto Krag, mi
nistrul afacerilor externe. Per Hă- 
ekkerup, directorul general al De
partamentului Politic și Juridic din 
Ministerul Afacerilor Externe, Gun
nar Seidenfaden, ambasadorul Da
nemarcei la București, Henrik Ba
ron Zyi hen-Adeler și de alte per
soane oficiale. Erau de față Petru 
Mânu, ambasadorul României la 
Copenhaga, membri ai ambasadei 
române, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în capitala 
daneză.

După prezentările oficiale, pre
mierul român și ministrul aface
rilor externe au fost invitați în Sa-

HOTĂRÎREA CELOR 
CARE DESCHID NOILE MINE
Reprezentanți de la patru o- 

biective — minele Dîlja, Băr
băteni, Paroșeni șl puțul Ani- 
noasa sud, au participat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, la 
dezbaterea sarcinilor cincinalu
lui și a planului 
E.D.M.N. Au 
lUat parte acti
viști de partid 
și sindicat, de
legați ' ai Mi
nisterului Mi
nelor, C,S.P. și 
C.C.V.J.

Din referatul 
prezentat de 
șeful E.D.M.N., 
GYAROSI

pe 1967 de la

1966, productivitatea 
producție va crește 

sută iar la investiții 
sută. însemnate fon- 
alocate pentru des- 

minelor Paroșeni. 
și Livezeni — la ul- 

deschidere

ING. MA- 
EMERIC, a re

zultat că în anul 1967, pro
ducția de cărbune urmează să 
fie cu 110 000 tone mai mare 
decît în 
muncii la 
cu 42 Ia 
cu 18 la 
duri sînt 
chiderea 
Bărbăteni
tima, lucrările de 
urmîrid să înceapă în 1967.

Aproape toți participanții la 
discuții, după ce s-au angajat, 
in numele colectivelor din care 
fac parte, să contribuie cu toa
te forțele la realizarea 'preve
derilor cincinalului, au făcut cî- 

rior al Agriculturii, Vâsli» Răuță, 
adjunct af ministrului comerțului 
exterior, precum și un grup de 
consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa, erau pre
zenți tovarășii: .Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnă
raș, Mie Verdeț, Florian Dănălache, 
Gheorghe Gaston Marin, miniștri.

A fost de față Niels Neustrup, 
însărcinat cu afaceri ad-interim- al 
Daneniarcei la București.

. (Agerpres)

Ionul de onoare al aeroportului. 
Aici, șefii de guverne ai celor 
două țări au răspuns la întrebările 
ziariștilor.

De la aeroport, oaspeții români, 
însoțiți de personalitățile daneze 
venite în întâmpinare, s-au îndrep
tat spre reședința ce le-a fost-re
zervată.

După-amiază ei au depus o jerbă 
ÎS Mausoleul Rezistentei în semn 
de omagiu adus eroilor . căzuți In 
lupta împotriva ocupației naziste, 
petitru libertatea patriei lor.

Ion Gheorghe Maurer a făcut 
apoi o vizită lui Jens Otto Krag, 
la Președinția Consiliului de Mi
niștri. Corneliu Mănescu, l-a vizitat 
la sediul Ministerului Afacerilor 
Externe, pe colegul să-u Per Haek- 
kerup.

La castelul Christiansborg au în
ceput convorbirile oficiale între 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România 
și- primul ministru al Danemarcei. 
Au participat miniștrii de externe 
ai celor două țări și alte persoane 
oficiale.

pu-
nr.

a
în

leva propuneri prețioase, menite 
să vină în sprijinul îndeplini
rii sarcinilor ce revin Exploa
tării deschideri de mine noi în 
anii următori. Și iată cîteva 
din aceste propuneri:

ING. STOICUȚA GHEOR- 
___________ GHE: „Pune

rea la punct a 

artiillor
Uimi auxiliar
* M 3 pentru

pe no? putea intra
funcție în caz 
de nevoie".

ING. GROSU AURELIAN, 
mina Paroșeni: „Rezolvarea 
urgentă a alimentării cu ener
gie electrică, a accesului la 
galeria de coastă și dotarea 
minei cu un buldozer necesar 
haldei".

ING. PATRUICA GRIGORE 
(mina Dîlja). „Rezolvarea ilu
minării locurilor de muncă, e- 
ventual cu lămpi electropneu- 
matice, sau electrice. Aprovi
zionarea cu piese de schimb 
pentru repararea mașinilor de 
încărcat".

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 4-a)



încheierea vizitei conducătorilor de partid 
M de stat In regiunea Nnreș-AntonoinA Naghlarâ

(Urinare din pag. l-a)

din partea C.C. al P.G.R., a dat o 
apreciere pozitivă îndemînării, pri
ceperii ți simțului lor gospodăresc, 
fictad recomandări pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic ți a cul
turii cartofilor.

înainte de a părăsi comuna Sîn- 
XMrUa, conducătorilor de partid și 
da ctat le este prezentat „Tezaurul 
dade" format din 30 de piesa de 
acgtat incrustate, descoperite in a- 
nul 1965, în cariera de piatră de 
la Sîn-orăieni, de lingă Miercurea- 
Ciuc.

Strlneă unitate 
Intre îndatoririle 
naționale și cele 
internaționaliste

latrârea in raionul ©doritei a 
avut loc printr-o poarta, lucrata 
de meșteri iscusiți al acestor locuri. 
Mii de cetățeni români șl maghiari, 
ta&brăcati în frumoase costume na
ționale, i-au întâmpinat pe oaspeți. 
Drapelele țării ți ale partidului, 
purtate de sute de călăreți, l-au 
însoțit tot drumul pînă în oraș 
înainte de a ajunge la Odorhei, 
oaspeții se opresc la I-iomorod, 
unde se află tabăra a 800 de pio
nieri din întreaga țară. Tovarășul 
Geaușesou îi îndeamnă să învețe 
ou sîrguință pentru a deveni folo
sitori patriei.

In sala de consiliu a sfatului 
popular raional, conducătorii de 
partid ți de stat, împreună cu ac
tivul looal, au examinat probleme
le dezvoltării industriale ale r«io- 
tntluî, amplasarea cît mai judi- 
oteasă a viitoarei fabrici prevăzută 
In planul cincinal, perspectivele 
economice ale furnalului din Via- 
hița, structura populației raionului 
etc.

Intra timp, in piața mare a ora
șului s-au strîns mii și mii de oa
meni, locuitori ei orașului, fu-rna- 
UșU din Vlahița, mineri de la 
Luata, agricultori, crescători de 
vite din satele apropiate. La mi
tingul cure a avut loc aici au luat 
cuvîntul Szavuj Ludovic, prâm-se- 
c-retar al comitetului raional de 
partid, Varro Gizella, directoarea 
liceului din localitate. Dând Ga- 
vril, membru al cooperativei agri
cole de producție din Sinpaul.

întâmpinat cu puternice și înde
lungi aplauze, a luat cuvîntul to
varășul nicolae ceaușescu.

După ce a subliniat că rezulta
tele obținute pînă acum de
monstrează că sarcinile trasate de 
Congresul al IX-lea al partidului 
privind industrializarea socialistă 
a țării, dezvoltarea agriculturii, în
florirea științei, culturii se înde
plinesc cu succes, vorbitorul a 
prezentat un amplu tablou al ma
rilor transformări înnoitoare care 
S-au petrecut în anii socialismului 
în patria noastră. Toate realizările 
abținute — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — confirmă 
justețea liniei politice marxist-le- 
niniste a partidului nostru. Atît 
în înfăptuirea industrializării, cît și 
în transformarea socialistă a - agri
culturii, partidul nostru s-a sfătuit 
mereu cu muncitorii, țăranii, in
telectualii. Am înfăptuit aceste 
mari transformări revoluționare 
împreună cu întregul popor și 
tocmai de aceea ele au putut fi 
realizate într-un timp atât de 
scurt. Aceasta demonstrează că a- 
tunci cînd partidul este strîns le
gat cu poporul, cînd politica sa 
corespunde intereselor poporului, 
nu există problemă care Să nu 
poată fi rezolvată în mod just în 
interesul poporului, al progres u- 
luL al socialismului. înfăptuirile 
noastre constituie o mîndrie a în
tregului popor, demonstrează su
perioritatea orânduirii socialiste a- 
supra celei capitaliste. La aceste 
realizări îșl aduc contribuția și 
regiunea și raionul dv., care în 
anii socialismului s-au dezvoltat 
puternic. In cursul acestui cincinal 
Vă revin șl dv. sarcini Importante. 
IU ©doritei se va construi o între

prindere unde vor lucra circa 
3 600—-2 800 de s-atoriați, unitate 
oare va ridica nivelul de viață al 
orașului. întreprinderile existente 
se vor dezvolta, își vor spori ca
pacitatea de producție. In același 
timp, agricultura va cunoaște ți ea 
o intensă dezvoltare.

Desigur că în măreața operă 
înfăptuită pînă acum am avut și 
lipsuri și neajunsuri. întotdeauna. 
Insă, partidul nostru, poporul nos
tru au găsit în sine forțele nece
sare pentru a lichida lipsurile, a 
înlătură greutățile din cale și a 
asigura mersul înainte.

In raionul dv. — a spus în con
tinuare tovarășul Nicolae Ceaușescu
— trăiesc, de veacuri, împreună 
români, maghiari, alte naționali
tăți. In decursul vremurilor oame
nii muncii au avut multe de în
fruntat, au dus multe lupte împo
triva asupritorilor comuni. Raio
nul, regiunea dv., cunosc multe 
pagini glorioase de luptă comună 
împotriva exploatatorilor, pentru 
eliberarea socială și națională. 
Această luptă a fost încununată 
de succes o dată cu răsturnarea 
regimului burghezo-moșieresc și 
victoria socialismului în patria 
noastră. Socialismul a asigurat ega
litate dețtlină în drepturi între oa
menii muncii de diferite naționa
lități. Umăr la umăr, toți muncesc 
și dau viață politicii partidului 
nostru comunist, în aceasta constă 
superioritatea orânduirii noastre 
Socialiste.

In continuare, vorbitorul a spus -. 
Muncind pentru realizarea sarcini
lor puse de Congresul al IX-lea al 
partidului, creînd condiții pentru 
dezvoltarea într-un ritm rapid a 
patriei, noi îndeplinim o obligație 
față de poporul nostru. îndatorirea 
fiecărui comunist este de a ier vi 
poporul, de • nu pregeta pentru a 
asigura bunăstarea, fericirea po 
porului.

In același timp, noi ne îndepli
nim o îndatorire Internationalists 
față de țările socialiste, față de 
partidele comuniste șl muncitorești 
și clasa muncitoare internațională, 
pentru că, cu cît succesele pe care 
le obține fiecare țară socialistă, in 
construcția socialistă, în întărirea 
puterii economice, culturale știin
țifice silit mai mari, cu atît se în
tărește sistemul mondial socialist
— forța cea mai importantă a so
cietății contemporane — cu atît 
mai puternică va fi influenta pe 
oare socialismul o va exercita asu
pra întregii lumi, forța cu care e! 
va putea să acționeze în apărarea 
păcii în lume. Noi considerăm că 
Intre îndatorirea națională șl cea 
internationalists există o strânsă 
unitate, c8 ele trebuie strâns îm
pletite) nu te poți considera inter
naționalist atunci cînd nu te îngri
jești de întărirea economică și cul
turală a patriei tale. Internaționa
lismul și solidaritatea internaționa
lă se realizează nu în vorbe. Ea se 
înfăptuiește în primul rând prin 
creșterea continuă a forței țărilor 
socialiste, care să demonstreze su
perioritatea socialismului, să con
vingă popoarele că numai pe aceas
tă cale se poate asigura bunăstarea 
întregii omeniri, pacea în lume.

La consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ, care a avut loc 
luna trecută la București, țările 
socialiste participante au adoptat 
documente de o deosebită impor
tanță. Declarația privind securita
tea în Europa deschide perspectiva 
organizării, pe baze noi, a relațiilor 
între țările europene, fără deosebi
re de regim social, proclamă prin
cipiile egalității, suveranității, inde
pendenței naționale ca principii de 
bază, care pot asigura raportul 
noi între popoare, securitatea și 
pacea în întreaga lume. Declara 
ția privind agresiunea Statelor 
Unite în Vietnam constituie o ma
nifestare puternică a solidarității 
țărilor socialiste semnatare cu po 
porul vietnamez, o reafirmare a 
hotărîrii lor de a ajuta poporul 
vietnamez pînă la victoria finală în 
lupta împotriva agresorilor ameri
cani. Partidul și guvernul nostru 
vor milita pentru traducerea în 
viață a prevederilor Declarației pri
vind securitatea in Europa, cu con
vingerea că perseverând pe această 
cale vom aduce o contribuție în

semnată ta oauza securității euro
pene, la cauza păcii în lume. Vom 
continua să acordăm sprijin po
porului vietnamez in lupta sa. 
Preocupîndu-ne de asigurarea con
dițiilor pașnice de muncă pentru 
poporul nostru, militînd pentru a 
împiedica imperialismul să împingă 
omenirea spre un nou război mon
dial, noi ne îndeplinim, in același 
timp, o îndatorire națională față 
de poporul nostru și c îndatorire 
internațională, tată de ce între 
sarcinile construcției socialiste si 
lupta pentru pace, împotriva poli
ticii agresive imperialiste, între 
sarcinile naționale și Internaționa
lismul proletar, există o strânsă 
unitate.

In încheiere, secretarul general 
al C.C. al P.C.R. a urat cetățenilor 
din orașul șl raionul Odorhei suc
ces deplin In îndeplinirea sarcini
lor trasate de Congresul al IX-lea
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Cea de-a doua zi a vizitei con
ducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Mureș — Autonomă Ma
ghiară se apropie de sfîrșit. Oame
nii muncii din raionul Reghin în
tâmpină pe oaspeți într-o atmos
feră de puternic entuziasm. In 
comunele Chiheru de Jos, Nădașa, 
Reies, de Jos, șoseaua s-a transfor
mat într-o adevărată expoziție de 
artă populară, covoare, ștergare îm
podobesc porțile, iar mese pline de 
bucate și carafe sînt expuse de 
gospodari ca ta o mare sărbătoare.

La hotarul raionului oaspeții au 
fost întâmpinați de tov. Vaslle Căl
dare, prim-secretar al comitetului 
raional P.C.R., care le urează un 
călduros bun venit.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre Complexul pentru indus
trializarea lemnului din Reghin, ale 
cărui produse sînt cunoscute și 
apreciate în țară și peste hotare. 
Tov. Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere, îl primește pe con
ducătorii de partid si de stat la 
intrarea în complex. Urmează vizita 
în secțiile de instrumente muzicale.

Întîlnirea conducătorilor de partid și de stat 
cu activul de partid din regiune

In încheierea vizitei în regiunea 
Mureș — Autonomă Maghiară, con
ducătorii de partid și de stat s-au 
întâlnit cu activul de partid și au 
uarticlpat la o masă tovărășească 
jferită cu acest prilej. Erau pre
zent! conducătorii organelor locale 
de partid, și de stat și obștești, 
vechi membri de partid, directori di 
întreprinderi și unități agricole so 
cialiste, muncitori și țărani coope
ratori fruntași, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori.

Salutând pe conducătorii de partid 
și de stat în numele oamenilor 
muncii din regiunea Mureș — Au
tonomă Maghiară, tovarășul Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid, a spus printre 
altele : Pentru fiecare comunist, pen
tru fiecare locuitor al regiunii noas
tre, fie el miner al Bălanului, sau 
chimist din Tîrnăveni, țăran coope
rator sau om de știință și cultură, 
vizita iubiților noștri conducători a 
constituit un minunat prilej de a-și 
reafirma profundul atașament față 
de partid, față de politica sa în
țeleaptă, datorită căreia toate re
giunile țării, între care și regiunea 
noastră, cunosc din plin profundele 
prefaceri ale socialismului.

Prin munca lor plină de elan, oa
menii muncii români, maghiari, ger

ambarcațiuni și articole sportive, 
aflate într-o neuă hală dată în folo
sință în acest an. Directorul între
prinderii, Adalbert Kiss, prezintă 
oaspeților perspectivele de dezvol
tare a complexului. Aiici se vor 
constiui o fabrică de mobilă cu o 
producție de 20 000 garnituri pe 
an, o fabrică de instrumente mu« 
zicalp cu o capacitate anuală de 
40 000 budăți și. o fabrică de plăci 
aglomerate care va produce 35 000 
tone pe an.

In aplauzele și ovațiile a mii de 
localnici, conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă spre piața cen
trală a orașului, unde, la lumina 
reflectoarelor și a miilor de torțe, 
are loc un entuziast miting. Tov. 
Vasile Căldare asigură pe oaspeți 
că această vizită de neuitat consti
tuie un puternic imbold în înfăp
tuirea sarcinilor trasate de cel de-a! 
IX-lea Congres ai P.C.R. Ion Co- 
darcea, muncitor la întreprinderea 
de reparat utilaje mecanice, și Do
rina Zamfir, profesoară emerită a- 
dresează conducătorilor de partid și 
de stat cuvinte de dragoste și recu
noștință pentru grija față de dez
voltarea economică și social-cultu- 
rală a raionului

Intîmpinat cu îndelungi urate, i-i 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. Transmițînd locuitorilor orașu
lui și raionului Reghin un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului și a guvernu
lui, vorbitorul a spus: In căldura 
cu care am fost întâmpinați în ra
ionul dv., ca de altfel în toate ra
ioanele, în toate comunele și între
prinderile regiunii Mureș — Auto
nomă Maghiară, noi vedem o mani
festare a încrederii în politica jus
tă, marxist-leninistă, a partidului 
nostru, a Comitetului său Central. 
Această politică a fost verificată de 
fapte. Ea se oglindește în faptul că 
România a devenit o țară cu o in
dustrie puternică, că agricultura 
noastră socialistă s-a dezvoltat și 
se dezvoltă continuu, asigurând a- 
provizionarea oamenilor muncii cu 
toate produsele agroalimentare ne
cesare și chiar unele disponibilități 
pentru export. Toate acestea sînt 
rezultatul muncii întregului nostru 
ooper, care strîns unit în jurul parti
dului comunist, înfăptuiește poli
tica de construire a socialismului, 
asigură ridicarea patriei noastre pe 
culmile înalte ale civilizației șl pr > 
greșului.

Referindu-se la dezvoltarea pe 
care o va cunoaște în anii cincina
lului raionul Reghin, vorbitorul a 
spus: Noile secții și cele prevă
zute a se dezvolta în orașul Reghin 
vor putea să asigure de lucru neu

mani și de alte naționalități, tran- 
spunînd în viață politica științifică 
a partidului, au schimbat înfățișarea 
regiunii.

După ce a subliniat că numai in 
anii șesenalului, prin alocarea unor 
londuri de investiții de circa 8 mi
liarde de lei, au fost construite și 
modernizate . numeroase întreprin
deri, vorbitorul s-a referit la schim
bările importante care s-au pro
dus în structura pe, ramuri a pro
ducției industriale, la realizările ob
ținute în valorificarea superioară a 
resurselor naturale de care dispune 
regiunea. De asemenea, el a făcut 
un scurt bilanț al realizărilor ob
ținute de țărănimea cooperatistă în 
dezvoltarea agriculturii, prezentând 
apoi cifre și date, care ilustrează 
creșterea continuă, an de an, a ni
velului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii.

In perioada I960 — 1970 a subli
niat în continuare vorbitorul — se 
deschid noi și frumoase perspective 
regiunii noastre. Potrivit sarcinilor 
planului cincinal, se prevede creș
terea volumului producției indus
triale cu 64 la sută. Productivitatea 
muncii va crește cu 47 la sută, iar 
prețul de cost se va reduce cu 9,4 
la sută. Pentru dezvoltarea econo
mică a regiunii noastre se vor in
vesti circa 7,3 miliarde lei. In acești 

tru circa 1 800 de muncitori. Adău- 
gîndu-se celor existenți, în com
plexul puternic de aici vor lucra 
peste 4 000 de salartați. lată roadele 
politicii partidului nostru de in
dustrializare a tuturor regiunilor, a 
tuturor raioanelor patriei noastre.

Și agricultura raionului dv. se va 
dezvolta puternic; sin tem convinși 
că la rezultatele pe care le aveți 
pînă acum veți adăuga alte și alte 
noi realizări contribuind la înflori
rea agriculturii noastre socialiste.

După ce a arătat că în anii ur
mători se vor dezvolta știința, cul
tura, învățămîntul, vorbitorul a 
spus : Rezultatele dobîndite în pri
mele 7 luni dovedesc că prevede
rile planului cincinal sînt realiste, 
că ele pot fi îndeplinite în toate 
domeniile de activitate. Garanția 
o constituie realizările de pînă 
acum, hotărârea, entuziasmul cu 
care întregul nostru popor a pășit 
la înfăptuirea acestor sarcini măre
țe. întărind orânduirea noastră so
cialistă, pițterea economică a pa
triei, noi ne aducem totodată con
tribuția la întărirea sistemului mon
dial socialist, la întărirea unității 
țărilor socialiste, a coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești, la 
asigurarea păcii în lume.
- Ceea ce avem de înfăptuit ’ în 
anii cincinalului, drumul spre fău
rirea deplină a socialismului și tre
cerea la construirea comunismului 
în România, este strîns legat de 
munca unită a întregului nostru po
por, a tuturor cetățenilor patriei, 
indiferent de naționalitate. Prin 
munca poporului nostru vom face 
ca viața lui să fie mai frumoasă, 
mai îmbelșugată, vom face ca Ro
mânia să pășească mîndră sub soa
re alături de celelalte țări socia
liste, să fie o tară puternică, înflo
ritoare.

De la Reghin, coloana de tnjjhii 
se îndreaptă spre Tg. Mureș. în 
toate satele cît durează drumul, mii 
ș- mii de oameni, cere poartă tor
țe, aclamă cu însuflețire. In calea 
oaspeților se aștern covoare ‘de 
flori. In comuna Petea, conducăto
rii de partid și de stat sînt întâm
pinați de □ nuntă. Mirele, Ioan 
Moldovan; și mireasa, tânăra învă
țătoare Ana Nădășan, sînt felicitați 
cu căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ceilalți conducători 
care Ie urează fericire în viață.

In Tg. Mureș, mii și mii de.ee- 
tățeni așteptau sosirea oaspețffiir, 
aclamînd cu însuflețire pe toate, 
străzile, pe toate bulevardele. Ma
nifestația lor de însuflețit entuziasm 
dădea glas dragostei lor pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
patria noastră scumpă.

ani în industrie urmează să se con
struiască 10 obiective și 6 secții 
noi, iar la alte 8 unități se vor face 
importante extinderi și moderni
zări.

Planul de dezvoltare în perspec
tivă a agriculturii din regiune pre
vede sarcini mobilizatoare și pe de
plin realizabile, care vor asigura 
dezvoltarea acestei ramuri în pas 
cu progresul general al economiei 
naționale. In gospodăriile agricole 
de stat investițiile sînt îndreptate, 
în principal, spre mecanizare, chi
mizare, amenajări pentru irigații, 
construcții de tip industrial pentru 
creșterea animalelor, plantări de vii 
și pomi.

Înfăptuind sarcinile mărețe stabi
lite de cel de-al IX-lea Congres ai 
P.C.R. — a spus vorbitorul — or
ganele și organizațiile de partid din 
regiunea noastră desfășoară o in
tensă muncă politico-organizatorică, 
în vederea întăririi rândurilor parti
dului, a ridicării nivelului de pre
gătire ideologică a comuniștilor, a 
îmbunătățirii continue a formelor și 
metodelor de activitate. Cele 3 065 
organizații de bază ale partidului 
desfășoară o muncă politică și or 
ganizatorică susținută în vederea 
mobilizării oamenilor muncii pen-

(Goniinuate în pag. 3-a)
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tru îndeplinirea politicii partidului. 
• 0 expresie a influenței, prestigiu
lui și încrederii de care se bucură 
partidul în rîndul maselor este creș
terea neîncetată a rîndurilor sale • 
numărul comuniștilor din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară a 

^sporit, ajungind la peste 64 300.
. . In încheiere, vorbitorul a spus ;

' Am căutat, dragi oaspeți, să vă în- 
1 fățișătn tabloul însuflețitor al me

leagurilor Mureșului, Oltului și ale 
celor două Tîrnave, meleaguri tre
zite la viață nouă datorită atenției 
deosebite pe care le-o acordă parti
dul nostru. Am căutat să vă redăm 
aspecte din hărnicia oamenilor de 
aici. Sîntem bucuroși, dragi tova
răși, că în timpul vizitei ați avut 
cuvinte de caldă apreciere a re
zultatelor muncii și străduințelor 
noastre. îndrumările pe care ni 
le-ați dat constituie pentru noi, ac
tiviști de partid și de stat, conducă
tori de întreprinderi și instituții, 
muncitori, tehnicieni și ingineri, ță
rani, un îndreptar prețios în muncă, 
expresia competenței, clarviziunii și 
răspunderii cu care partidul nostru 
conduce poporul pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialiste.

Vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu 
și iubiți oaspeți, că oamenii muncii 

- din regiunea Mureș — Autonomă 
Maghiară, în frunte cu organizația 

' regională de partid, nu-și vor pre
cupeți eforturile pentru a-și aduce 
contribuția la înflorirea patriei 
noastre socialiste, libere și inde
pendente, puternice și suverane, 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al IX-lea al Partidului, 

luat apoi cuvînitul tov. Mișu 
Kraft, director general al termo
centralei Luduș. Vorbitorul a 
exprimat, încă o dată, în nu
mele muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor care lucrează în a- 
ceaștă mare. centr.ală electrică a 
țării, sentimentele de recunoștin
ță față de partid ale colectivului 
de aici. Vă mulțumim din inimă 
— a spus el — pentru cuvintele 
calde, de înaltă prețuire, rostite 
la adresa muncii noastre, pentru 
îndrumările deosebit de prețioase 
pe care ni le-ați dat cu prilejul 
vizitei în întreprindere. Vorbito
rul a asigurat pe conducătorii de 
partid și de stat că întregul per
sonal al termocentralei Luduș

< nu-și va precupeți eforturile pen- 
p tru a asigura îndeplinirea exem

plară a sarcinilor ce li revin în 
cadrul planului cincinal. El a ex
primat hotărîrea colectivului de 
aici de a folosi cu - eficiență tot 
mai ridicată utilajele șl instala
țiile, toate capacitățile de pro
ducție ale întreprinderii. Conside
rați — a spus el — bucuria și en
tuziasmul cu care ați fost pri
miți în mijlocul nostru drept un 
angajament solemn în lupta pen
tru traducerea în viață a mărețe
lor obiective stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului 
nostru.

Euînd cuvîntul, scriitorul SîiVi 
Andrăs a spus ;

Cu ocazia vizitei dumneavoastră, 
a conducătorilor de partid și de 
stat, s-a dovedit din nou un adevăr 
netăgăduit al zilelor noastre: acela 
că oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități din regiunea noastră, ca și 
de pe tot cuprinsul patriei, își văd 
întruchipate cele mai nobile țeluri 
în politica Partidului Comunist Ro
mân, purtînd în ihima lor dragos
tea profundă și atașamentul față 
de patria noastră dragă : Republica 
Socialistă România.

In călătoria dumneavoastră, tă
cută pe meleagurile regiunii noas
tre, ați putut remarca și mai în
deaproape marile realizări ale so
cialismului în toate domeniile vie
ții noastre. Ați putut auzi cum a- 
semenea unor harpe gigantice, cîn- 
tă ’uzine și termocentrale noi pe 
malul Mureșului; știm că toate a- 
cestea sînt rezultate strălucite ale 
politicii partidului nostru.

Dar eu, în puține cuvinte, aș dori 
să amintesc despre o ^Sltă creație 
a partidului si a poporului nostru, 
creație care depășește energia ce
lor mai puternice motoare și care 

ne umple casele, asemeni mires
mei curate a înălțimilor Harghitei. 
Această energie este frăția de 
nezdruncinat a poporului român cu 
naționalitățile conlocuitoare, senti
ment cu izvoare adinei în istoria 
patriei. Cinele dovezi ale acestora 
le-ați putut vedea și la Biblioteca 
Teleki, unde s-a pomenit bunăoară 
de marele savant Bolyai Jănos, 
care scria« „Nimeni nu iubește mai 
mult, nimeni nu apreciază și spri
jină mai mult națiunea jomână 
decît mine, — și ca om o iubesc 
tot atît de mult ca pe cea ma
ghiară, și cu bucurie recunosc în 
ea una din urmașele cele mai 
drepte și curate a romanilor de 
odinioară". Păstrăm cu cinste a- 
cest mesaj al trecutului, lăsat tna 
dițiel orașului nostru.

De multe alte tradiții am pu
tea aminti. Pietrele acestui oraș 
au fost martore zbuciumului 
și năzuințelor de libertate socială 
și națională ale lui Avram Iancu, 
Paplu-Ilarian și alții. La 30 iulie 
1343 au fost martore la plecarea 
lui PetOIi Sandor în spre Sighișoa 
ra, unde a căzut în lupta crlnceiiă. 
Tinerii noștri artiști plastici lu
crează la bustul lpii ei au termi
nat de asemenea bustul marelui 
Effilnescu care, cu,o sută de ani în 
urmă, a trecut și el prin acest oraș, 
în drum spre Cîmpia Libertății de 
la Blaj. Amintirea lor cere mar
mură.

Mai aproape de .zilele noastre 
stau mărturie multe dovezi ale 
luptei Partidului Comunist Român, 
duse în regiunea noastră. In anii 
grei ai fascismului, poetul martir 
de pe aceste meleaguri, Salamon 
Errio, însuflețit de ideile partidu
lui comunist, scria poezii nemu 
ritoare despre soarta comună a fo 
restierilor români și secui de pe 
valea Mureșului.

Frumos ne Înțelegem noi, 
chiar irigu-aiături ne adună, 
vpgoane-mpingem doi cu doi, 
muncind Ia stive Împreună

— scria el pe atunci.
Pe noi, scriitori și artiști din re

giune, această moștenire literară 
ne obligă 1 Revista „Igaz Sz6" — 
soră cu „Viața Românească'*, — 
reviste ilustrată „®j Elet", soră cu 
„Flacăra", fiecare în felul ei se 
străduiește să adîncească zi cu zi 
frăția poporuhii român cu națio
nalitățile conlocuitoare, rod al lup
tei partidului nostru. Această mun
că o ducem in condiții favorabile,- 
statul nostru socialist a consfințit 
prin Constituție deplina egalitate a 
tuturor cetățenilor patriei. Frăția, 
altădată supusă ațițăirilar exploa
tatorilor, atacurilor lor deschise, 
îndreptate spre otrăvirea sufletelor, 
este azi apărată prin lege, pîrguin- 
du-și roadele în grădina uriașă a 
patriei. Cînd spunem s frăție, ne 
gîndim nu numai la raporturile 
între oamieni de diferite naționali
tăți. Această noțiune a trecut prin 
transformări calitative în zilele 
noastre, sub cerul României socia
liste. Transformată in factor activ 
al realizării scopurilor comune, de
venită forță socială în munca 
constructivă condusă de Partidul 
Comunist Roman, ea este nu nu
mai omenie și stimă reciprocă, dar 
șl o contopire conștientă cu politi
ca partidului, cu țelurile acestuia. 
Vă asigur, dragi tovarăși; și perso
nal pe tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, că Întreaga noastră muncă vii
toare o vom duce legați trup și 
suflet de acest mare adevăr al zi
lelor noastre.

Ca vechi militant al mișcării 
muncitorești revoluționare din 
patria ,noastră — a spus Mihai 
Imbrea — dați-mi voie să ex
prim marea bucurie ce o trăim 
astăzi datorită vizitei în regiunea 
și în orașul nostru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celorlalți 
conducători de partid și de stat. 
Această vizită este o expresie vie, 
concretă, a felului cum conduce
rea de partid și de stat se intere 
sează de viața, de problemele, de 
munca noastră, a tuturor.

In continuare vorbitorul a spus 
Pe aceste meleaguri ale patriei 
frăția oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, închegată de-a lungul 
veacurilor, s-a călit în focul lup

telor conduse de Partidul Comu
nist Român pentru eliberarea de 
sub jugul exploatării1 și asupririi 
naționale. Această frăție se întă
rește astăzi zi de zi în munca crea
toare pentru traducerea în viată 
a hotărîrilor istoricului Congres 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Recunoscători pentru cinstea ce 
ne-ați făcut-o vizitînd regiunea 
noastră, noi, vechil militanti 
ai mișcării muncitorești, vă fă
găduim că vom lupta cu și mai 
mult elan pentru aplicarea în 
practică a liniei generale a parti
dului, spre fericirea poporului 
nostru și pentru înflorirea patriei 
noastre dragi — Republica Socia
listă România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Timp de două zile, cît a durat 
vizita noastră In regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară — a spus 
secretarul general al C.C. al P.C.R. 
— ne-am intîlait Cu activul de 
partid șl de stat din regiune, cu 
muncitorii, țăranii, intelectualii 
din orașul Tg. Mureș și din raioa
nele Tîmăveni, Gheorghieni, Ciuc, 
Odorhei, Reghin. Ne-am intîlnit 
cu muncitorii și cadrele tehnice 
de la combinatele chimice din Tîr- 
năveni și din Tîrgu Mureș, de la 
termocentrala Luduș, cu minerii 
de la Bălan și muncitorii de la fa
brica de mobilă „23 August" și de 
la Combinatul de industrializare a 
lemnului Reghin, cu țăranii coo
peratori din Cucerdea și din Sîn- 
martin, ou studenții din tabăra 
de la Izvorul Mureșului. Pe par 
curs, în satele și orașele vizitate, 
ne-am intîlnit de fapt cu aproape 
toți locuitorii regiunii dv. E greu 
să exprimi impresiile despre a- 
ceste intîlniri emoționante. înce
pând de la intrarea în regiunea 
dv., de la Botorca, unde ne-am

Puternică dezvoltare economică 
și social-culturală 

în pas cu întreaga țară
cu 
de

dezvoltare. S-au cons- 
centre industriale, s-au 

mult cele existente. Ora- 
Mureș, Tîrnăveni, Reghin 
comunele Luduș, Gălău-

In anii socialismului, o dată 
dezvoltarea întregii țări, forțele 
producția din regiunea Mureș-Au
tonomă Maghiară au cunoscut o 
puternică 
truit noi 
dezvoltat 
șele Tg. 
și altele, 
țaș și alte localități puțin cunos
cute în trecut s-au dezvoltat pu
ternic, devenind astăzi importante 
centre industriale ale regiunii și 
ale țării.

O puternică dezvoltare a cunos
cut și agricultura regiunii dv., ca 
de altfel agricultura întregii noas
tre țări. Astăzi, In regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară lucrează 
pe ogoarele cooperativelor de pro
ducție și ale gospodăriilor agrico
le de stat peste 2 300 de tractoare, 
aproape 1 900 semănători mecani
ce, 670 combine și alte mașini agri
cole. Mecanizarea continuă a lu
crărilor agricole a creat condiții 
ca și regiunea dv. să aducă o 
contribuție tot mai mare la creș
terea producției agricole, care a a- 
sigurat în fiecare an, chiar in anii 
de secetă, aprovizionarea continuă 
a populației cu produse agroali- 
mentare, precum și anumite dispo
nibilități pentru export. Cu toate că 
au trecut numai patru ani de la 
terminarea cooperativizării, re
zultatele obținute sînt o dovadă 
a justeței politicii partidului nos
tru de organizare socialistă a agri
culturii, demonstrează superiori
tatea agriculturii socialistei 
arată că numai pe această 
este posibil ca o agricultură 
poiată să devină intr-un 
timp o ramură modernă In 
să facă față nevoilor mereu 
cinde ale oamenilor muncii,
cum este agricultura țării noastre.

O dată cu dezvoltarea forțelor

ele 
Cale 
îna- 

scurt 
stare 
cres- 

așa

Exprimînd în numele tineretului 
din regiune bucuria prilejuită de 
vizita conducătorilor ge partid și 
de slat, Nicolae Marian, secretar 
al comitetului regional al U.T.C. 
a spus : In tot ceea ce ați văzut, în 
toate realizările obținute de oame
nii muncii de pe meleagurile mu
reșene, roade ale politicii înțelepte 
a partidului nostru, se află și mun
ca tineretului, care, lubîndu-și Cu 
ardoare patria, participă cu ho- 
tărîre și entuziasm, alături de cei 
vîrstnici, la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid, pretutindeni unde 
cer interesele construcției socia
liste, în uzine și fabrici, pe șantie
rele de construcții, pe ogoare.

intîlnit cu populația .regiunii, eu 
foștii brigadieri, și apoi în toate 
raioanele, orașele prin care am 
trecut, peste tot am fost întimpi- 
nați cu multă căldură, cu puter
nice manifestări de simpatie, în 
care noi vedem expresia încrederii 
nestrămutate a oamenilor muncii 
din regiunea dv., ca de altfel a 
întregului nostru popor, în politi
ca justă, marxist-leninistă, a par
tidului nostru, în Partidul Comu
nist Român, în Comitetul său Cen
tral. Această încredere este rezul
tatul politicii duse de partidul 
nostru, de dezvoltarea continuă a 
industriei, a agriculturii, științei 
și culturii, de ridicarea la o viată 
nouă a tuturor regiunilor patriei 
noastre, de construcție fermă a 
socialismului în România In 
aceilași timp aceste manifestări o- 
glindesc atașamentul și sprijinul 
unanim al întregului nostru popor 
față do politica externă a partidului 
și a guvernului Republicii noastre 
socialiste 

de producție, au cunoscut un pu
ternic avînt știința, tnvățămîntul, 
cultura. Orașul Tg. Mureș e deve
nit unul din centrele universitare 
ale patriei noastre. Aici funcțio
nează trei institute de învățăminl 
superior, cu opt facultăți în care 
studiază în prezent peste 2 500 de 
studenți; aceste instituții de învă- 
țămînt iși aduc din plin aportul la 
formarea cadrelor necesare econo- 

oatriei 
noastre spre culmile înalte ale so
cialismului și comunismului.

Ca rezultat al dezvoltării econo
miei și culturii, a crescut nivelul de 
viață al oamenilor muncii din 
tria noastră. In regiunea dv.
anii șeSenalului s-au construit din 
fondurile statului pește 7 690 
partamente, iar populația șl-a clă
dit din fonduri proprii peste 22 000 
de case noi. întreprinderile, combi
natele noi, gospodăriile de stat și

mlej și culturii, ridicării

pa
in

a-

Pe calea unui nou avînt 
în anii cincinalului

Subliniind că Congresuț al IX- 
lea al partidului a trasat un vast 
program de dezvoltare multilate
rală a țării, de ridicare pe o treaptă 
superioară a procesului de desăvîr- 
șire a construcției. socialismului în 
România, vorbitorul a arătat că ți 
în acest cincinal partidul vă con
tinua să acorde o atenție deosebită 
industrializării țării — chezășia 
progresului susținut al întregii eco
nomii naționale și a ridicării Nive
lului de viață al poporului, garan
ția adevăratei independențe șl su
veranități a patriei noastre socia
liste.

In perioada actualului cincinal, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia-

In numele tuturor uteciștilor, al 
tinerilor de pe aceste meleaguri — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — făgăduim par
tidului nostru drag că, strîns uniți 
în jurul său, însuflețiți și conduși 
de el, vom munci cu entuziasm și 
dăruire pentru viitorul luminos al 
poporului nostru. Vizita dumnea
voastră de acum, grija permanentă 
a partidului și statului pentru ti
neret ne sporesc hotărîrea de a 
dovedi prin munca noastră că sîn- 
tem conștienți de sarcinile ce ne 
revin ca viitori constructori ai co
munismului.

Primit cu vii și îndelungi aplauze, 
a luat apoi cuvîntul tovaityll 
Nicolae Ceaușescu.

cooperativele agricole de produc
ție, școlile și căminele culturale, 
blocurile de locuințe și casele noi 
au schimbat și reînnoit înfățișarea 
orașelor și satelor regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară, așa cum s*a 
schimbat înfățișarea întregii ț<ri. 

Realizările din regiunea dv. Sînt 
o parte a marilor înfăptuiri obți
nute de poporul român construc
tor al socialismului, silit rezul
tatul politicii marxist-dec liste 
a partidului nostru, de industriali
zare socialistă a țării, de coopera
tivizare a agriculturii și de orga
nizare a ei pe baza științei înain
tate, de dezvoltare a științei și Cul
turii. Tot ce s-a înfăptuit în anii 
socialismului este rezultatul acti
vității creatoare, neobosite, a tu
turor celor ce muncesc din țara 
noastră, a clasei muncitoare, ță
rănimii și intelectualității, fără 
deosebire de nationajilate, a În
tregului popor care a înfăptuit și 
înfăptuiește cu cinste politica par
tidului.

in continuare, tovarășul Niealae 
Ceaușescu a spue:

Cii toate marile realizări obți
nute in acești ani, nu putem să 
nu relevăm că în activitatea noas
tră au fost și neajunsuri, lip
suri, că mal avem încă mul
te de făcut pentru a asigura 
ca patria noastră să ajungă la ni
velul țărilor dezvoltate dih punct 
de vedere al producției materiale, 
că trebuie să depunem încă efor
turi susținute pentru a asigura 
dezvoltarea forțelor de producție 
și pe această bază să ridicăm ni
velul de viață, material și spiri
tual, al întregului popor. In mun- 
ca noastră 
junsuri, dar 
reținem — 
este faptul 
știut să 
neajunsuri, să ia măsurile 
sare pentru înlăturarea lor, 
rînd astfel mersul înainte 
cietății noastre socialiste. Ceea ce 
caracterizează întreaga noastră ac
tivitate desfășurată în anii con
strucției socialiste este faptul că, 
învingînd greutățile și neajunsu
rile ivite in cale, noi am asigurat 
mersul ascendent al întregii țări, 
am asigurat 
socialismului

au fost, desigur, nea- 
ceea ce trebuie să 

și merită subliniat — 
că partidul nostru a 

sesizeze la timp aceste 
nece- 

aaițju- 
al So

victoria definitivă a 
în patria noastră. #

ră va cunoaște o puternică 
tare. In anii 1966--1970 se 
vesti în regiunea dv.

dezvol- 
vor in

cites 
7 300 000 000 lei. Se vor dezvolta $i 
moderniza în continuare numeroase 
întreprinderi, se vor construi ngi 
obiective industriale Care vor spori 
simțitor potențialul economic al re
giunii. In acești ani producția glo
bală industrială a regiunii va crește 
de circa 1,6 ori. In anul 1970, la 
1 000 de locuitori vor fi 227 da șa- 
lariați, față de 203 citi erau In a- 
tiul 1965. Aceasta demonstrează cu 
prisosință că în regiune forțele de

(Continuare in pag. 4-a)
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producție în industrie vor cunoaște 
o dezvoltare puternică.

După cum este cunoscut regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară are 
condiții deosebit de favorabile 
pentru dezvoltarea agriculturii și, 
îndeosebi, a zootehniei. De aceea, 
în următorii ani va trebui să acor
dați o atenție deosebită valori
ficării acestor condiții, folosirii 
cu ' pricepere a mijloacelor mate
riale pe care statul le pune la dis
poziția agriculturii socialiste pentru 
a asigura ca ea să se dezvolte co
respunzător sarcinilor trasate de 
Congresu-l al IX-lea al partiduiui. 
Regiunea dv. poate și trebuie să-și 
aducă tot mai din plin contribuția 
la progresul întregii noastre agri
culturi.

O atenție deosebită a acordat 
Congresul al IX-lea al partidului 
dezvoltării științei, învățămintului 
și culturii. Aceasta pornește de la 
făptui că partidul nostru consideră 
că organizarea industriei, agricul
turii, a întregii vieți economice și 
spirituale' a societății socialiste, 
nu se poate face decît pe baza 
celei mai înaintate științe și 
culturi. De aceea, noi considerăm 
că trebuie să depunem eforturi ' 
susținute'pentru a asigura ca știin
ța și cultura patriei noastre să se 
ridice la nivelul științei și culturii 
mondiale, să fie la înălțimea cerin
țelor societății socialiste pe care o 
făurim astăzi, să poată să-și aducă 
aportul lor însemnat la construcția 
societății comuniste de mîine. Pen
tru dezvoltarea științei și cul
turii statul nostru face efor
turi materiale deosebite. In anii 
cincinalului și iu regiunea dv. se 
vor construi noi săli de clasă pen
tru învățămîntul de cultură gene
rală, pentru învățămîntul profesio
nal și licee. Și, dacă arhitectii vor 
fi ceva mai exigenți și operativi și 
nu vor mai amîna elaborarea pro
iectelor, pînă la sfirșitul cin
cinalului orașul Tg. Mureș va 
avea și un teatru modern de 800 
de locuri. De asemenea, în vederea 
îmbunătățirii ocrotirii sănătății oa
menilor muncii din regiune, va în
cepe construcția unui nou spital cu 
1 000 de paturi, realizîndu-se astfel 
una din cerințele medicilor si ale 
Institutului medical din Tg. Mureș.

Și în acest cincinal — a spus 
vorbitorul — va trebui să facem 
eforturi mari pentru construcția de 
locuințe, atît din fondurile statului 
cit și din fondurile,, proprii ale 
populației. In regiunea dv. se vor 
construi, din fondurile statului, 
peste 9 200 de apartamente, ceea
Ce va contribui fără îndoia'ă la
sporirea simțitoare a spațiului 
de locuit. Desigur. in această 
privință va trebui să ne ocupăm 
mai mult și de folosirea mijloacelor 
proprii ale populației, să-i ajutăm 
pe cei ce vor să-și construiasbă lo
cuințe cu mijloace proprii.

Pînă la s sfîrșitul cincinalului în 
regiunea dv. se va încheia, prac
tic, procesul de electrificare a sa

împreună, în strînsă frăție 
pentru înflorirea patriei socialiste

In continuare vorbitorul a spus;
In regiunea Mureș-Autonomă 

fffagh iară trăiesc și muncesc de 
veacuri împreună români, ma
ghiari, germani și alte naționali
tăți. Împreună, ei au făurit toate 
bunurile materiale și culturale care 
există pe aceste meleaguri. împreu
nă, ei au luptat împotriva exploa- 
tațorilcr și asupritorilor comuni, 
pentru o viață liberă și fericită. Is
toria țării noastre este plină de 
șxemple ale luptei comune a ma
selor muncitoare din această parte 
a tării.

Este știut că clasele exploa
tatoare, fabricanții, moșierii — 
ție. români, fie maghiari, fie ger- 
tttani — au căutat întotdeauna să 
recurgă la politica de învrăjbire a 
oamenilor muncii de diferite na
ționalități pentru a putea să-i asu
prească mai bine, să-și asigure 

telor, ceea ce este un mare succes, 
ținînd seama de situația în care 
se găsea în trecut țara noastră în 
ce privește electrificarea satelor.

In cadrul politicii de dezvoltare 
a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, în acest cincinal se 
vor amplasa noi întreprinderi in
dustriale în raioanele mai slab dez
voltate cum sînt Ciuc, Odorhei, 
Reghin; aceasta va contribui la 
ridicarea economică și social-cul- 
turală a raioanelor respective, la 
îmbunătățirea condițiilor de mun-
că și de viață ale populației de
aici.

După cum vedeți, tovarăși, în
cadrul programului elaborat de
Congresul al IX-lea al partidului, 
regiunii dv. îi revin sarcini deo
sebit de mari. Ținînd seama de 
felul în care comuniștii și toți oa
menii muncii din regiune au mun
cit pînă acum, noi sîntem eonvinși 
că veți reuși să realizați în con
diții bune aceste sarcini, adueîn- 
du-vă contribuția la înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul 
partidului pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe o treaptă su
perioară de civilizație și progres

Arătînd că au trecut aproape 8 
luni de la începutul muncii pen
tru realizarea noului cincinal, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
Rezultatele obținute pînă acum în 
întreaga țară în. înfăptuirea pla
nului producției industriale — 
care a fost îndeplinit în propor
ție de 102,3 la sută pe primele 6 
luni, iar în regiunea dv. în pro
porție de 103,2 la sută, — demon? 
strează că prevederile planulu1 
sînt pe deplin realizabile . și, . ne 
dau garanția că, dacă vom munci 
bine, vom lua toate măsurile pen
tru a asigura ca fiecare obiectiv 
prevăzut să fie realizat la timp, 
noi vom îndeplini în întregime 
prevederile cincinalului .privind 
dezvoltarea industriei.

Deși încă mai este de strips o 
parte din recoltă, putem spune de 
pe acum, văzînd rezultatele 
obținute la strînsul griului si 
apreciind felul cum se dezvolta 
porumbul, sfecla de. zahăr, floarea 
soarelui, cartofii, fructele — că 
producția, agricolă de anul acesta 
va fi o producție bună care, luată 
în ansamblu, va depăși prevede
rile planului. Acesta este de ase
menea un bun început de cincinal 
și dovedește practic că, dacă vom 
munci cu pricepere și vom folosi 
bine toate mijloacele materiale pe 
care statul le pune la îndemîna a- 
griculturii, sarcinile privind crește
rea producției agricole vor fi în
deplinite în întregime.

Partidul nostru a luat de ase
menea o serie de măsuri pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui privind dezvoltarea învățămîn- 
lului, științei, culturii. Și aplica
rea acestor măsuri, care este în 
curs, dovedește că avem condiții 
ca în toate domeniile activității 
economice, culturale și sociale să 
îndeplinim cu succes directivele și 
hotărîrile stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului.

profituri cit mai mari. Ei între ei 
s-au înțeles foarte bine atunci cînd 
a trebuit să-și păzească profituri
le obținute prin exploatarea oa
menilor muncii români, maghiari 
și de alte naționalități.'

Socialismul a lichidat pentru tot
deauna atît asuprirea socială cît și 
asuprirea națională; el asigură 
adevărata egalitate în drepturi în
tre toți oamenii muncii, indiferent 
de naționalitate, posibilitatea ca 
fiecare cetățean al țării să poată 
să-și pună în serviciul poporului 
toate cunoștințele, toață priceperea 
și să-și aducă contribuția la dez
voltarea forțelor de producție, a 
științei și culturii, la înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Din această regiune s-a ridicat 
Gheorghe Doja, conducătorul ma
rii răscoale țărănești din 1514 în
dreptată împoU*va feudalismului, 

la care au participat țărani ma
ghiari și țărani români. Engels 
scria că Doja „proclama republi
ca, desființarea nobilimii, suverani
tatea poporului".

Intre populația de pe aceste me
leaguri și cea din Moldova și Mun
tenia au existat permanente legă
turi; au avut loc acțiuni comune de 
luptă împotriva asupritorilor. Un 
contingent însemnat de secui a 
luptat la Vaslui, în bătălia din 
1475, sub steagul lui Ștefan 
cel. Mare. Petru Rareș, domni
torul Moldovei, a venit în 
ajutorul populației din Tg. Mureș, 
luînd sub protecția sa orașul.

Este deosebit de important apor
tul maselor populare, al cărturari
lor -din această parte a țării la re
voluția din 1848. Fruntașii revolu
ționari de aici, în rîndurile cărora 
se aflau Avram Iancu și alții, au 
militat pentru egalitate în drepturi 
civile și politice, pentru respecta
rea intereselor diferitelor naționa 
lități din Transilvania. Spiritele 
cele mai înaintate au susținut 
unirea în revoluție a forțelor ro
mâne și maghiare. • Adresîndu-Șe 
unui comandant militar maghiar, 
Avram Iancu scria: „Firea ne-a a- 
șezat într-o patrie ca împreună șă 
asudăm cultiVînd-o, împreună șă 
gustăm dulceața fructelor ei". In 
numele unor asemenea idei nobile 
ale înfrățirii și-au desfășurat acti
vitatea Petru Maior, istoric și filo
zof român, reprezentant de frunte 
al școlii ardelene, și atîția alți căr
turari română în Transilvania. Pen
tru aceste idei au militat, de ase- 
nieneâ, marele : savant progresist 
Bolyai Janos, care a luat atitudine 
activă împotriva asupririi națio
nale, și alți revoluționari maghiari.

Aceste tradiții de luptă comună 
au fost continuate și dezvoltate de 
mișcarea revoluționară muncito
rească. Din rîndurile maselor mun
citoare de afci s-au ridicat riifli- 
tahți înflăcărați ai partidului co
munist ca Simo GeZa, BefffSt AM 
drei, Suzana Pîrvulescu, Iozsa Be- 
’a, intelectuali ca poetul comunist 
Salamen Ern& si scriitoarea Berde 
Măria.

Sub conducerea organizațiilor lo
cale ale partidului, în centrele 
muncitijreștî ale . regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară s-au desfășu
rat în perioada dintre cele două 
lăzboaie mondiale un șir întreg de 
acțiuni ale muncitorilor și țărani
lor. Este cunoscută răscoala din 
Valea. GhimeȘului din, 1934, una din 
cele mai mari lupte ale țărănimii 
muncitoare, Organizată și condusă 
de partidul cbmunist, în cursul că
reia s-au cimentat puternic legătu
rile .frățești dintre țăranii români 
si maghiari. -

In toate aceste lupte s-au aflat 
in permanentă împreună români, 
maghiari, germani și oameni 
ăi ihuncii de alte naționalități. Toa
te înfăptuirile realizate în patria 
noastră sînt rodul muncii și luptei 
comune a oamenilor muncii ' fără 
deosebire de naționalitate.

Politică marxist-leninistă a par
tidului nostru în problema națio
nală — a spus vorbitorul — se 
reflectă și îh grija pe care el o 
acordă dezvoltării forțelor de pro
ducție în toate regiunile tării, 
fapt care asigură în practică ega
litatea deplină dintre toți oamenii 
muncii indiferent de naționalitate. 
Pentru că, fără avîntul forțe
lor de producție, fără economie, nu 
poate fi vorba de egalitate în drep
turi. 'Nu poate fi realizată egalita
tea deplină în drepturi fără să se 
asigure primiți și cel mai ele
mentar drept, acela de a munci. 
Si dreptul acesta se poate realiza 
numai o dată cu dezvoltarea for
țelor de producție; în privința a- 
ccasta putem spune cu mîndrie că 
politica partidului nostru d« dez
voltare multilaterală a tuturor, re
giunilor tării este cu adevărat o 
politică marxist-leninistă.

Regiunea dv. are o organizație 
de partid puternică ce numără în 
rîndurile ei aproape 65 000 de 
membri. Ea aduce o contribuție 
importantă 11 înfăptuirea politicii 

partidului de dezvoltare economică 
și social-culturală a regiunii, la 
educarea comunistă a oamenilor 
muncii. Adresez cu acest prilej or
ganizației regionale, activului de 
partid, tuturor comuniștilor din 
regiune felicitări pentru activita
tea desfășurată pîină acum și le 
urez noi succese în munca lor pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al IX-lea al partidului, a ho- 
tărîriloc Comitetului nostru Cen
tral 1

Arătînd că succesele pe care țara 
noastră le obține în construirea so- 
ci-aiismutoi, în dezvoltarea econo
miei, culturii, științei sînt în ace
lași timp o contribuție lâ întărirea 
intreguilui sistem mondial socialist, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus . 
Cu cit mai puternică este fiecare 
tară socialistă, cu cît rezultatele 
pe care ea le obține în dezvoltarea 
producției materiale și a culturii 
sînt mai însemnate, cu atît mai 
mare este contribuția ei la cauza 
socialismului, la creșterea influen
ței. și autorității socialismului în 
lume. Astăzi, cînd imperialismul 
recurge la o serie de acțiuni a- 
gresive, este cu atît mai necesar 
să facem totul pentru a ne aduce 
contribuția la întărirea forțelor 
socialismului, a mișcării comuniste 
internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, a forțelor care 
luptă pentru pace și progres so
cial. Declarațiile de la București, 
adoptate luna trecută de țările so
cialiste care au luat parte Ia consfă
tuirea Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, exprimă hotă 
rîirea țărilor semnatare de a milita 
neobosit pentru asigurarea secu- 
rită/ții în Europa, de a acor
da sprijin poporului vietna
mez pînă la victoria finală asu
pra agresorilor americani. Aceste 
declarații, care au fost primite de 
opinia publică din Europa și din 
Întreaga lume cu deosebit interes, 
au o mare importanță și vor pu
tea să aducă o contribnție însem
nată la realizarea securității în 
Europa, la lupta pentru a pune 
capăt agresiunii imperialismului 
american în Vietnam. Partidul 
Comunist Român și guvernul țării 
noastre vor continua să militeze 
cu toată fermitatea pentru înfăp
tuirea securității în Europa, vor 
acorda tot sprijinul poporului 
vietnamez în lupta sa, pînă la vic
toria finală.

Considerăm că sînt create con- 
țijții ca între popoarele din Eu
ropa să ,se stabilească relații noi 
bazate pe principiile respectării 
suveranității, independenței, ega
lității și neamestecului în trebu
rile interne, ceea ce va fi o mare 
contribuție • nu numai la cauza 
păcii și securității în Europa, dar 
la cauza păcii în lumea întreagă.

O mare însemnătate are în zi
lele noastre întărirea unității ță

H0TÂRIREA CELOR 
CARE DESCHID NOILE MINE

(Urmare din pag. l-a)

ING. BOCA OCTAVIAN: 
„Introducerea mecanizării la 
puțuri".

VIȘLOVSCHI SABIN, mais
tru, mina Dîlja: „Soluționarea 
sfătîmării sterilului pentru a 
se evita înfundarea silozului".

NISTOR VASILE, miner șei 
de brigadă, locțiitorul secreta 
rului comitetului U.T.C.: „Mon
tarea unei conducte cu apă 
potabilă în subteran. înființa 
rea unei cantine cu program 
specific salariaților minei; este 
vorba de peste 150 de tineri 
care ar dori să se aboneze"

A luat apoi cuvîntul, în în
cheierea adunării de dezbatere 
tovarășul PlINIȘOARĂ TITUS, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani. Vor
bitorul, după ce a scos în e- 
vidență aspectele pozitive ale 
activității din acest an. 
ă dat colectivului cîteva in

rilor socialiste', a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale. De aceea, partidul și guver
nul țării noastre vor continua să 
depună toate eforturile pentru a 
asigura întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, aceasta fiind una 
din condițiile pentru asigurarea pă
cii în întreaga lume.

In încheiere, secretarul general 
al C.G. al P.G.'R. a urat încă o dalăt 
tuturor celor prezenți la această în- 
tîlnire, tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — noi și noi succese în 
munca lor înfrățită închinată con
strucției socialismului, făuririi 
bunăstării poporului, ridicării 
României pe noi culmi de civili
zație și progres și a toastat pen
tru activul de partid și de stat, 
pentru comitetul regional de par
tid și sfatul popular regional, pen
tru înflorirea patriei socialiste, 
pentru Partidul Comunist Român.

Cuvlntatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a lost subliniată în re
petate rindurî de aplauzele puter
nice ale celor prezenfi.

★ % ■ ‘

...E noaptea tîrziu, aproape de 
ora 2. Practic s-ar putea spune că 
a început a treia zi a vizitei con
ducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Orașul Tg. Mureș continuă 
să trăiască din plin și la această 
oră atmosfera caracteristică mari
lor sărbători. Pe străzile centrale, 
pe Aleea Trandafirilor, pe strada 
Gh. Doja, în Piața gării, mii și mii 
de oameni așteaptă să-și ia rămas 
bun de la oaspeții dragi. In drum 
spre gară mașinile străbat adevă
rate culoare vii, luminate de torțe. 
Pe cer strălucesc buchetele de lu
mini multicolore ale artificiilor. 
Mii de glasuri aclamă, ovațio
nează : „Drum bun, iubiți to
varăși 1", „Mai veniți pe la noi-l“, 
„La revedere !".

Manifestația plină de însuflețire 
prelungește in această noapte de 
neuitat a orașului ecoul entuzias
mului care a domnit din plin, in
tens, în toate satele și orașele re
giunii, în timpul vizitei conducă
torilor de partid și de stat. Ea a 
exprimat. încă o dată dragostea 
nețărmurită a locuitorilor regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară feță 
de Partidul Comunist Român, față 
de Comitetul său Central, încrede
rea lor neclintită în politica parti
dului care a descătușat și a unit 
într-un unic șuvoi energiile între
gului nostru popor, călăuzindu-l 
spre noi și noi biruinți în opera de 
înălțare a României socialiste pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Constantin MITEA 
Ion GĂLETEANU

dicații privind organizarea 
superioară a producției și mun
cii, întărirea disciplinei sub 
toate aspectele ei, mai ales a 
frecvenței la serviciu, o preo
cupare mai intensă pentru con
dițiile de muncă și viață, cali
ficarea celor noi veniți, folo
sirea rațională a utilajelor e- 
xistente. O deosebită atenție 
va trebui să acorde colectivul 
.D.M.N. recuperării răminerilor 

in urmă, respectării termenelor 
<le intrare în funcțiune a noilor 
obiective, îmbunătățirii calității 
lucrărilor. Inginerii, maiștrii, 
tehnicienii să fie îndrumați să 
studieze posibilitatea găsirii n- 
nor soluții optime, pentru va
lorificarea rezervelor existente 

Tovarășul Pîinișoară și-a ex
primat convingerea că, avînd 
in vedere experiența, capacita
tea și forța de care dispune, 
colectivul este în măsură să în
deplinească sarcinile ce-i revin 
în anii cincinalului.
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