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In peisajul economic general 
a țării, acest județ se afirmă 
oa prezență tot mai activă, 
fuai dinamică. Rod al politicii 
consecvente a partidului și sta
tului nostru de industrializare 
socialistă, de amplasare rațio
nală, armonioasă, a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
țării. județul Harghita a cunos
cut an de an pulsul unei indus- 
fe-alizări accelerate.

Numai în perioada ultimului 
pian cincinal, alături de moder
nizarea și dezvoltarea unităților 
Industriale existente, pe harta 
județului au apărut altele noi. 
printre care : Fabrica de trico
taje din Miercurea Ciuc. Fabri

Primire caldă,
la Vlăhifa

Vizita tovarășului Nicolae 
Geaușescu. a celorlalți conducă
tori de partid și de stat în ju
dețul Harghita începe cu uzina 
Vlăhița, nume de care se leagă 
primele file ale industriei si
derurgice din țara noastră.

Un mare număr de oameni 
a". muncii au venit în întîmpi- 
oarea secretarului general al 
partidului, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, salu- 
tir-du-i cu multă căldură. Cei 
prezenți aplaudă, ovaționează. 
Fe o mare pancartă se află în
scrisă urarea -Bine ați 
venit, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu", urare reluată și 
rostită din adâncul inimii de 
s.derurgiști. mineri, constructori 
și de a’ți oameni ai muncii.

Tovarășul Ludovic Fazekas, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R., ros
tește un cuvânt de bun sosit.

însoțiți apoi de directorul ge
neral al uzinei din Vlăhița. Er
nest Draichlinger, conducătorii 
de partid și de stat vizitează 
furnalele, turnătoria și atelierul 
mecanic.

Fonta elaborată aici, ca și 
produsele de turnătorie, dato
rită calității lor excepționale, au 
o mare căutare atît în țară, cit 
și peste hotare. Aici se toarnă 
și se prelucrează cilindri pen
tru laminoarele de sîrmă de la 
Buzău. Brăila. Cîmpia Turzii, 
cilindri degrosisori pentru lami
noarele de tablă, role, dopuri 
și cilindri pentru toate lami
na are ie de țevi din țară etc.

Față de 1938, la Uzina dc 
fier din Vlăhița se obține în 
prezent o producție anuală de 
fontă mai mare de aproape 30 
de ori.

Date fiind tradiția siderurgiș- 
ti'or de aici, marea valoare a 
minereurilor de la Lueta, din 
apropiere, și potențialul forței 
de muncă de pe aceste melea
guri. uzina de la Vlăhița cu
noaște o importantă dezvoltare. 
Pe ‘parcursul vizitei, tovarășii 
Ștefan Constantinescu. adjunct 
al ministrului industriei meta
lurgice. și Ștefan Dima, adjunct 
al ministrului construcțiilor in
dustriale, informează pe oaspeți 
asupra noilor capacități de pro
ducție aflate în construcție sau 
tn stadiu de proiectare și care 
vor întregi în anii următori 
uzina de la Vlăhița. Se arată 
că, in prezent, se lucrează la 
modernizarea celor două fur
nale existente, în vederea creș
terii. pînă în 1975, a capacității 
lor cu 50 la sută.

Se află, de asemenea, in curs 
de modernizare actuala turnă
torie și de extindere a ei cu o 
turnătorie pentru carcase de 
motoare. Se prevede construi
rea in paralel a unei noi tur
nătorii de piese pentru con
strucția de mașini-unelte. care 
va avea o capacitate anuală de 
8 000 tone, având în același timp 
și sectoare de prelucrare.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat se interesează 
de calitatea produselor, de sta
diul lucrărilor de construcții, re
comandă constructorilor să a- 
corde mare atenție eficienței 
investițiilor.

In încheierea vizitei la Vlâ- 
hița, pe stadionul din localitate 
a avut loc un însuflețit miting.

Luând cuvântul, secretarul Co

ca de ață integrată din Odor
heiu Secuiesc, noi orizonturi și 
zone de lucru în mineritul cu
prifer, Fabrica de alcool etilic 
de la Sînsimion. noi capacități 
de producție ale întreprinderii 
miniere Harghita etc. Industria 
extractivă, care ocupă un loc 
important in economia județu
lui, a sporit în această perioadă 
cu 43,2 la sută, iar cea meta
lurgică și de prelucrare a me
talelor — de 2,2 ori.

In perioada amintită, din fon
durile statului au fost construite 
aproape 5 000 de apartamente, 
iar peste 4 800 de familii și-au 
construit locuințe din fonduri 
proprii.

muncitorească

mitetului orășenesc de partid 
Vlăhița, Anton Torok, a spus i 

Avem marea bucurie și satis
facție să salutăm din nou în 
mijlocul nostru pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, cel mai 
iubit fiu al poporului român, 
și să-i urăm un bun venit în 
orașul Vlăhița. In această vizi
tă, mult stimate tovarășe se
cretar general, noi vedem o 
înaltă expresie a grijii pe care 
o purtați dezvoltării județului 
Harghita, tuturor localităților 
sale, în ansamblul dezvoltării 
întregii noastre patrii, grijă 
pentru care vă sîntem profund 
recunoscători.

Vă raportăm că indicațiile 
dumneavoastră cu privire la 
dezvoltarea și modernizarea 
producției au început să prindă 
viață. In acest an se va da în 
funcțiune instalația de aglome
rare a concentratelor de fier — 
obiectiv important, care va con
tribui la o valorificare supe
rioară a acestora. Prin forțele 
proprii ale colectivului au fost 
executate o bandă transportoa
re pentru ușurarea procesului 
de producție, o bandă de tur
nare, precum și diferite apa7 
rate pneumatice de ridicat.

Paralel cu dezvoltarea uzinei 
se schimbă și înfățișarea ora
șului. Au apărut noi blocuri 
de locuințe, în primul trimestru 
al anului viitor va intra în 
funcțiune rețeaua de apă pota
bilă și industrială, rețeaua de 
canalizare a orașului și a uzi
nei, precum și alte lucrări edi
li tar-gos pod ărești, în valoare de 
peste 25 milioane lei.

Aceste realizări, care însu
flețesc oamenii muncii în acti
vitatea lor pentru înfăptuirea 
politicii partidului, n-ar fi fost 
posibile fără sprijinul nemij
locit al conducerii partidului, al 
dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. îmi 
este deosebit de plăcut să vă 
exprim cu acest prilej, în nu
mele muncitorilor, al întregii 
populații a orașului, cele mai 
calde mulțumiri și profunda 
noastră recunoștință pentru 
grija pe care ne-o purtați.

Vă informăm, tova râse se
cretar general, că planul dc 
producție al întreprinderilor e- 
conomice pe șapte luni a fost 
îndeplinit la toți indicatorii.

Indicațiile pe care ni le-ați 
dat și cu prilejul acestei vizite 
constituie pentru noi un ade
vărat program de muncă, pen
tru înfăptuirea căruia nu ne 
vom cruța forțele.

Vă mulțumim încă o dată 
din inimă pentru cinstea deo
sebită pe oare ne-ați făcut-o 
vizitând uzina și localitatea 
noastră și vă urăm multă să
nătate și viață lungă spre bi
nele țării și fericirea poporului.

In aplauzele celor prezenți, a 
luat apoi cuvântul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși,

Doresc să adresez muncitori
lor vechiului centru metalurgic 
Vlăhița, tuturor locuitorilor ora
șului, un salut călduros din 
partea Comitetului Central, a 
Consiliului de Stat și a guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Mi-a făcut o deosebită plă
cere să vizitez din nou uzina 
Vlăhița, să mă întîlnesc cu co
lectivul de muncitori și ingi
neri, cu conducerea uzinei, cu 
organizația de partid, cu dum
neavoastră. Trebuie să vă de
clar că am impresii bune des
pre progresele realizate în ul
timii doi ani, deși consider că 
ceea ce s-a făcut pînă acum 
constituie de-abia un început. 
Este necesar ca uzina dumnea
voastră să continue mai rapid 
procesul de modernizare, pen
tru a asigura atît sporirea pro
ducției și îmbunătățirea calită
ții, cit și condiții mai bune de 
muncă pentru muncitori, să se 
asigure realizarea într-un ter
men cit mai scurt a noilor in
vestiții, în așa fel îneît în a- 
cest cincinal să se poată înde
plini în întregime sarcina de 
a spori producția, de a crește 
numărul de muncitori la circa 
2 500, deși eu consider că vor 
trebui analizate în continuare 
posibilitățile de sporire a aces
tui număr prin organizarea de 
poi secții de prelucrare superi
oară a producției.

In orice caz, ați obținut re
zultate bune pe primele 7 luni, 
ați realizat cu succes planul. 
Pentru aceasta vă adresez cele 
mai calde felicitări. (Aplauze 
puternice).

Mă bucură, de asemenea, c-ă 
s-au luat un șir de măsuri pri
vind rezolvarea unor probleme 
edilitare și sociale, care sînt 
strict necesare pentru îmbună
tățirea condițiilor de viată ale

La Odorheiu Secuiesc, în noile 
întreprinderi industriale

In continuarea vizitei, oaspeții 
se opresc la Odorheiu Secuiesc. 
Pe stadionul municipal, unde a- 
terlzează elicopterul, o mare 
mulțime de oameni 6alută cu 
entuziasm și ovaționează înde
lung pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat.

La Odorheiu Secuiesc se vi
zitează întreprinderea „Tehno- 
utilaj", modernă unitate indus
trială care produce utilaj teh
nologic și piese de schimb pen
tru industria alimentară. înso
țiți de directorul întreprinde
rii, ing. Iuliu Petreș, conducă
torii de partid și de stat parcurg 
secții ale întreprinderii, noua 
hală industrială pentru confec
ții metalice dată în funcțiune 
anul trecut. In timpul vizitei, 
Gh. Moldovan, șeful departa
mentului de resort din Ministe
rul Agriculturii, Silviculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, 
prezintă perspectivele acestei 
întreprinderi, care urmează a 
se dezvolta în actualul cincinal. 
De altfel, în cadrul planului de 
extindere a și intrat recent în 
funcțiune o turnătorie, s-au 
montat noi utilaje. în marea 
lor majoritate produse de că
tre industria românească.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează apoi Filatura de 
bumbac, construcție nouă, am
plasată în apropierea întreprin
derii Tehnoutilaj, Fabricii de 
ață și Unității de exploatare și 
industrializare a lemnului, care 
— în ansamblul lor — consti
tuie platforma industrială a o- 
rașului. Directorul tinerei între
prinderi, ing. Vereș Karol, pre
zintă halele ample ale filaturii, 
aflate in diferite stadii de con
strucție, precum și o serie de 
utilaje de mare productivitate, 
al căror montaj se desfășoară 
din plin. El exprimă hotărirea 
unanimă a constructorilor și a 
întregului colectiv al întreprin
derii, constituit în majoritate 
din tineri absolvenți ai școlilor 
profesionale, de a da în func
țiune filatura pînă la 30 no
iembrie, cu o lună înainte de 
termenul planificat. Ministrul 
industriei ușoare. Ion Crăciun, 
aflat aici în întimpinarea con
ducătorilor de partid și de stat, 
înfățișează pe larg perspectiva 
noii filaturi.

In încheierea vizitei, pe sta
dionul municipal a avut loc o 
mare adunare populară, la care 
au participat mii de cetățeni 
ai municipiului Odorheiu Se
cuiesc.

In numele tuturor locuitori
lor, a luat cuvîntul primul se
cretar al Comitetului munici
pal Odorheiu Secuiesc al P.C.R., 
Ubornyi Mihai, care a spus ( 

muncitorilor, ale tuturor locui
torilor. Trebuie permanent să 
avem in vedere ca, o dată cu 
activitatea pentru dezvoltarea 
producției și ridicarea nivelu
lui tehnologic, să traducem in 
viață și hotăririle Congresului 
al X-lea, politica partidului de 
ridicare continuă a bunăstării 
oamenilor muncii. De altfel, re
cent, Comitetul Executiv a luat, 
după cum cunoașteți, hotărirea 
de a spori indemnizațiile pen
tru copii, ceea ce va duce la 
creșterea cu circa 45—50 la sută 
a fondurilor puse la dispoziția 
populației, sub forma alocațiilor 
de stat pentru copii, contribuind 
și aceasta la îmbunătățirea con
dițiilor de viață. Aceasta este 
o dovadă elocventă că parti
dul nostru înfăptuiește atît pro
gramul dezvoltării economice, 
cit și programul de ridicare a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Stă în puterea noastră, to
varăși — a dumneavoastră, a 
clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor — să înfăptuim 
programul dezvoltării României 
socialiste, să asigurăm crește
rea bunăstării întregului popor! 
De noi depinde să realizăm a- 
ccasta și sîntem convinși că 
vom reuși! (Aplauze puternice, 
prelungite).

In încheiere, vă urez să ob
țineți noi succese în activita
tea dumneavoastră și vă doresc 
multă sănătate și multă fericire 
la toți. (Aplauze prelungite; 
ovații; se scandează i „Ceaușescu 
— P.C.R.").

In numele tuturor locuitorilor 
din municipiul Odorheiu Se
cuiesc, români și maghiari, vă 
adresez un salut fierbinte, plin 
de recunoștință și urarea de 
bun venit pe aceste meleaguri 
harghitene.

Vizita dumneavoastră in ora
șul nostru este încă o dovada 
a atenției deosebite pe care 
conducerea partidului și statu
lui nostru, dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Ceaușescu, 
o acordați înfloririi continue a 
tuturor județelor țării pe calea 
dezvoltării multilaterale a so
cietății noastre socialiste.

Locuitorii acestui oraș simt 
din plin această permanentă 
grijă, concretizată, mai ales 
după Congresul al I X-lea al 
P.C.R., în obiectivele economi
ce și social-culturale amplasa
te i Fabrica de ață, Filatura de 
bumbac, clădirea telefoanelor, 
noul hotel turistic, precum și 
alte importante înfăptuiri.

Cu un înalt simț de răspun
dere. comuniștii, toți oamenii 
muncii dezbat în aceste zile 
propunerile și indicațiile pre
țioase cuprinse în expunerea 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, privind îmbunătă
țirea activității politico-ideolo- 
gice, de educare marxist-lcni- 
nistă a maselor. Ne exprimăm 
și cu acest prilej totala noas
tră adeziune față de aceste mă
suri și vă asigurăm că sîntem 
puternic mobilizați să depunem 
eforturi înzecite pentru îndepli
nirea tuturor sarcinilor econo
mice, social-culturale și educa
tive ce ne revin.

Strîns uniți în jurul partidu
lui nostru iubit, mereu alături 
de dumneavoastră, scumpe to
varășe Ceaușescu, întărim încă 
o dată legământul nostru de de
votament față de scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă 
România, de a milita neobosit 
pentru întărirea unității și prie-

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Doresc să încep pr.n a va 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului Odor
heiu Secuiesc, un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consi
liului de Stat și a guvernului 
Republicii Socialiste România. 
(Aplauze prelungite). îmi face 
p deosebită plăcere să mă în- 

teniei frățești între oamenii 
muncii români și cei aparținînd 
naționali’ăților conlocuitoare, 
pentru imlorirea scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

Au vorbit, de asemenea, adu
când un cald salut secretarului 
general al partidului, celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
oameni ai muncii și intelectuali 
din localitate. Vorbind în nu
mele colectivului de muncii al 
Fabricii de ață și filaturii din 
Odorheiu Secuiesc, Csajkovszki 
Janos, secretarul comitetului de 
partid al ‘ Fabricii de ață, a 
spus; Permiteți-mi să folosesc 
acest prilej pentru a exprima 
adînca mulțumire și recuncș- 
.tință din partea întregului nos
tru colectiv de muncă pentru 
grija partidului, a guvernului 
și personal a dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, pen
tru crearea condițiilor optime 
de muncă pentru oamenii mun
cii de pe aceste meleaguri lo- 
ouite de secui. Mulțumim din 
suflet pentru faptul că și mu
nicipiul nostru s-a îmbogățit 
cu încă un obiectiv industrial.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, că vom lucra și ac
tiva eu toată rîvna noastră de 
muncitori comuniști pentru tra
ducerea in viață a directivelor 
stabilite de Congresul al X-lea 
al scumpului nostru partid, atît 
pe plan economic, cit și pe pla
nul ridicării nivelului ideolo
gic al întregului nostru colec
tiv. Vă asigurăm că vom fi 
demni de încrederea ce ne-o 
acordați, străduindu-ne să ridi
căm în mod continuu calitatea 
produselor fabricii noastre, ast
fel ca ele să se bucure de fai
mă republicană și de bună a- 
preciere pe piața mondială. Ne 
-angajăm să dăm în folosință 
filatura de bumbac cu o lună 
mai înainte de termenul stabi
lit. Astfel considerăm noi să 
ne dovedim demni de titlul de 
muncitori comuniști, de încre
derea partidului, a guvernului 
și a dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general".

Vizita dumneavoastră în mu
nicipiul nostru — a spus mun
citoarea Miklosi Eva, de la Fa
brica de confecții <jlin Odor
heiu Secuiesc, care a vorbit 
în limba maghiară — constituie 
o dovadă elooventă a grijii per
manente pe care parti
dul, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o poartă poporului 
muncitor. Permiteți-mi, tovarășe 
secretai- general, ca, înainte de 
toate, să vă transmit în nu
mele femeilor din Odorheiu 
Secuiesc cele mai sincere mul
țumiri pentru minunatele con
diții de lucru create de parti
dul nostru prin înființarea în 
municipiul Odorheiu Secuiesc 
a întreprinderilor de industrie 
ușoară.

Eu sînt muncitoare în Fa
brica de confecții, mamă a 
trei copii. Am citit cu deplină 
satisfacție propunerile dumnea
voastră privind îmbunătățirea 
educării marxist-leniniste a 
muncitorilor și m-am gîndit la 
copiii mei. Creșterea și edu
carea lor nu este numai grija 
părinților. Ne umple sufletele 
de bucurie cînd știm că asupra 
lor veghează partidul nostru, 
ceea ce constituie garanția si
gură că ei vor deveni oameni 
în sensul adevărat al cuvântu
lui. Această grijă părintească a 
partidului nostru se manifestă 
puternic și în recenta hotărîre 
privind creșterea alocației pen
tru copii — măsură care con
tribuie în mod substanțial -la 
ridicarea nivelului de trai al 
familiilor cu copii.

Exprimând sentimentele și 
gînd-urile tuturor femeilor mun
citoare din Odorheiu Secuiesc, 

tîlnesc din nou cu locuitorii a- 
cestui municipiu, să constat re
zultatele bune obținute în rea
lizarea planului de dezvoltare a 
eoonomiei municipiului.

La fel ca întregul popor, oa
menii muncii din Odorhei își 
aduc contribuția la înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului 
nostru. (Vii aplauze).

Știu că și dumneavoastră ați 

mulțumim partidului, dumnea
voastră personal. tovarășe 
Ceaușescu, pentru faptul că via
ța noastră devine zi de zi mai 
frumoasă și mai fericită.

S-a adresat, dc asemenea. în 
limba maghiară cetățenilor to
varășul Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

In primul rînd, permiteți-mi 
să mulțumesc locuitorilor mu
nicipiului Odorheiu Secuiesc, 
secuilor de aici pentru calda 
primire pe care o fac secreta
rului general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, (Aplauze vii, înde
lungate) și soției sale, Elena 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat care parti
cipă la această vizită — a spus 
în cuvîntul său tovarășul Janos 
Fazekas. Această primire con
stituie o dovadă că secuimea 
și acest municipiu sprijină din 
toată inima politica internă și 
externă a partidului, a Comi
tetului său Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Politica naționalității maghia
re din România este politica 
Partidului Comunist Român. A- 
cest partid ne-a călăuzit pe 
drumul lichidării asupririi na
ționale și sociale. Acest partid 
a deschis calea industrializării 
intensive, socialiste și pe aceste 
meleaguri — este adevărat, ceva 
mai tîrziu — ceea ce a dus la 
creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a .locuitorilor. Se
cuii nu mai trebuie să emigre
ze ca să cîștige pîinea în A- 
merica, Australia și Canada. Ei 
au un trai îmbelșugat asigurat 
în patria noastră comună — 
România socialistă. In fața 
dumneavoastră, a tuturor cetă
țenilor dc față, țin să aduc mul
țumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul a- 
cordat. pentru înțelegerea dove
dită în problema industriali
zării ținuturilor secuiești. Sînt 
convins că și în viitor ne va 
sprijini, așa cum ajută toate 
județele țării să se dezvolte 
în mod armonios, să înflorească.

Naționalitatea maghiară din 
România va traduce în viață în 
mod consecvent politica internă 
și externă a partidului.

Partidul Comunist Român, ai 
cărui membri sîntem mulți din 
cei de aici, de 50 de ani luptă 
și muncește pentru viitorul po
porului român și a] naționali
tăților conloouitoare, fiind de 
la crearea lui un partid inter
naționalist. Această politică in- 
ternaționalistă, P.C.R. o aplică 
și în mișcarea comunistă și 
muncitorească mondială, mili- 
tind activ pentru unitatea aces
tei mișcări, pentru pace. îm
potriva imperialismului.

Partidul Comunist Român, Co
mitetul său Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a asigurat naționalității maghia
re posibilitatea folosirii limbii 
naționale în scris și verbal, în 
activitatea de stat, cultivarea 
ei. Partidul nostru comunist in
ternaționalist a asigurat națio
nalității maghiare dezvoltarea 
culturii ei naționale împreună 
și în strînsă concordanță cu 
dezvoltarea culturii românești.

Să trăiască prietenia frățească 
româno-maghiară de nezdrunci
nat ! Să muncim și să luptăm 
în strânsă unitate pentru con
struirea socialismului și comu
nismului în România socialistă ! 
Vă doresc multă sănătate și 
putere de muncă pentru înflo
rirea orașului Odorheiu Se
cuiesc.

In aplauzele îndelungate ale 
celor prezenți, a luat apoi cu
vântul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

realizat cu succes planul cin
cinal trecut, precum și sarci
nile de plan pe primele 7 luni 
ale acestui an. Vă felicit din 
toată inima pentru aceste re
zultate, pentru contribuția pc 
care o aduceți la înflorirea pa
triei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

In cincinalul trecut au în-

țContinuare in pag. a Z-a}

Dragi tovarăși,

Partidul nostru comunist, în
tregul popor sărbătoresc un 
moment de seamă din istoria 
mișcării revoluționare din Ro
mânia — împlinirea a 40 dc 
ani de la apariția primului nu
măr al „Scînteii", organ centrai 
al partidului.

După cum se știe, începuturi
le și dezvoltarea mișcării revo
luționare din România, sînt 
strîns legate dc răspîndirea. 
prin intermediul presei, a idei
lor înainte, a lucrărilor în
temeietorilor socialismului ști
ințific, Marx și Engels. In mari
le bătălii naționale și sociale 
purtate de forțele progresiste 
revoluționare, în frunte cu cla
sa muncitoare, presa a avut un 
mare rol mobilizator și organi
zator. Apariția „Scînteii* a ju
cat un rol important în ridi
carea combativității și eficaci
tății presei revoluționare și co
muniste din România. Atît în 
anii ilegalității, cit și după e- 
liberare, „Scânteia1", urmînd in
dicațiile Comitetului Central 
al partidului, a militat, prin 
paginile sale, pentru populari
zarea politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru, contribuind 
la unirea forțelor clasei munci
toare, a tuturor oamenilor mun
cii, la realizarea în viață a a- 
cestei politici. Putem spune că 
nu există moment mai impor
tant în istoria luptei de elibe
rare națională și socială, în 
istoria luptei revoluționare pen
tru răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste. a înfăptuirii insu
recției naționale antifasciste și 
făurirea societății socialiste în 
România în care presa — iar dc 
la apariția ei, «Scînteia" — să 
nu-și fi adus o contribuție dc 
însemnătate deosebită.

Iată de ce Comitetul Central 
al partidului dă o înaltă apre
ciere activității ..Scânteii", pre
sei în general, și adresează cu 
acest prilej cele mai calde fe
licitări acelor activiști de partid 
care în anii ilegalității au con
tribuit la apariția ..Scînteii’ și 
a presei comuniste, miilor de 
gazetari și lucrători din presa 
noastră de astăzi.

Sărbătorirea a 40 de ani de 
la apariția ..Scînteii", are loc 
în împrejurările cînd întregul 
nostru popor a trecut cu hotă
rîre la înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului privind făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. In mun
ca uriașă pe care poporul nos
tru o desfășoară, sub conduce
rea Partidului Comunist, „Scîn- 
teia". presa are menirea de a 
desfășura o largă activitate pu
blicistică, de a trata în coloa
nele sale problemele do bază 
ale dezvoltării societății noastre 
socialiste, mobilizând toți oame
nii muncii la munca pentru 
realizarea politicii de industria
lizare socialistă, de dezvoltare 
a agriculturii noastre, ridicare 
a științei, culturii, învățămîntu- 
lui — condiții de bază ale în
făptuirii cu succes a programu
lui elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

O atenție deosebită trebuie să 
acorde presa problemelor îm
bunătățirii condițiilor de viață 
ale tuturor oamenilor muncii — 
țelul suprem al întregii politici 
a partidului și statului nostru, 
scopul esențial al făuririi socie
tății socialiste și comuniste.

Presa trebuie să analizeze 
într-un spirit critic, de înaltă 
exigentă și principialitate comu
nistă, întreaga activitate desfă
șurată si să dezvăluie cu curaj' 
lipsurile și neajunsurile, să mi
liteze pentru lichidarea lor și 
îmbunătățirea întregii noastre 
activități. Presa comunistă tre
buie să devină un puternic in
strument de răspândire în rîn- 
dul maselor a experienței îna
intate din . toate sectoarele de 
activitate.

In spiritul ultimelor hotărîri 
ale Comitetului Executiv al 
partidului, „Scânteia" și celelal
te publicații trebuie să acorde 
o atenție sporită problemei c- 
ducării politico-ideologice, a 
ridicării conștiinței socialiste a 
maselor largi populare. In pagi
nile presei comuniste trebuie 
tratate cu mai multă exigență 
și într-un spirit de înaltă prin
cipialitate problemele educa
ției, presa trebuie să combată 
cu fermitate concepțiile retro
grade care se mai manifestă 
încă la unii membri ai societății 
noastre, să militeze hotărît pen
tru promovarea a tot ceea ce 
este înaintat, a concepției revo
luționare despre viață și lume, 
a materialismului dialectic și 
istoric ; o atenție deosebită tre
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buie să acorde presa noastră 
propagării principiilor echității 
sociale ale clicii comuniste, 
sporindu-și astfel contribuția la 
întreaga activitate de formare 
a omului nou, înaintat, al so
cietății noastre socialiste.

Presa este, chemată să mili
teze permanent pentru înfăptu
irea politicii marxist-leniniste a 
partidului, să lumineze oameni
lor muncii calea spre societa
tea socialistă multilateral dez
voltată, spre comunism. Ea tre
buie să contribuie prin toate 
mijloacele la întărirea rolului 
clasei muncitoare, clasă condu
cătoare în societatea noastră, a 
alianței muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor, a celorlalte for
țe sociale, să educe oamenii 
muncii în spiritul prieteniei și 
frăției între toți cei ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, 
pentru întărirea unității între
gului popor în jurul partidului.

Presa trebuie să constituie 
un puternic instrument de dez
batere publică și de participa? 
re a maselor largi populare la 
elaborarea politicii interne și 
externe a partidului nostru, 
constituind astfel — dacă se 
poate spune așa — un puternic 
forum al democrației noastre 
socialiste.

Continuînd tradițiile presei 
noastre comuniste și progresis
te — care întotdeauna și-a ma
nifestat solidaritatea cu luptele 
revoluționare de pretutindeni, 
a salutat Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie și a mi
litat pentru prietenia cu pri
mul stat socialist. Uniunea So
vietică — „Scînteia". întreaga 
noastră presă, trebuie să mili
teze pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de colaborare și 
prietenie ale României cu toate 
țările socialiste, pentru întărirea 
unității și coeziunii țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperial iste, să educe 
întregul popor în spiritul inter
naționalismului proletar, al so
lidarității cu lupta oamenilor 
muncii de pretutindeni, împotri
va imperialismului, colonialis
mului. neocolonialismului, pen
tru pace și colaborare între 
popoare.

„Scînteia", ca de altfel întrea
ga noastră presă, trebuie să 
facă cunoscută politica Româ
niei socialiste, de dezvoltare a 
colaborării și prieteniei cu toa
te statele lumii, fără deosebire 
de orânduire socială. Ea trebuie 
să afirme cu tărie principiile 
care stau la baza relațiilor in
ternaționale ale României cu 
alte state — egalității depline M 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le. nefolosirea forței sau ame
nințarea cu forța, neamestecului 
în treburile interne și ale avan
tajului reciproc. In același 
timp, ea trebuie să militeze 
pentru realizarea unei colaborări 
trainice în Europa, pentru în
făptuirea securității pc acest 
continent, împotriva politicii 
imperialiste dc forță și dictat, 
să-și ridice cu hotărîre glasul 
pentru a sc pune capăt războa
ielor și conflictelor din lume, 
făcînd astfel cunoscute atît în 
țară, cît și în străinătate, po
litica profund marxist-leninislă, 
intcrnaționalistă a partidului și 
guvernului nostru.

Gazetarul comunist trebuie să 
fie un om cu o concepție înain
tată. cu o temeinică pregătire 
ideologică marxist-leninistă, în 
stare să înțeleagă marile trans
formări revoluționare din lume, 
să fie strîns legat de masele 
populare, să servească prin în
treaga sa activitate interesele 
clasei muncitoare, ale întregu
lui popor, cauza partidului, a 
socialismului și comunismului, 
deoarece numai astfel el va 
putea realiza cu succes misiunea 
sa de a milita neobosit pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului.

Comitetul Central al parti
dului își exprimă convingerea 
că «Scânteia’. întreaga noastră 
presă va acționa cu fermilato 
pentru îmbunătățirea activitA- 
ții, își va aduce și în riilor • 
contribuție toi mai mare la în
făptuirea politicii marxtst-îenh 
niște a partidului nostru atît to 
ce privește construcția socialis
tă din România, cit și a activi
tății sale internaționale.

Urez lucrătorilor de le „Scân
teia", tuturor lucrătorilor din 
presă noi și noi succese In ac
tivitatea lor în slujba partidu
lui. a poporului, a cauzei ••- 
cialismului. păcii și colaborării 
între popoare!
NICOLAE CEAUȘESCU



2
Steagul roșu totARȚl 17 ATT/1T7CT tO7T

MARELE MITING DE LA MIERCUREA CIUC
Cuvintarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși*

Dați-mi voie să vâ adresez 
dumneavoastră, locuitorilor do 
Miercurea Ciuc, tuturor locuito
rilor județului Harghita, un 
călduros salut din partea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

In cadrul vizitei de lucru pe 
car® ani făcut-o astăzi în ju
dețul dumneavoastră, am vizi
tai opt centre orășenești și in
dustriale» un mare număr de 
■unități industriale. Regret că 
timpul nu ne-a permis să vizi
tăm și unități agricole. Aceas
ta arată câ județul Harghita s-a 
dezvoltat mult, are multe aseme
nea centre, incit o singură zi 
nu mai este îndeajuns pentru 
a le vizita și cunoaște. (Vii a- 
plauxe).

'Peste tot am constatat cu sa
tisfacție că oamenii muncii cm 
toate întreprinderile, toți locui
torii acestor orașe și centre in
dustriale au realizat in bune 
condiții sarcinile de plan ale 
cincinalului trecut aducînd ast
fel o contribuție însemnată la 
realizările generale obținute de 
pcporul nostru pe drumul con
struirii socialismului. (Aplauze 
jHtternicc).

De asemenea, am constatat 
cu deosebită bucurie că și co
lectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderile din județul 
Harghita au realizat cu succes 
planul pe primele 7 luni ale 
noului cincinal, ceea ce consti
tuie un început bun. care ne 

garanția că planul cincinal 
actual va fi îndeplinit cu suc
ces. (Aplauze îndelungate). De 
altfel, țin să vă informez că 
r.u numai în județul dumnea
voastră, dar și pe întreaga 
țară, planul pe primele 7 luni 
a fost îndeplinit și depășit, re- 
alizîndu-se, comparativ cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
un spor de producție de peste 
11,5 la sută, față de circa 9 la 
sută cit era prevăzut în olan. 
Aceasta înseamnă câ în întrea
ga ‘ară oamenii muncii au pă
șit cu hotărâre la înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al N-lea al partidului 
RCstru. (Aplauze puternice.

Pentru succesele pe care 
le-ați obținut in realizarea cin- 
t malului pe care l-am încheiat 
la sfârșitul lui 1970 și pentru 
realizările mari obținute în 
primele 7 luni ale noului cinci
nal, doresc ca, în numele con
ducerii de partid și de stat, să 
vă felicit din toată inima, pe 
dumneavoastră, pe toți oamenii 
muncii din Harghita. (Aplauze 
Fafernice, prelungite).

Deși timpul nu im-a permis 
să vizitez și unități agricole, 
cunosc că și cooperatorii și lu
crătorii din agricultura județu
lui au obținui, de asemenea, 
rezultate bune, că sînl toate 
condițiile ca acest an să 
fie încheiat cu rezultate 
bune, atât in domeniul 
producției vegetale, cit și 

cel al producției animalier-?. 
De aceea, doresc să adresez 
felicitări călauroase tuturor 
cooperatorilor și țăranilor din 
județul Harghita. (Aplauze pu
ternice).

Fără îndoială că toate a- 
ceele realizări au cerut și cer 
eforturi mari, o activitate in
tensă de pregătire a oamenilor 
— și în această activitate de 
felinare a oamenilor muncii 
pentru producție, de pregătire 
a tineretului nostru, cadrele 
didactice au adus și aduc o 
ronlribuție de mare in-.-mnăta- 
fe ; pentru că, până la urmă, 
tot ceea ce înfăptuim se dato- 
it.ște omului, conștiinței lui, 
felului cum el știe să înfăptu
iască, zi de zi. politica parti
dului nostru comunist. Iată de 
te doresc să adresez felicitări 
și cadrelor didactice din jude
țul Harghita, pentru activitatea 
pe care o desfășoară în școală, 
fn domeniul educării oamenilor 
muncii. (Aplauze puternice).

In cincinalul care a trecut 
s-au construit o serie de ir.tre- 
p-inderi noi și multe locuințe ; 
In județ s-au investit aproape 
3 miliarde de iei. Aș putea 
spune că, de fapt, dezvoltarea 
industrială a județului Harghi
ta a început cu cincinalul tre- 
tu(, în 1966, și, desigur, ea va 
fî continuată in cincinalul ac
tual, in care se vor investi peste 
6 miliarde lei pentru dezvolta
rea industriei și a bazei mate
riale a județului. De aseme- 
nea* s-au construit locuințe, 
școli, un spital modern — a
• SfuI construcție, dacă vă adu- 
«.-eți aminte, am botărit-o îm
preună anul trecut, în una 
floai, tot in această piață După
• um se vede, el s-a realizat 
tu succes, ceea ce înseamnă că 
călărirea luată a fost bună. 
(Aplauze puternice).

In cincinalul actual urmează 
să se mai construiască in jude
țul dumneavoastră 10 noi uni
tăți industriale, la care, pro
babil. se vor mai adăuga și 
altele.

Desigur, acest program de 
dezvoltare a industriei pe a- 
eeste pămînturi locuite de sec-ui 
și români este urmarea trans
punerii în viață a politicii mar

xist-leniniste a partidului nos
tru de amplasare rațională a 
industriei pe întreg teritoriul 
țârii, de realizare in practică 
a adevăratei egalități în drep
turi între toți cetățeni; Româ
niei, fără deosebire de naționa
litate. (Aplauze puternice, pre
lungite).

De asemenea, urmează să 
fie construite în județ din fon
durile stalului peste 6 000 de 
apartamente, la care se vor a- 
dăuga, bineînțeles, și locuințe
le construite de populație. Fără 
îndoială că din aceste locuințe 
o parte destul de mare revine 
orașului Miercurea Ciuc.

Legat de aceasta, aș dGri 
să reamintesc că în cincinalul 
trecut în anul 1967. mi se 
pare, am hotărît împreună ca 
noul județ Harghita să aibă 
drept capitală orașul Miercurea 
Ciuc. (Aplauze puternice). A- 
tunci au fost unii, nu numai 
de pe aceste meleaguri. dar 
chiar de la București, care își 
puneau întrebarea : ce fel de 
capitală va fi Miercurea Ciucu- 
lui — un oraș slab dezvoltat? 
Cînd va ajunge el să fie un 
oraș modern ? Aș putea spune 
că dacă astăzi acești oameni ar 
veni la Miercurea Ciurului ar 
vedea că acest oraș devine o 
capitală modernă de județ ți 
că la sfârșitul acestui cincinal 
el se va putea compara cu 
multe alte capitale de județ 
din România. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Partidul nostru acționează în 
mod ferm pentru dezvoltarea 
de noi centre orășenești și in
dustriale. așa că și în județul 
dumneavoastră, alături de 
Miercurea Ciuc, se va dezvolta, 
fără îndoială, și municipiul O- 
dorheiu Secuiesc și celelalte 
orașe care sînt astăzi în nu- 
măr_ de 8 ; probabil că în ur
mătorii ani și in următoarele 
cincinale se vor construi noi 
centre orășenești pe baza pro
gramului care se elaborează în 
prezent de Comitetul Central 
al partidului nostru. Această 
politică de ridicare a orașelor 
patriei noastre face pai te in
tegrantă din politica de con
strucție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate care 
presupune condiții de muncă, 
de viață, de învâțâmînt, de 
cultură din cele mai bune, ni
vel de trai tot mai ridicat pen
tru întregul nostru popor. fA- 
plauze puternice, prelungite).

Dacă privim ceea ce am în
făptuit, putem spune că toate 
acestea sînt rodul muncii cla
sei noastre muncitoare, a țără
nimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, care urmea
ză neabătut politica marxist- 
leninistă a partidului nostru co
munist ; ele sînt rodul activită
ții tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani, de 
altă naționalitate — care înfăp
tuiesc în strînsă unitate poli
tica comuniștilor conștienți că 
aceasta constituie propria lor 
politică care le asigură prezen
tul și viitorul, atit lor, cit și 
copiilor lor, tuturor celor cure 
vor veni după noi. (Aplauze 
puternice).

In toate orașele și centrele 
care le-am vizitat astăzi ne-am 
intîlnil cu un număr mure de 
activiști de partid și de stat, 
cu conducători de întreprinderi, 
cu muncitori, intelectuali, cu zeci 
și sute de mii de oameni ; am 
ascultat cuvântul multor acti
viști de partid și de «tal, mul
tor muncitori și intelectuali, 
țărani. Am constatat hotărârea 
îermă a tuturor de a înfăptui 
neabătut politica partidului 
nostru, încrederea lor nestră
mutată in politica marxist-le- 
ninistă a comuniștilor, faptul 
câ atit pe aceste meleaguri, 
cit și in întreaga noastră țară, 
oamenii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, sini liotâ- 
riți să Iaca totul pentru a fău
ri societatea socialistă multila
teral dezvoltată, pentru a con
strui societatea comunistă. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Desigur, ne mindrim cu toții 
cu ceea ce am realizai. Știm 
că nu a fost ușor, că a trebuit 
să învingem multe greutăți, că 
am avut multe lipsuri, ca mai 
avem încă multe greutăți de 
biruit, că mai trebuie să tăcem 
încă mult pentru a ridica pa
tria noastră, condițiile de trai 
ale poporului nostru la un ni
vel superior și a putea spune i 
iată, acesta reprozin’ă socia
lismul, nivelul acesta de v iată 
îl garantează socialismul 1 Ceea 
ce am realizat pînă acum con
stituie o garanție ca, învingând 
toate greutățile, vom realiza a- 
ceste prevederi, vom face ca 
întregul nostru popor să se 
bucure din plin — atit din 
punct de vedere material, cil 
și spiritual — de binefacerile 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).

Cred că nu este necesar să 
mai vorbesc mult, și în acest 
cadru, despre politica naționa
lă a partidului nostru. Am mai 
discutat nu o dată împreună 
despre aceasta ; dar este în 
afară de orice discuție că a- 
ceastă politică națională este 
o politică de deplină egalitate 
in drepturi intre toți oamenii 
muncii, de a asigura naționali
tăților conlocuitoare condiții 
egale cu oamenii muncii ro

mâni, de a face ca, într-adevăr, 
toți cei ce muncesc din Româ
nia sa se simtă cetățeni cu a- 
veieuși drepturi și îndatoriri, 
care să poată să-și spună cu- 
vintul, fie in limba română, 
fie in limba maghiară, germa
nă sau în limba pe caro o în
țeleg mai bine, asupra tuturor 
problemelor care privesc dez
voltarea societății noastre so
cialiste. Orice limba am vorbi, 
trebuie să vorbim insă intr-un 
singur fel, și anume : . Totul
pentru socialism, totul pentru 
popor, lotul pentru patria noas
tră socialistă — Republica So
cialistă România 1' (Aplauze 
puternice, urale). Desigur, rea
lizarea acestor condiții de ac
tivitate spirituală, de învăță
mânt, de manifestare în limba 
proprie înseamnă in același 
timp întărirea colaborării și a 
luptei comune, a prieteniei co
mune. pentru că, așa cum am 
mai spus nu o dată, tot ceea ce 
s-a înfăptuit pe aceste melea
guri este rodul muncii comu
ne ; dezbinarea nu a servit de- 
cît dușmanilor oamenilor mun
cii și dacă dorim victoria co
munismului în România, tre
buie să întărim unitatea și fră
ția în lupta și munca noastră 
comună. Aceasta este chemarea 
Partidului nostru Comunist I 
.Aceasta este chemarea pe care 
o adresez ca fiu al poporului 
român, dar și ca fiu al tuturor 
oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani — tuturor 
cetățenilor patriei noastre! (A- 
ptauze puternice, urale).

In acest cincinal aveți de 
realizat un program destul de 
mare ; el este o parte din pro
gramul general de dezvoltare 
a României socialiste. înfăptu
irea lui cere eforturi ; este ne
cesar de aceea ca organizațiile 
de partid, organizațiile de ti
neret, sindicatele, consiliile 
populare, toți oamenii muncii 
să-și unească eforturile, să-și 
organizeze mai bine activitatea 
pentru a realiza mai devreme 
toate investițiile, pentru a da 
produse de bună calitate, a 
obține o sporire mai mare a 
producției agricole, a realiza 
mai devreme construcțiile de 
locuințe și a le face cit mai 
frumoase, mai corespunzătoare 
necesităților constructorilor so
cialismului. Toate acestea cer 
muncă, muncă, activitate, acti
vitate, zi și noapte — dacă se 
poate spune așa. Nu ne putem 
permite încă să spunem că am 
făcut destul și că ne mai pu
tem odihni. Este adevărat, am 
realizat multe, dar mai avem 
încă multe de făcut și nu do
rim să rămânem în urma dez
voltării altor state — atit socia
liste. eh și capitaliste. Dorim 
să reducem cil mai repede de
calajul care ne desparte de ță
rile mai avansate, să le ajun
gem cil mai rapid din urmă, 
deoarece numai cu o economie 
și o știință puternică, cu un 
învățământ înaintat vom putea 
asigura cu adevărat făurirea 
societății socialiste, așa cum « 
dorim noi !

Odată cu aceasta, este necesa
ră intensificarea activității po
litico-! deo logice, de formare a 
omului nou, de ridicare a con
științei sale, de așezare a rela
țiilor sociale între oameni pe 
baze socialiste și comuniste. 
Noi sîntem revoluționari, am 
transformat din rădăcini socie
tatea noastră românească, dar 
mai avem mult pentru a rea
liza comunismul, iar lupta pen
tru comunism este o luptă re
voluționară. Niciodată nu tre
buie să uităm că sîntem co
muniști, că sîntem revoluțio
nari, că avem obligația să trans
formăm în continuare societa
tea noastră pe baze revoluțio
nare, sâ creăm relații noi — 
nu numai naționale, dar și 
sociale, de echitate, de repar
tizare mai bună a veniturilor 
— condiții cît mai bune de 
viață pentru toți oamenii mun
cii, in așa fel incit fiecare să 
poată spune • iată, sînt cetă
țean al unei țări socialiste li
bere, iată s-a realizat, intr-a
devăr, cerința de bază a socia
lismului» aceea de a mă bucu
ra de toate binefacerile mate
riale și spirituale ale orândui
rii noastre, de a fi un pă.taș 
activ și conștient la întreaga 
activitate de făurire a vieții 
noi, de a acționa conștient pen
tru dezvoltarea întregii socie
tăți. (Aplauze puternice). Nu
mai atunci cînd vom ajunge 
ca fiecare cetățean a) patriei 
noastre să simtă răspunderea 
atit față de el, cît și față de 
popor, de societate, eînd fie
care își va înțelege îndatoririle 
și drepturile care Ie are și va 
acționa cu toată convingerea 
pentru dezvoltarea orînduirii 
noastre, vom putea spune că 
am realizat societatea socialis
tă multilateral dezvoltată atît 
din punct de vedere material, 
cît și spiritual. al conștiinței 
omului nou. Aceasta este so
cietatea pe care partidul nos
tru comunist vă cheamă să o 
înfăptuim împreună, tovarăși 1 
(Aplauze puternice, urale. se 
scandează .Ceaușescu—P.C.R.*).

Acesta este și sensul hotărâ
rilor Comitetului Executiv, al 
problemelor dezbătute cu acti
vul din domeniul propagandei, 
muncii ideologice și politice, ca
re, după cum știți, urmează să le 

analizăm intr-o plenară speci
ală a Comitetului n?slru Cen
tral. Vrem sa punem ș» m do
meniul activității spirituale, i- 
deoiogice, mai multa ordine, ca 
toate mijloacele de care dispu
nem m uuoi scop sa acțione
ze intr-un singur sens — ace
ia al lormurn ominm maiaiul; 
uvnm ca tinerelul, cupru noștri 
sa crească in spirit comunist, 
sa devină revoluționari, luptă
tori devotați pentru socialism, 
apărători de nădejde ai cuce
ririlor socialiste și comuniste, 
ai patriei lor socialiste. (Aplau
ze puternice).

Iată, tovarăși, care sînt preo
cupările partidului, aie guver
nului și poporului in construi
rea orânduirii noastre noi. Fără 
îndoială că, acționînd în acest 
spirit, ne îndeplinim îndatori
rea de comuniști față de po
porul nostru, de clasa munci
toare, de țărănime, de intelec
tualitatea noastră, față de toți 
cei ce muncesc în România. 
Sîntem conștienți că. odată cu 
îndeplinirea acestei îndatoriri 
față de oamenii muncii din 
România, noi ne îndeplinim, 
totodată, o îndatorire interna
țională, pentru că forța siste
mului socialist mondial stă în 
forța și în construirea cu suc
ces a socialismului în fiecare 
țară în parte. Cu cît fiecare 
țară socialistă are rezultate 
mai bune în construcția orin
duirii noi, cu atît crește influ
ența și prestigiul socialismului 
în lume, cu atît se întărește u- 
nitatea sistemului socialist 
mondial. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dar noi nu ne limităm nu
mai la aceasta: noi știm bine 
că este necesar să desfășurăm 
o intensă activitate internațio
nală, să acționăm permanent 
pentru dezvoltarea relațiilor 
cu țările socialiste — atît cu 
țările socialiste din Europa și 
în primul rînd cu țările socia
liste vecine, cît și cu statele 
socialiste de pe alte continen
te — pentru că numai acțio- 
nînd pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor și solidarității 
dintre toate țările socialiste, 
pentru întărirea colaborării hș’ 
și depășirea divergențelor care 
se mai manifestă, numai pro-? 
movînd o colaborare multilate
rală, asigurăm condiții bune 
de construcție a socialismului 
în fiecare țară și, în același 
timp, contribuim la creșterea 
influenței socialismului în lu
me. . Desigur, socialismul Se 
construiește în condiții deose
bite de la o țară Ja alta; fi
rește, sînt legități generale -și 
nu se poate concepe izolarea 
în granițe naționale ; dar, în 
același timp, nu se poate con
cepe nerespectarea granițelor 
naționale, a independenței și 
suveranității naționale. (Aplau
ze puternice).

In politica noastră- interna
țională noi milităm neabătut 
pentru extinderea relațiilor cu 
țările în curs de dezvoltare, 
eu "toate statele lumi1, pe baza 
principiilor coexistenței pașni
ce. Așezăm la baza relațiilor 
noastre cu toate statele lumii 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, iar cu ță
rile socialiste și principiul în
trajutorării tovărășești pe baza 
marxism-leninismului, a inter
naționalismului proietar. (A- 
plauze puternice)-

Știm că în lume mai există 
forțe imperialiste și reacționa
re, că în diferite zâne ale 
planetei mai ard încă flăcările 
războiului. Considerăm de da
toria noastră să ne aducem con
tribuția activă și să milităm 
neobosit pentru a se pune ca
păt războaielor și conflictelor 
dintre state, pentru retragerea 
trupelor Statelor Unite din 
Vietnam și din întreaga Indo- 
chînă, pentru ca popoarele 
din această zonă a lumii să f!e 
lăsate să-și rezolve probleme
le lor fără nici un amestec 
din afară. Sprijinim pe deplin 
propunerile în 7 punc‘e a'e 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud. pe care ie tonside- 
răm o bază serioasă pentru o 
rezolvare politică a războiului 
din Vietnam, și vom face lotul 
pentru a ne aduce contribuția 
la victoria păcii în această par
te a lumii. (Aplauze puternice, 
preluneile).

Partidul Comunist Român, 
poporul nostru. întăresc con
tinuu solidaritatea cu mișcă
rile de eliberare națională, cu 
popoarele care luptă pentru a-și 
consolida independența națio
nală, pentru dezvoltarea stater 
lor naționale independente. Vom 
întări necontenit solidaritatea 
cu țările și popoarele care sînt 
hotărîte să se opună cu ener
gie politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialistc, să-și 
apere dreptul la o viață libe
ră și independentă ; de altfel, 
acesta este și sensul hotărârii 
ComiteMdui Executiv privind 
formarea fondului solidarității 
internaționale cu popoarele și 
mișcările de eliberare națională. 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

Ca țară europeană. Româ
nia se preocupă în mod deose

bit ca pe continentul nostru să 
se instaureze reiațn n-ji, sa se 
realizeze secui naica m curu- 
pa, acționam activ penau ți
nerea conîennței consacrate u- 
cestui uezioerai de o excepțio
nala irapuruuqu pentru conti
nentul nostru și consideram ca 
trebuie inieusixicaie eiorîumc 
m aceasta uireuție.

Ne preocupam ae înfăptuirea 
unor reiuțn ue colaborare intre 
țările uaican.ee și considerăm 
câ țariie um uaicuni trebuie sa 
facă totul ca intre ele sâ nu 
se mai ridice nici o proolemă, 
ca nimeni sâ nu mai poală fo
losi aceste țâri una :mpotriva 
celeilalte, ca Balcanii să devi
nă un centru al păcii și coope
rării. (Aplauze puternice, pre
lungite).

lală deci că, preocupîndu-ne 
de problemele noastre, noi nu 
uitam nici un moment proble
mele internaționale, obligațiile 
pe care le avem de a participa 
activ la lupta pentru unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării co
muniste, a forțelor antiimperi- 
aliste, pentru colaborarea între 
toate statele, pentru soluționa
rea problemelor care interesea
ză popoarele, cu participarea 
tuturor statelor. Tocmai a-e.istă 
activitate internațională, în 
strînsă legătură cu activitatea 
internă de construcție socialis
tă, este dovada poziției juste, 
marxist-leniniste a partidului 
nostru comunist : este dovada 
cea mai elocventă a felului în 
care poporul român își aduce 
contribuția Ia soluționarea pro
blemelor interne cît și a celor 
internaționale care preocupă o- 
menirea de astăzi. In felul a- 
ccsta, România se înfățișează 
lumii ca un stat socialist în
suflețit de hotărîrea fermă de 
a face totul pentru mei-sul îna
inte al societății, ca un stat 
dornic de pace și colaborare, 
decis să-și aducă din plin con
tribuția la cauza colaborării și 
păcii în lume. Tată în ce constă 
politica noastră națională și 
internațională, iată interdepen
dența dialectică dintre această 
activitate a partidului și statu- 

. țui nostru. (Aplauze puternice. 
1 prelungite).

Dragi tovarăși.

Vizita de astăzi, consfătuiri
le care le-am avut cu oamenii 
muncii din centrele și între
prinderile vizitate sînt încă o 
mărturie a preocupării parti
dului nostru de dezvoltare a 
democrației socialiste, de creare 
a condițiilor pentru participa
rea activă a poporului la re
zolvarea tuturor problemelor 
care preocupă societatea noas
tră — atît problemele interne, 
cît și cele internaționale, — 
deoarece numai în strînsă uni
tate cu întregul nostru popor, 
partidul își va putea îndeplini 
în bune condiții sarcinile sale. 
Pot să afirm că și această vi
zită în județul dumneavoastră, 
ca de altfel și celelalte pe care 
le-am făcut în trecut, ne-au 
întărit și mai puternic senti
mentul acestei unități de ne
zdruncinat dintre partid și po
por, convingerea că întregul 
popor urmează neabătut politi
ca internă și externă a parti
dului. că este hotărît să o în
făptuiască în viață. (Aplauze 
puternice, urale).

Puteți fi siguri, tovarăși, că 
partidul nostru, Comitetul său 
Central vor face totul pentru 
a asigura conducerea in cele 
mai bune condiții atît a operei 
mărețe de făurire a socialis
mului, cît și a politicii interna
ționale de unitate și colabora
re cu toate statele lumii, că 
nu vom avea odihnă și nu vom 
precupeți nimic pentru a ne 
îndeplini îndatoririle față de 
poporul nostru, fată de cauza 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, urale, se 
scandează: „Ceaușescu —
P.C.R.*).

Doresc să închei, urîndu-vă 
din toată inima sâ obțineți noi 
și noi succese in activitatea 
dumneavoastră, în înfăptuirea 
sarcinilor pe care le aveți în 
acest cincinal, aducînd o con
tribuție tot mai activă, alături 
de întregul popor, la realizarea 
hotărârilor Congresului al X-lea 
al partidului nostru comunist.

Aș dori ca. la realizarea a- 
cestor holârîri. Harghita să a- 
dueă o contribuție tot mai im
portantă, să se înfățișeze la 
sfârșitul cincinalului cu un bi
lanț bogat în toate domeniile 
de activitate și — dacă se 
poate — să fie printre județele 
fruntașe din țară! (Aplauze 
puternice, preluatite).

Cred că nu este nevoie să mai 
subliniez că aceste urări sînt 
adresate in mod deosebit co
muniștilor, comitetului județean, 
activului de partid și de stat, 
clasei muncitoare. țărănimii; 
intelectualității, tuturor oame
nilor muncii fără deosebire de 
naționalitate! Vă doresc multă 
sănătate și multă fericire 1

EIjen a Roman Komunista 
Part! (Trăiască Partidul Co
munist Român I).

(Urale puternice, aplauze 
prelungite ; cei prezenți Ia mi
ting ovaționează minute în șir 
pentru partid, pentru Comite
tul său Central, pentru secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

Mitingul este deschis de to
varășul Ludovic Fazchas, prini- 
sccrelar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R.

Avem nemărginita bucurie și 
cinste de a saluta din nou in 
mijlocul nostru pe mult iubitul 
conducător a) partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze ; urale ; 
„Ceaușescu — P.C.R/),

Sintem deosebit de bucuroși, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că ne-ați oferit din 
nou posibilitatea de a vă înfă
țișa cîteva din roadele efortu
rilor unite ale oamenilor mun
cii, români, maghiari și de alte 
naționalități, din industria și 
agricultura județului Harghita. 
Ele sînt rezultate ale transpu
nerii în viață a prețioaselor 
dumneavoastră indicații date cu 
prilejul vizitelor precedente, a- 
le grijii și sprijinului multila
teral De care-l acordați in per
manență dezvoltării acestor me
leaguri.

Vă rog să-mi permiteți, tova
rășe secretar general, să ra
portez că sub conducerea or
ganizațiilor de partid, colecti
vele de oameni ai muncii din 
•întreprinderile industriale, u- 
nități agricole și instituțiile 
județului, într-o strînsă și fră
țească unitate, desfășoară o ac
tivitate susținută pentru a da 
viață sarcinilor mobilizatoare 
ce ne revin din programul 
grandios al edificării societății 
socialiste multilateral dezvolta
te elaborat de Congresul al 
X-lca al partidului nostru.

In pragul celei de-a 27-a a- 
niversări a eliberării- patriei, 
industria județului Harghita se 
prezintă cu un bilanț pozitiv. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent la producția globa
lă s-a realizai o uepășire de 
peste âl) milioane lei, iar la 
producția marfă vîndulă și în
casată de peste 62 milioane lei. 
De asemenea, vă intormam, sti
mate tovarășe Ceaușescu, că 
ne-am achitat și obligația față 
de piața externă. Lucrătorii o- 
goarelur, stimulați de măsuri
le stabilite de pariul, partici
pă cu vie însuflețire la termi
narea în bune condiții și la 
timp a lucrărilor agricole, mun
cesc pentru a obține producții 
sporite. Printre altele, zooteh
nia județului a livrat fundului 
de stal 12 000 hi lapie peste 
prevederile planului. Perioada 
care s-a scurs de la ultima 
dumneavoastră vizită in jude
țul nostru a marcat noi și în
semnați pași pe calea ridicării 
meleagurilor harghitene la co
tele înalte ale industrializării 
socialiste. Au fost dale în fo
losință și se află intr-un stadiu 
avansat de construcție noi ca
pacități dc producție. Este o 
mîndrie pentru noi toți că in 
curînd peisajul industrial al 
județului sc va îmbogăți cu 
moderne fabrici de mobile, de 
articole tehnice și stofă de mo
bilă din Gheorghieni. ..u Fila
tura de lină din Miercurea Ciuc 
și de bumbac din Odorhei, cu 
noi linii de flotație la între
prinderea minieră Bălan, cu noi 
instalații la Uzina de fi'T Vlă- 
hița și numeroase altele, care 
vor duce !.n ei-eșterca iwtcnția- 
lului economic al județului.

Pentru locuitorii iudețului 
constituie un prilej de deose
bită satisfacție inauguraroa no
ului și modemului spital din 
Miercurea Ciuc, construit pe 
baza indicațiilor date dc dum
neavoastră personal, cu prile
jul vizitei din anul trecut, 
(zlptauze — se scandează — 
.Ceaușescu - P.C.R.*).

Tovarăși, toate acestea repre
zintă o mărturie grăitoare a 
preocupării permanente a parti
dului nostru, a dumneavoastră 
personal, pentru dezvoltarea e- 
conomică și social-culturală ar
monioasă a tuturor județelor și 
localităților, temelia adevăratei 
egalități a tuturor cetățenilor 
țării fără deosebire de rtat'onn- 
litate, o vie expresie a juste
ței politicii naționale marxist- 
leniniste promovate' cu consec
vență de către Partidul Comu
nist Român.

Vă rog. mult stimate tovară
șe Ceaușescu, să ne îngăduiți 
ca. în numele comuniștilor și 
oamenilor muncii, să vă asigu
răm că organizația județeană 
de partid, muncitori, țărani, in
telectuali toii oamenii muncii 
din județ, fără deosebire de na
ționalitate, nu vor precupeți 
nici un efort pentru a-și aduce 
contribuția de înfăptuirea noli- 
ticii partidului, la edificarea 
societății socialisle multilateral 
dez.voltate pe pămîntul româ
nesc. la progresul și propășirea 
necontenită a scumpe; noastre 
patrii. Republica Socialistă Ro
mânia. (Aplauze, urate).

A luat apoi cuvîntul maistrul 
miner Janas Szasz. de la între
prinderea minieră Harghita. EI 
a arătat i
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ceput și la Odorhei — ca și în 
alte orașe din județul Harghita 
și, în general, din România — 
dezvoltarea unor noi capacități 
industriale. In acest cincinal 
sînt prevăzute, de asemenea, 
noi unități de producție, atît 
construirea unor unități noi, cât 
și dezvoltară celor existente, 
own este „Tchnoutilaj*. între
prindere caro, de la 700 de sa- 
lariați, va ajunge Ia 2 500; de 
fapt, aceasta nu este o dezvol

îmi revine deosebita cinste ca 
în numele minerilor români și 
maghiari, care trăim și muncim 
înfrățiți în județul Harghita, 
sâ exprim dragostea noastră 
fierbinte și profunda mulțumire 
ca ați venit in mijlocul nostru. 
(Aplauze).

Mă folosesc de acest prilej 
pentru a vâ raporta că, în cin
stea apropiatei sărbători națio
nale. colectivul întreprinderii 
miniere Harghita a depășit pla
nul la producția globală pe 
primele 7 luni cu 4 la sută, 
obținînd un spor de producție 
in valoare de peste 1 milion 
lei. Pcrmiteți-mi să vă infor
mez că recent, în cadru) în
treprinderii au început probele 
tehnologice la noua și moderna 
instalație a minereului de fier 
de la Lueta, instalație unică în 
țară, care va contribui într-o 
măsură însemnată la valorifi
carea superioară a sideritei de 
la Lueta, deschizând, totodată, 
mari perspective în fața indus
triei miniere și metalurgice. Vă 
raportăm cu satisfacție că a- 
ceaslă complexă instalație a 
fost in întregime realizată la 
noi în țară. In numele munci
torilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Harghita 
mulțumim din toată inima pen
tru sprijinul multilateral acor
dat în realizarea acestui impor
tant obiectiv, ca și în general 
în ridicarea economică și so
cială a județului și a orașului 
nostru.

Colectivul întreprinderii mi
niere Harghita vă asigură, sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că este gata oricînd 
să-și în definească în mod e- 
xemplar, în ritm muncitoresc, 
sarcinile trasate dc partid. Per- 
miteți-mi să închei cu salutul 
nostru traditional „Noroc bun". 
(Aplauze).

In cuvîntul său, rostit în lim
ba maghiară, președintele co
operativei agricole de produc
ție Tușnad-Sat, Emerie Molnar, 
a spus:

Am fericita misiune de a vă 
transmite un fierbinte salut din 
partea cooperatorilor, a tuturor 
oamenilor muncii din comuna 
Tușnad-Sat. însoțite de senti
mentele noastre de bucurie 
pentru faotul de a vă avea ia
răși în mijlocul nostru ca 
oaspete drag al acestor melea
guri. (Aplauze).

Membrii cooperativei noastre 
mi-au încredințat misiunea <ă 
vă mulțumesc în numele lor 
pentru grija permanentă pe 
care o manifestați fală de ri
dicarea permanentă a nivelului 
lor de trai material și cultural 
și să vă asigur de atașamen
tul lor depl'n fată de poFt'ca 
internă și extenă ■> pa-’!duhii 
și statului nostru, în care noi 
vedem asigurat un viitor feri
cit atât pentru noi. cît și pen
tru copiii noștri.

Să ne trâiți, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sâ veniți în mijlo
cul nostru tot mai des, vâ a- 
sigurăm că vă vom primi întot
deauna ca pe un părinte drag 
și cu datoria muncii noastre 
împlinite față de partid, față 
de scumpa noastră patrie, a 
noastră a tuturora care trăim și 
muncim pe acest pământ — și 
|)e care dorim să o facem tot 
mai frumoasă și mai înfloritoa
re — Republica Socialistă Ro
mânia.

A luat apoi cuvîntul, de a- 
semenea, vorbind în limba ma
ghiară, președintele consiliului 
județean al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, Imre 
Antal, care a spus :

Vă rog să-mi permiteți, to- 
vaiășe secretar general, ca, în 
numele oamenilor muncii dc 
naționalitate maghiară din ju
dețul Harghita, să exprim sa
tisfacția noastră deosebită pen
tru această nouă vizită în ju
delui nostru.

Noi vă primim cu dragostea, 
respectul și căldura care se 
cuvin celui mai iubit fiu ai po
porului. exponent al intereselor, 
năzuințelor și aspirațiilor tutu
ror celor ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate.

Am avut cinstea ca. în ur
mă cu numai cîteva luni, să 
particip la plenara Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, la care am ur
mărit cu o atenție deosebită 
istorica dumneavoastră cuvîn- 
tarc. Doresc să mă folosesc de 
fericitul prilej de a vă avea în 
mijlocul no<*ru. pentru a vă a- 
sigura câ ne identificăm pe de
plin cu aprecierile dumneavoas- 
1’“'» cu orivire la îndabiri- 
ri'le care revin fiecăruia 
dintre noi, cei care ne-am 
născut pe acest pămînt, fă
ră deosebire de naționali
tate. de a ne aduce contri
buția la continua dezvoltare a 
patriei noastre comune, la pro
pășirea necontenită a viețiii ei 
materiale și spirituale.

Ideile de mare importanță te
oretică și practică cuprinse in 

tare, ci realizarea unei unități 
noi. (Aplauze prehingHe).

Crearea de noi întreprinderi 
industriale, de noi instituții so- 
cial-culturale și de locuințe în 
municipiul dumneavoastră con
stituie o dovadă elocventă a 
grijii permanente a partidului, 
a guvernului țării noastre de 
a asigura așezarea eît mai ra
țională a industriei și a forțelor 
de producție pe întreg terito
riul țării, de a crea, pe această 
bază, condiții de muncă și de 
trai cît mai bune pentru toți 

acest document sînt noi dovezi 
grăitoare ale justeții pdilieii 
naționale marxist-leninisle a 
partidului nostru, precum și a- 
)e grijii deosebite manifestai© 
în permanență față de înfăptu
irea deplinei egalități a tuturor 
oamenilor muncii, față de pro
blemele specifice ale naționali
tăților conlocuitoare.

Tocmai de aceea, oamenii 
mun-ii de naționalitate maghia
ră din județ. împreună •-i în
tregii! nostru popor, sini ferm 
hotărîți să îndeplinească mă
surile stabilî’e de conducerea 
partidului, să militeze consec
vent împotriva oricăror mani
festări naționaliste, șovine Vom 
face totul pentru întărirea ■ on- 
linuă a frăției și unității de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlo
cuitoare. pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplini
rea neabătută a sarcinilor ce I© 
revin din actualul plan cinci
nal, conștient' fiind că aceasta 
corespunde întru totul interese
lor vitale ale tuturor celor ce 
muncesc, ale n-oaresului necon
tenit al seumnei noastre natrii 
— România socialistă (AnTauze 
puternice).

In cuvîntul său. învățătoarea 
Cornelia Crisfinoiu a spus:

Nespus de bucuroși de a vă 
avea din nou în mijlocul nos
tru, permiteți-mi ca, în numele 
întregului colectiv al cadrelor 
didacliee și al tuturor elevilor 
din orașul Miercurea Ciuc, să 
vâ adresăm un călduros salul și 
urări de „bun venit”. Muncesc 
în acest oraș ea învățătoare de 
peste 20 dc ani, timp în care, 
împreună eu colegii mei, ro
mâni și maghiari, am căutat să 
insuflam copiilor încredințați 
spre educare înaltele sentimen
te de patriotism și prietenie 
1 lățească, de dragoste nemărgi
nită fal.ă de partid, față • de 
conducerea sa înțeleaptă, față 
de dumneavoastră, eel mar iu
bit fiu al partidului și al po
porului nostru. Noi, oamenii de 
la catedră, nu avem bucurie 
mai mare dccît aceea de a-i 
vedea pe copiii de ieri oameni 
maluri, deplin formați pentru 
viață, de a-i integra în fluxul 
creator de bunuri materiale Ș,i 
spirituale, spre necontenit») 
progres a) societății noastre so
cialiste. Mulțumită grijii per
manente a partidului și statu
lui manifestate față de per
fecționarea învățământului în 
patria noastră, și aici, în ora
șul Miercurea Ciuc, numărul 
cadrelor didactice și al școlari
lor de toate gradele a crescut 
simțitor în ultimii ani. S-ou 
creat condiții de instrucție ți 
educație cum nu au mai fost 
vreodată. Este de datoria noas
tră să înțelegem să ne înde
plinim cu cinste sarcina de a 
explica elevilor eforturile tă
cute de pai-tidul și statul nos
tru în scopul asigurării oresfcr 
condiții de învățământ, de D-i 
educa in spiritul dragostei ți 
respectului fală dc muncă față 
de tot ceea ce poporul nostru 
făurește sub '-onducerea înțe-' 
leaotă a partidului, în spiritul 
frăției de nezdruncinat dmke 
poporul român și naționalități
le conlocuitoare. a$a cum n© 
învață partidul. (Aplauze, se 
scandează t rpaușeseu și 1W- 
pnrul'k

Ca și ceilalți oameni ai mun
cii, cadrele didactice urmâres© 
cu deosebită satisfacție Și le^3 
timâ mîndrie activitatea neobe- 
sită și multilaterală pe care o 
desfâșurați în fruntea partidu
lui și a statului pentru elabo
rarea ș> înfăptuirea politicii 
interne și internaționale 3 țării 
noastre. (Aplauze). Recenta vi
zită pe care ați întreprins-o în 
țările socialiste din «Asia, rezul
tatele ei fructuoase, ne-au bucu
rat în mod deosebit. Deși la 
mii de kilometri de patrie* 
ne-am simțit alături de dum
neavoastră în aceste țări indc- 
părta-*o unde ooporul nostru 
are atît de m’ilți prieteni. în
treaga dumneavoastră n.-t’vHa- 
te. stilul dumneavoastră 6© 
muncă sînt o pildă vie ■ entru 
noi. Ne insuflă disciplină, res
ponsabilitate fală de îndepliJ 
nirea îndatoririlor ce ne revin 
la catedră și în activitatea ob
ștească. Primiți. tovarășe 
Nicolae Ceausescu, urările noas
tre do sănătate și putere 6© 
muncă, spre binele nostru, al 
tuturor, al cooiilor noștri, spre 
binele viitorului luminos al 
patrie'. (An>nii7e\,

In aplauzele și uralele miilor 
de narlicipanți la mitingul oa
menilor muncii din pidețu) 
Harghita, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntul de încheiere a și
lingului a fost rostit de tovară
șul Ludovic Fazekas.

Mitingul ia sfârșit într-o at-» 
mosferu de mare entuziasm 
popular. Români și secui scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. 
...Ceaușescu și p©poruî 1*.

oamenii muncii. (Vii apla»>el 
Acea6la constituie expresia 
preocupării partidului de a a- 
s'rgura tuturor locuitorilor pa
triei noastre condiții egale de 
muncă, de trai, de cuHui-ă, de 
învățământ dintre cete mai 
bune, deoarece numai astfel 
putem vorbi de edificarea so
cialismului, de crearea premi
selor pentru a trece la comu
nism. (Vii aplauze). Dar aici, 
în Odorhciu Secuiesc, ca ți în

(Continuare in pag. a 3-a)
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județul Harghita în general, 
<>reown și în alte județe, aceas
ta politică dc industrializare are 
ți un alt aspect — și anume, 
t» oglindește preocuparea par- 
ridului nostru de a realiza în 
viață adevărata egalitate în 
drepturi între toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționali
tate. (Aplauze puternice).

Secuii locuiesc aici de secole 
Împreună cu românii, cu germa
nii, cu alte naționalități; dar, 
In trec-it, aici nu s-au constru
it prea multe uzine și între
prinderi, așa cum nu s-au con
struit nici în alte județe ale 
tării. In general, nivelul forțe
lor de producție a fost foarte 
redus pentru că clasele stăpî- 
citoare, indiferent de naționali
ste. nu s-au preocupat de a 
ridica nivelul industrial și e- 
conomic al țării și, deci, de a 
îmbunătăți condițiile de viață 
ale oamenilor muncii. Grija 
lor a fost întotdeauna să asu
prească atît pe români, cît și 
<3e maghiari, pe germani — așa 
-oum este de altfel întotdeauna 
^preocuparea capitaliștilor, indi
ferent de naționalitate, in orice 
parte a globului pămîntesc s-ar 
afla ei. Odată cu eliberarea 
■patriei de sub jugul fascist, cu 
trecerea la construirea socialis
mului, s-au creat condiții și 
•pentru a se realiza adevărata 
egalitate în drepturi între ro
mâni, maghiari, germani și cei 
«le alte naționalități și. mai cu 
zeamă. s-au pus bazele unei 
dezvoltări puternice a econo
miei.

Este adevărat că a trebuit să 
învingem multe greutăți. Avem 
încă multe de făcut pentru oa 
țara noastră să ajungă la un 
■nivel de dezvoltare înalt : dar 
întotdeauna trebuie să ținem 
woma de unde am plecat, care 
vra situația acum 20 de ani, ce 
«m realizat, ce ne preocupăm 
yă. realizăm.

Succesele obținute în făuri
rea socialismului, sub conduce
rea partidului nostru, realiza
rea programului elaborat de 
Congresul al X-lea. de indus
trializare rapidă a patriei și a 
tuturor zonelor țării noastre, 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, arată 
justețea politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, de
monstrează că stă în puterea 
«oastră, a oamenilor muncii din 
România, ca, în frunte cu clasa 
mun-să realizăm socia
lismul așa cum îl dorim, să 
■creăm condiții pentru bunăsta
rea și fericirea noastră, a tutu
ror. (.Aplauze puternice).

Desigur, trebuie să depunem 
In continuare eforturi pentru a 
realiza cu succes planul cinci
nal actual — și începutul este 
tun. Trebuie să asigurăm îm- 
famătățirea calității produselor, 
trebuie să ne preocupăm, toto
dată. de a realiza programul 
de creștere a nivelului de trai 
<n oamenilor muncii. Măsurile 
luate recent de Comitetul Cen
tral al partidului prevăd spori
rea cu aproape 50 la sută a 
Alocațiilor pentru copii mai 
înainte decît s-a preconizat. A- 
ocasta este încă o dovadă a 
faptului că, pe măsură ce creăm 
•condiții materiale, pe măsură 
ce realizăm mai devreme pre
vederile planului de dezvoltare 
a economiei naționale, vom pu
tea realiza mai devreme și mă
surile de creștere a nivelului 
de trai al întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Noi știm că tot ceea ce rea
lizăm în România pe drumul 
construirii socialismului este 
chemat să servească în primul 
rînd dezvoltării economiei na- 
ți sie, poporului nostru, țărâ
nii.; i, Intelectualității. Știm că. 
In același timp, succesele ob
ținute în construirea socialismu
lui în România, Ca și cele din 
alte țări socialiste, reprezintă 
o contribuție la întărirea forței 
tuturor țărilor socialiste, a siste
mului socialist mondial, o contri
buție la creșterea influenței so
cialismului în lume. De aceea, 
■noi facem totul pentru a realiza 
In cele mai bune condiții edifi
carea socialismului în România. 
'Aplauze puternice).

Știm că dezvoltarea construc
ției socialiste impune, totodată, 

■o preocupare permanentă pentru 
întărirea solidarității interna
ționale, a colaborării cu toate 
țările socialiste, cu toate forțele 
«otiimperialiste. necesitatea u- 
nei politici active, de luptă pen
tru pace și colaborare între 
toate statele lumii, deoarece nu
mai în condiții de pace este 
posibilă realizarea cu succes a 
sarcinilor de făurire a socia
lismului, ridicarea bunăstării 
poporului nostru. (Aplauze pu
ternice).

Așa cum am mai spus, jiu o 
■dată, regretăm că între unele 
țări socialiste există divergen
țe, că nu s-a reușit să fie pe 
deplin lichidate aceste diver
gențe ; aceasta influențează ne
gativ asupra prestigiului și au
torității socialismului în lume. 
De «ceea. Partidul Comunist 
Român, România socialistă con
sideră că datoria lor, naționa
lă și internațională, este să facă 
telul pentru a se depăși stadiul 
actual el divergențelor, pentru 
refacerea și dezvoltarea unită
ții țărilor socialiste. Considerăm 
că aceasta este una din înda
toririle de bază ale oricărui 

partid comunist de guvernă
mânt — și partidul nostru co
munist va face totul pentru 
a-și îndeplini această îndatori
re. (.Aplauze puternice).

In întreaga noastră activitate 
internațională pornim de la 
faptul că relațiile dintre toate 
statele, fără deosebire de orân
duire socială, trebuie să se ba
zeze pe deplina egalitate în 
drepturi, pe respectul suverani
tății și independenței naționale, 
pe neamestecul în treburile in
terne, pe nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța — 
pentru că numai pe această ba
ză se poate construi o pace 
trainică, colaborarea rodnică în
tre toate statele lumii. (Aplauze 
prelungite) .

România se pronunță pentru 
lichidarea cît mai grabnică a 
tuturor conflictelor militare din 
toate zonele lumii, pentru a se 
pune capăt politicii imperialis
te de forță și dictat. Considerăm 
că este timpul ca popoarele 
să-și unească forțele, să se ri
dice cu hotărâre la luptă pentru 
a se pune capăt politicii im
perialiste de forță și dictat, 
pentru a asigura pacea pe pla
neta noastră. (Aplauze puterni
ce).

Considerăm că este necesar 
ca în relațiile dintre state — 
fie ele mari sau mici — să se 
respecte dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî dezvoltarea așa 
cum o dorește el. Desigur, în 
fiecare stat, în fiecare loc din 
lume există probleme deose
bite ; fiecare popor are specifi
cul său — și de aceea este ne
cesar ca în relațiile internațio
nale să se țină seama de a- 
ceasta, să se respecte dreptul 
fiecărui popor de a-și hotărî 
viața așa cum dorește el. Nu 
este admis ca nimeni, în nici 
un fel, să încerce să dicteze 
altui popor cum să-și organize
ze viața, cum să-și asigure 
dezvoltarea sa economico-socia- 
lă. (Vii aplauze).

In ce ne privește pe noi — 
români, maghiari, germani și 
celelalte naționalități care locu
iesc în România — considerăm 
că hotărârile Congresului al 
X-lea al partidului oferă baza

„Noi, cei din Cristuru-Secuiesc, 
v-am așteptat 

cu multă dragoste!“
Gristuru-Secuiesc, orășel situat 

pe valea Tîrnavei Mari, într-o 
pitorească zonă a Cerpaților 
Răsăriteni, a constituit următo
rul punct al itinerarului vizi
tei în Harghita. In anii con
strucției socialiste, această loca
litate a cunoscut o continuă 
dezvoltare economică și social- 
culturâlă. Numai în ultimii 
cinci ani (1966—1970) au fo6t 
alocate din bugetul statului 
peste 22,2 milioane lei. O pu
ternică dezvoltare a cunoscut 
sectorul cooperației meșteșugă
rești cu secțiile sale de încăl
țăminte, confecții, tricotaje, ar
tizanat. împletituri din pai, ră
chită, fire textile și din mase 
plastice. Tot în cadrul coope
rației meșteșugărești, a cunos
cut o dezvoltare continuă sec
torul construcțiilor. Construc
torii cooperatori execută cu suc
ces lucrările de modernizare 
și dublare a capacității la topi
toria de in și cînepă din loca
litate, care urmează să fie pusă 
in funcțiune, precum și alte lu
crări importante.

Locuitorii Cristurului Secuiesc 
au venit în mare număr în în
tâmpinarea oaspeților. Orașul 
ora în haine de sărbătoare. Pe 
frontispiciu) clădirilor erau ar
borate drapele ale partidului 
și statului. Pe mari pancarte 
se aflau scrise în limbile ro
mână și maghiară uiări : „Tră
iască Partidul Cbmunist Ro- 
mân“, .,Ceaușescu-P.C.R/‘, ..Bun 
venit în mijlocul nostru, iubiți 
conducători de partid și de 
statu. Numeroase ghirlande de 
flori, scoarțe cu modele viu co
lorate, în stilul propriu locu
lui, împodobesc balcoanele și 
fațadele. Se flutură stegulețe, 
flori. In numele locuitorilor o- 
cestui oraș, oaspeții sînt salu
tați cu căldură de luliu Bedo, 
secretarul comitetului orășenesc 
de partid, primarul orașului.

Bătrânul cooperator Dionisie 
Fa/ckas oferă tradiționala pră
jitură secuiască și rachiu de 
prună. Copii și fele tinere fci- 
mînează buchete de flori.

Casa copilului, edificiu cu bo- 
ga’ă activitate în educarea co
piilor fără părinți, este unul 
din obiectivele vizitei. Oaspeții 
sînt informați asupra specifi
cului instituției. Copii. începând 
de la virata de trei ani, Uși 
găsesc aiei un cămin al lor 
pînă ce dobândesc o calificare, 
absolvă o facultate, Sînt înca
drați în muncă. Este subliniată 
legătura ce se stabilește între 
copii și cadre didactice, preocu
parea școHi pentru o activitate 
instructiv-eduoativă legată de 
viață, pentru formarea in spirit 
socialist a tinerilor.

Străbătând un coridor format 
din mii de cetățeni, care aplau
dă și ovaționează cu entuziasm, 
oaspeții se îndreaptă apoi spre 
complexul cooperației meșteșu
gărești „Străduința". Aici se 
vizitează secțiile de încălțămin
te, tricotaje și confecții din (ex

tra inică a progresului României 
socialiste și sânteni hotărîți cu 
toții să ne unim eforturile și, 
sub conducerea partidului co
munist, să dăm viață acestor 
hotărâri, să înălțăm pe pămintul 
României societatea socialistă 
oare să asigure tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, drepturi egale în 
toate domeniile de activitate 
și, în primul rînd, condiții ega
le de muncă și de viață, de în
vățământ, de cultură. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dorim să dezvoltăm preocu
parea noastră de a întări cola
borarea cu vecinii noștri, cu 
Uniunea Sovietică, cu Ungaria, 
cu Bulgaria, cu Iugoslavia și 
cu celelalte țări socialiste din 
Europa, precum și cu celelalte 
țări socialiste din Asia, cu Cuba 
din America Latină, conside
rând că numai această colabo
rare cu toate țările socialiste 
va putea să ne creeze garan
ția mersului hotărât înainte.

Noi sîntem ferm deciși să 
realizăm în viață ultimele ho
tărâri ^ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, progra
mul adoptat de recenta sa se
siune privind dezvoltarea co
laborării, care să ducă la în
florirea fiecărei țări socialiste 
membre a acestei organizații. 
Dorim să realizăm în România 
o societate socialistă demnă de 
poporul nostru, de toți locui
torii care locuiesc pe aceste me
leaguri. (Aplauze puternice). In 
realizarea acestor obiective și 
dumneavoastră aveți mari sar
cini de realizat.

Sînt convins că nu veți pre
cupeți nici un efort — așa cum 
ați făcut și pînă acum — pen
tru a vă aduce contribuția, îm
preună cu întreguk popor, la 
mersul înainte al României. 
Iată dc ce vă urez noi și noi 
succese în munca dumneavoas
tră. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire.

Eljen a Roman Komuniste 
Part! (Trăiască Partidul Comu
nist Român !). Aplauze puter
nice, ovații și urale. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.**).

tile. Președintele cooperativei, 
Ludovic Szasz, informează asu
pra principalelor realizări ale 
cooperatorilor, arătînd preocu
parea lor de a obține produse 
de calitate cît mai bună și la 
prețuri de cost scăzute.

La sosirea în secții a secre
tarului general al partidului, a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat, muncitoarele și mun
citorii sc opresc din lucru în 
fața mașinilor la care lucrează 
și salută cu stimă și cordiali
tate, manifestîndu-și puternicul 
lor atașament față de politica 
partidului.

După încheierea vizitei la a- 
telierele cooperației meșteșugă
rești, în centrul orașului arc loc 
o vibrantă adunare populară, 
la care au luat parte mii de 
locuitori, români și maghiari, 
din Cristuru-Secuiesc și din co
mune învecinate.

Vorbind în numele celor pre- 
zenți, tov. luliu Bedo, secreta
rul comitetului orășenesc de 
partid, a spus t

Ne-am adunat aici pentru a 
saluta personal pe iubitul se
cretar general al partidului 
nostru, pe stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, pe membrii 
conducerii superioare de partid 
și de stat prezenți la această 
adunare.

întâlnirea cu dumneavoastră 
este un moment solemn, un e- 
veniment de o deosebită impor
tanță în viața noastră, dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiind primul 
conducător de stat care pă
șește pe teritoriu] acestui o- 
raș.

Noi v-am așteptat cu multă 
dragoste. Niciodată un om de 
stat n-a trăit mai viu în ini
mile noastre ca dumneavoas
tră. Noi, toți locuitorii acestui 
orășel, vă considerăm al nos
tru, toate realizările obținute 
sînt legate de numele dum
neavoastră. In munca noastră 
de toate zilele, desfășurată pen
tru o viață mai bună a patriei 
comune -și a noastră a tuturor, 
ne bazăm pe directivele parti
dului și indicațiile personale ale 
dumneavoastră.

Exprimăm întreaga și profun
da noastră adeziune față de 
politica internă și externă a 
partidului și vă asigurăm că 
vom depune toate eforturile 
jjentru realizarea programului 
măreț al construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in scumpa noastră patrie. Ro
mânia socialistă.

Trecutul comun în frumoasa 
noastră țară, asigurarea depli
nei egalități în drepturi pen
tru toți oamenii muncii, fără 
deosebire dc naționalitate, în 
tcate domeniile vieții sociale, 
grija conducerii partidului și 
stalului pentru dezvoltarea eco
nomică și social-cullurală a tu
turor județelor și localităților 
țării, grijă simțită și de locui
torii Cristurului Secuiesc, fac din 

Republica Socialistă România 
un cămin adevărat al tuturor 
oamenilor muncii, patina comu
nă a tuturor celor ce trăiesc 
■pe pământul românesc.

Pentru toate acestea, vă mul
țumim dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, vă mulțumim pen
tru realizarea dorinței noastre 
seculare: azi țara noastră e 
casa noastră.

Pătruns de aceste sentimente 
nobile, în numele tuturor lo
cuitorilor orașului Cristuru-Se
cuiesc — a spus în încheiere 
vorbitorul — va zicem, iubite 
tovarășe secretar general, un 
călduros „Bine ați venit" și vă 
urăm multă sănătate, fericire și 
viață lungă.

In aplauzele mulțimii a 
luat apoi cuvîntu] tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU :

Dragi tovarăși,

Dorc-sc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
orașului Cristuru-Secuiesc, un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice).

Doresc să vă mulțumesc tu
turor, să mulțumesc primului 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid și primarului o- 
rașului Cristuru-Secuiesc, pentru 
primirea pe care ne-o faceți, 
pentru cuvintele pe care ni 
le-ați adresat. In toate acestea 
vedem o expresie a încrederii 
în partidul nostru comunist, in 
conducerea sa, în guvernul re
publicii noastre socialiste. (A- 
pl-auzc prelungite).

Vizita pe care o facem și in 
orașul dumneavoastră și în alte 
centre din județul Harghita se 
înscrie in preocupările condu
cerii noastre de partid de a cu
noaște cum s-a trecut la rea
lizarea noului plan cincinal, de 
a discuta cu activul de partid 
și de stat, cu oamenii muncii 
asupra a ceea ce trebuie să 
facem pentru a asigura reali
zarea în cele mai bune con
diții a programului elaborat de 
Congresul al X-lea a] partidu
lui.

Mă bucură că orașul dum
neavoastră a obținut rezultate 
bune în activitatea sa, că s-a 
început aici construirea noii fi
laturi care, fără nici o îndo
ială, va crea o bază mai bună 
pentru dezvoltarea activității 
«lin acest oraș, pentru creșterea

Forestierii din Gălăuțaș 
și Toplița 

raportează cu bucurie 
tovarășului Ceaușescu 

succesele lor
Gălăuțaș, renumit centru de 

prelucrare superioară a lemnu
lui. Această ramură economică 
deține ponderea cea mai mare 
în producția globală industrială 
a județului Harghita — 31,5 la 
sută. Fapt pe deplin explicabil 
datorită bogățiilor forestiere ale 
acestei părți a țării, unde pă
durile coboară de pe culmi, de 
pe versant» abrupți ai munți
lor pînă în cîmpie.

Combinatul de la Gălăuțaș, în 
a cărui incintă aterizează eli
copterul oficial, prelucrează o 
mare cantitate de lemn de fag 
și brad, produsul principal con- 
stituindu-1 placajul în diferite 
sortimente, apt să răspundă la 
cerințe diverse : placaj de co- 
fraje, plaoaj de nave și va
goane, placaj de uz general. La 
sosirea în combinat, oaspeții 
sînt salutați de tovarășul Ion 
Rîmbu, adjunct al ministrului 
industriei lemnului, și de mem
bri ai conducerii combinatului. 
In fața unui panou, inginerul 
Virgil Boac, directorul unității, 
informează despre preocupările 
actuale ale colectivului, despre 
etapele de dezvoltare și moder
nizare continuă a acestei > uni
tăți industriale. Complexul de 
la Gălăuțaș, ca și alte obiec
tive industriale importante de 
pe Valea Mureșului superior 
sînt rodul politicii economice a 
partidului nostru de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor 
țării, de folosire rațională a re
surselor materiale și umane, de 
ridicare a bunăstării materiale 
a tuturor oamenilor muncii. 
Construit între anii 1956—1958 
pe ruinele unei vechi fabrici 
de cherestea, mistuită de un 
incendiu, complexul de la Gă
lăuțaș dă anual economiei na
ționale peste 24 000 mc de di
verse placaje, o însemnată 
parte din acestea fiind desti
nate exportului.

Oaspeții sînt invitați apoi în 
câteva secții de producție. La 
secția derulare, conducătorii de 
partid și de stat sînt informați 
că specialiștii combinatului, în 
urma unor activități intense de 
.cercetare, au reușit să pună la 
punct tehnologia de fabricație 
și să realizeze pentru prima 
dată în țară placaje de molid, 
care se disting prin caracteris
tici tehnice și funcționale deo
sebite. Aceste noi produse își 
vor găsi largi utilizări atît în 
industria mobilei, cît .și în cea 
a confecțiilor industriale.

In secția de uscătorie și prese 
pentru placaj se urmărește pro
cesul tehnologic în întregime 
mecanizat și automatizat, Ur- 
mînd fluxul tehnologic, se a- 
gunge în sectorul de finisaj, 
unde produsele complexului iau 
forma finită. Se relevă faptul 

bunăstării tuturor oamenilor 
muncii.

Cunoașteți preocupările parti
dului nostru dc a dezvolta in
dustria în toate județele și zo
nele țării. In acest efort de 
industrializare socialistă a pa
triei, noi vedem garanția înde
plinirii cu succes a programu
lui dezvoltării multilaterale a 
României socialiste, de ridicare 
a bunăstării tuturor oamenilor 
muncii.

Aci locuiesc și muncesc îm
preună români și secui: tot ceea 
ce au realizat este rodul mun
cii comune. Și mai cu seamă 
ou. împreună, un viitor lumi
nos. Trebuie să lucrați în așa 
fel, tovarăși, incit programul 
pe care îl aveți, pentru dez
voltarea orășelului dumneavoas
tră, să fie realizat la timp: fură 
nici o îndoială că se vor crea 
condiții pentru ca să ne gindiin 
la dezvoltarea in viitor a noi 
capacități de producție. (Aplau
ze puternice).

In ceea ce mă privește, sînt 
convins că locuitorii Cristurului 
Secuiesc vor realiza în bune 
condiții . sarcinile de plan pc 
care le au. Puteți fi siguri, to
varăși, că și orașul dumnea
voastră — ca de altfel toate 
orașele și satele României so
cialiste — va cunoaște o aten
ție permanentă din partea con
ducerii noastre de partid și de 
staL Vă pot asigura că vom 
face in «șa fel incit să găsim 
încă in acest cincinal posibili
tatea de a amplasa noi capa
cități de producție în Cristuru- 
Secuiesc. (Aplauze puternice).

Sînt convins că, la fel ca 
toți oamenii muncii din Har
ghita. ca toți locuitorii Româ
niei socialiste, dumneavoastră 
veți face totul pentru a con
tribui cit mai mult la îndepli
nirea programului elaborat de 
Congresul a] X-lea al partidu
lui nostru pentru bunăstarea și 
fericirea patriei noastre socia
liste. (Aplauze puternice).

Vă urez din toată inima suc
cese tot mai mari în activita
tea dumneavoastră ! Să întăriți 
colaborarea între- toți oamenii 
muncii — români, maghiari, 
germani, de alte naționalități 
— și, împreună, sub conduce
rea partidului, să vă aduceți 
contribuția la edificarea socia
lismului și comunismului în 
România! (Aplauze puternice, 
prelungite). Vă urez multă să
nătate și multă fericire. (A- 
plauze puternice, prelungite: se 
scandează ..Ceaușescu—P.C.R.“).

că în această unitate au fost 
puse la punct mai multe teh
nologii noi de fabricație a unor 
produse importante, între care 
și aceea n unor plăci aglome
rate de 110 mm grosime, mate
riale cu largi utilizări în con
strucția de case prefabricate ți 
pereți despărțitori la construc
țiile industriale, precum și la 
alte genuri de construcții.

Preocupările actuale al co
lectivului combinatului sînt în
dreptate spre îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 
introducerea în fabricație a noi 
sortimente cerute atît pe piața 
internă, cît și la export. In uni
tățile dc industrializare a lem
nului din județ, valorificarea 
superioară a masei lemnoase 
este o noțiune care a intrat 
definitiv în limbajul cotidian 
al lucrătorilor din industria fo
restieră. Pînă și deșeurile sînt 
gospodărite și valorificate cu 
grijă.

Luîndu-și rămas bun de la 
muncitorii forestieri de la Gă
lăuțaș, care i-au salutat pe tot 
parcursul vizitei cu multă căl
dură pe conducătorii de partid 
și dc stat, secretarul general al 
partidului mulțumește pentru 
primirea călduroasă făcută, le 
urează noi succese în activi
tatea lor, multă sănătate și fe
ricire.

Cu același entuziasm sînt în- 
tîmpinați conducătorii de partid 
și de stat și la Toplița, urmă
toarea localitate înscrisă în iti
nerarul vizitei. Pe stadionul 
din localitate, unde aterizează 
elicopterul special, conducătorii 
de partid și de stat sînt aștep
tați de un mare număr de oa
meni ai muncii care aplaudă 
și -ovaționează, flutură stegu- 
lețe, aruncă flori în calea oaspe
ților.

Familia de cooperatori Va
leria -și Dumitru Truță oferă 
oaspeților, după obiceiul locu
rilor, pîine și sare, caș de oaie 
și urdă dulce. Un grup de Tete 
înconjoară cu dragoste pe 
oaspeți și le umplu brațele cu 
flori. In numele locuitorilor o- 
rașului, tovarășul loan Antei, 
secretarul comitetului orășenesc 
de partid, exprimă bucuria de 
a avea ca oaspete pe secretarul 
general al partidului, și-l invită 
să viziteze orașul.

Toplița este un vechi centru 
al industriei forestiere din țara 
noastră, cu tradiție muncito
rească. De aici, în anul 1929, 
s-a dat semnalul grevei lucră
torilor forestieri de pe tot 
cursul superior a] Văii Mure
șului. Ca și în alte localități 
de pe întreg cuprinsul patriei, 
și Toplița a cunoscut în anii 
construcției socialiste importan
te înnoiri. Activitatea industria

lă va fi complotată în curând 
cu două importante unități e- 
conomice. Este vorba dc u fa
brică de mobilă, la care vor 
lucra aproape 600 de muncitori, 
avind în final o capacitate a- 
nuală de 13 000 garnituri de 
mobilă, și o unitate pentru fa
bricarea plăcilor aglomerate din 
lemn cu o capacitate anuală de 
5 000 tone.

Producția globală a orașului 
în ultimii cinci ani a înregis
trat o creștere de 40 la sută.

Pentru dezvoltarea economiei 
orașului, în perioada 1965—1970 
s-au alocat fonduri de investi
ții în valoare dc 44 milioane 
lei, din care 32 milioane lei 
pentru dezvoltarea industriei.

Pe străzile orașului, mii și 
mii de oameni ai muncii au ve
nit să îl salute pe tovarășul 
Ceaușescu și pc ceilalți condu
cători de partid și de stat.

Dinlr-o mașină deschisă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, soția 
sa. Elena Ceaușescu, răspund 
prietenește manifestărilor entu
ziaste ale locuitorilor.

In centrul orașului are loc 
apoi un miting la care au parti
cipat mii și inii de oameni ai 
muncii din localitate și din co
munele învecinate.

Dcschizînd mitingul, tovarășul 
Ioan Antal, secretarul comite
tului orășenesc de partid, a 
spus :

Oamenii muncii, români, ma
ghiari și de alte naționalități, 
dc pc plaiurile toplițene. vă 
urează din inimă bine ați venit 
în orașul de la poalele Căliina- 
nilor.

•Populația acestor meleaguri 
trăiește astăzi clipe de neuitat, 
momente de o deosebită bucu
rie pentru faptul că are pri
lejul de a vă exprima, în mod 
direct, sentimentele de deose
bită dragoste, înaltă prețuire și 
recunoștință, pentru activitatea 
neobosită pe care o desfășurat i 
în fruntea partidului și stalu
lui nostru, spre binele și feri
cirea României socialiste.

Rezolvarea in mod just, în 
spirit marxist-leninist. a pro
blemei naționale, de către Parti
dul Comunist Român, înfrățește 
și mobilizează oamenii muncii 
români și maghiari, în frunte 
cu comuniștii, în efortul sus
ținut al întregului popor pen
tru continua înflorire a scum
pei noastre patrii — Republica 
Socialistă România. Succese im
portante au fost dobândite în 
orașul nostru .pe linia îndepli
nirii sarcinilor economice. Ast
fel, în primele 7 luni ale aces
tui an. planul producției glo
bale a fost realizat în propor
ție de 103,9 la sută, iar pla
nii] producției marfă vândută 
și încasată în proporție de 107.6 
la sută. Rezultate bune s-au ob
ținut și în agricultură, mai ales 
în sectorul zootehnic. Avem o 
recoltă bună de furaje și sîn- 
lem convinși că vom obține o 
•producție dc cartofi superioară 
față de anii trecuți.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii români și maghiari din o- 
rașul nostru sînt recunoscători 
conducerii dc partid și de stat, 
dumneavoastră personal, pentru 
jicrspectivele cc ni se deschid. 
Așa cum este cunoscut, în ac
tualul cincinal se vor construi 
noi obiective industriale și so- 
cial-cultunale, care vor asigura 
o mai judicioasă folosire a for
ței de muncă și o bază impor
tantă pentru continua creștere 
a nivelului de trai material și 
cultural al populației.

Oamenii muncii au primit cu 
vie satisfacție recentele măsuri 
cuprinse în Hotărârea Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la majorarea 
alocației de stat pentru copii 
și îmbunătățirea regimului de 
acordare a acesteia, expresie a 
grijii ix? care partidul și sta
tui nostru o poartă pentru 
continua ridicare a nivelului de 
trai al poporului.

Vă informăm că populația o- 
rașului nostru a primit cu deo
sebită satisfacție mărețul pro
gram de educare marxist-leni- 
nistâ a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii din
patria noastră, program ce va 
ridica pe o treaptă superioară 
conștiința revoluționară a ma
selor. In lumina acestui pro
gram, organele și organizațiile 
de partid din Toplița vor face 
lotul, neprecupețind nici un e- 
fort, pentru intensificarea mun
cii de ridicare a nivelului mun
cii dc partid, a combativității 
revoluționare și a spiritului mi
litant, partinic, al întregii ac
tivități politico-ideologice și de 
educație comunistă a tuturor 
celor ce muncesc în uzine, pe
ogoare și în instituții,

Sîntem convinși că, aplicând 
neabătut linia politică a parti
dului, indicațiile dumneavoas
tră, vom reuși să realizăm in
tegral și sa depășim sarcinile 
deosebit de importante pe care 
le pune în fața noastră actualul 
plan cincinal. In acest sens, 
vom desfășura o activitate sus
ținuta tie mobilizare a tuturor 
oamenilor muncii și vom des
fășura o vie muncă politică Tn 
rândul maselor.

Ne angajăm și vă asigurăm, 
stimate tovarășe secretar ge
neral, că -organizația orășeneas
că de partid Toplița. toți oa
menii muncii din oraș vor fo
losi toată priceperea și puterea 
lor de muncă pentru îndepli
nirea sarcinilor pe care paiAi- 
dul și statul nostru le pun în
fața noastră.

Primit cu vii 
lungi aplauze, a 
cuvântul tovarășul 
CEAUȘESCU.

și îndc- 
luat apoi 
NICOLAE

Dragi tovarăși.
Doresc să vă adresez dum

neavoastră și tuturor locuitori

lor din Toplița un salut căl
duros din partea Comitetului 
Centrai al partidului, a Con
siliului <le Stat și a guvernu
lui republicii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).

Este pentru noi o deosebită 
plăcere ca, în cadrul vizitei pe 
care o facem in județul Har
ghita, să vizităm și Toplița, să 
ne întâlnim cu locuitorii ei.

Știm că ați realizat cu suc
ces sarcinile planului pe cin
cinalul care a trecut și a(i în
ceput cu rezultate bune noul plan 
cincinal. De aceea, doresc să 
vă adresez cele mai calde feli
citări pentru rezultatele Pe care 
le-ați obținut pină acum, pen
tru contribuția pe care o adu
ceți împreună cu oamenii mun
cii din județ, români și ma
ghiari, alături de întregul nos
tru popor, la dezvoltarea patriei 
noastre socialiste. (îndelungi a- 
•plauze).

Cunoașteți programul elaborat 
de Congresul al X-lea al parti
dului. preocuparea partidului 
nostru dc a dezvolta industria 
tuturor zonelor țării noastre.

In acest cadru, după cite știu, 
și in Toplița urmează să se 
construiască in acest cincinal 
două întreprinderi de prelucra
re a lemnului. Sigur că aceste 
unități economice noi, ca și 
dezvoltarea agriculturii. îndeo
sebi creșterea animalelor in a- 
ceastă zonă, vor avea o impor
tanță mare pentru creșterea ni
velului de trai al tuturor oa
menilor muncii din Toplița și, 
probabil, spre sfirșitul cincina
lului vom mai găsi posibilități 
ca și în Toplița să mai ampla
săm noi unități industriale. 
(Aplauze vii și îndelungate).

Este necesar să fie luate toate 
măsurile pentru a realiza in 
cele mai bune condiții atît in
vestițiile, cît și dezvoltarea ac
tivității economice, industriale 
și agricole, pentru că pină la 
urmă depinde de noi, de mun
ca fiecăruia, felul in care se 
asigură îndeplinirea programu
lui elaborat de Congresul al 
X-lea ai partidului, cit și rea
lizarea sarcinilor de creștere a 
nivelului de trai al întregului 
nostru popor, edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în România, care presu
pune atît o economie dezvolta
tă, un nivel de viață ridicat, o 
cultură, o știință avansată, cit 
șt o conștiință socialistă din 
partea întregului nostru popor. 
Tocmai in această direcție sînt 
concentrate toate eforturile 
noastre. Acesta este sensul ul
timelor hotăriri ale Comitetu
lui Central al partidului pri
vind ridicarea activității poli- 
tico-ideologice, dc formare a o- 
mului nou, constructor a| socia
lismului. (Aplauze puternice).

Preocupîndu-ne de asigurarea 
dezvoltării socialiste a Româ
niei, pornim fără nici o în
doială, în primul rînd, de la 
grija pe care partidul nostru 

■o are față de popor, de la obli
gația pe care el o arc io fața 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a 
face totul pentru a asigura con
diții tot mai demne de viață 
pentru poporul nostru. In a- 
celași timp noi pornim dc Ia 
îndatorirea noastră internațio- 
nalistă, pentru că orice succes 
pe care îl obținem în construc
ția socialistă este o contribu
ție la întărirea socialismului in 
lume, o creștere a influenței Iui. 
a cauzei păcii. (Aplauze pre
lungite).

Și in Toplița, ca și în cele
lalte localități pe care le-am 
vizitat, ca în multe locali
tăți din (ara noastră, muncesc 
și trăiesc laolaltă români, ma
ghiari, oameni ai muncii dc 
alte naționalități. Ei își unesc 
eforturile, înfăptuiesc neabătut 
politica partidului, pentru că 
știu că tocmai aceasta creează 
condiții pentru a asigura tot 
mai mult o deplină egalitate 
nu numai în vorbe, nu numai 
în general, ci prin asigurarea

Zi de sărbătoare 
la Gheorghieni

Se ajunge la Gheorghieni. Și 
această localitate întinerește 
neîncetat. Au fost de curând 
construite aici numeroase u- 
nilăți industriale, altele se află 
în curs de construcție. Predo
minante sînt industria lemnu
lui, industria ușoară și industria 
locală. O pondere însemnată o 
au Filatura de in și cînepă, 
Uzina de exploatare Și indus
trializare a lemnului. In ultimul 
cincinal, pentru dezvoltarea o- 
rașului au fost investite fon
duri în valoare de aproape 92 
milioane Iei, din care 47,6 la 
sută pentru dezvoltarea indus
triei.

Pe stadionul din localitate, 
unde conducătorii de partid și 
de stat sosesc ou elicopterul, 
mii de cetățeni salută cu căldu
ră. După tradiție, sînt oferite 
bunuri specifice locului.

Intr-o entuziastă și sărbăto
rească atmosferă, In uratele și 
ovațiile a mii și mii de cetă
țeni rostite la adresa Partidu
lui Comunist Român, -a Comi
tetului său Central, secretarul 
general al partidului, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
se îndreaptă spre noua zonă 
industrială a orașului. Pretutin
deni cetățenii orașului transfor
mă aceste momente în una din 
acele sărbători populare care 
dau o notă atît de specifică în
tâlnirilor dintre secretarul ge
neral al partidului și masele 
largi dc oameni ai muncii. In 
noua zone industrială, oaspeții 
sînt salutați de ministrul indus
triei ușoare, Ion Crăciun. In 

condițiilor de muncă și dc via
ță egale, că pină la urmă ega
litatea în drepturi în acestea se 
măsoară. Noi facem totul ca oa
menii muncii, și români, și ma
ghiari, și germani, $ă aibă con
diții egale de muncă, de viață, 
de cultură, de învățămînt, să 
participe Ia întreaga conducere 
a societății noastre socialiste. 
(Puternice aplauze, urale).

Partidul și guvernul patriei 
noastre socialiste militează nea
bătut pentru întărirea coeziunii 
țărilor socialiste, pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate statele 
socialiste — și economice și po
litice. Desigur, in acest cadra 
acordăm o atenție deosebită re
lațiilor cu vecinii noștri, care 
toți construiesc socialismul, și 
Uniunea Sovietică care constru
iește comunismul, și Ungaria, 
și Iugoslavia, și Bulgaria. Cu 
toții dorim să dezvoltăm cola
borarea noastră și relațiile de 
prietenie, așa cum dorim să 
dezvoltăm relații cu celelalte 
state socialiste, pentru că numai 
în felul acesta siatemul socia
list mondial se va afirma ca 
o forță tot mai puternică i» 
lume, va aduce o contribuție tot 
inai activă la cauza păcii și 
prieteniei între popoare. (înde
lungi aplauze).

Pornind de la sarcinile tra
sate de Congresul al X-ko, s- 
vem datoria cu toții, deci și 
dumneavoastră, cei din Topli
ța, să facem totul pentru a 
realiza în cele mai bune con
diții și, dacă este posibil, mai 
devreme toate sarcinile de dez
voltare a economiei, a învăță- 
mîntului, a culturii, in ridica
rea conștiinței socialiste, penîre 
că aceasta va crea și condițiile 
necesare realizării programului 
de ridicare a nivelului de (rai.

Ultimele măsuri privind alo
cația pentru copii, care vor Si 
aplicate de Ia 1 septembrie ți 
care asigură un spor al veni
turilor de aproape 50 la sulă 
pentru copii, au o însemnătate 
deosebită și ele atestă că parti
dul nostru face totul și va 
face totul pentru a realiza și 
depăși și programul de crește
re a veniturilor și bunăstării 
poporului nostru. (Aplauze po
lemice).

Desigur, mai avem incă mul
te lipsuri, multe greutăți. Acest 
cincinal ne va ajuta să facem 
un pas serios înainte, dar va 
trebui incă să muncim pentra 
ca România să lichideze îna
poierea de unde a pornit și -să 
ajungă un stat socialist ca •> 
industrie dezvoltată, cu o agri
cultură înaintată, care să poată 
asigura poporului nostru condi
ții de viață dintre cele mai bu
ne. Ceea ce am realizat pin» 
acum, programul pe care îl 
avem ne dau garanția că, nr- 
mînd neabătut politica marxist- 
leninistă a Partidului Comunist 
Român, vom realiza îd scurt 
timp acest program, vom ajun
ge la nivelul statelor dezvol
tate. vom face ca poporul nos
tru să ducă o viață demnă, 'fi
lieră, fericită, independentă.

Doresc să exprim convingerea 
mea, a conducerii noastre d* 
partid, că și oamenii muncii 
din Toplița, ca toți oamenii 
muncii din județul Harghita, o 
întregul nostru popor, fără deo
sebire de naționalitate, vor face 
totul pentru a-și îndeplini sar
cinile ce le revin, că și dum
neavoastră veți aduce o con
tribuție tot mai puternică Ia în
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al X-lea al partidului. 
(Aplauze înde’ungate. urale).

V» urez succese tot mai mari 
in activitatea dumneavoastră, 
vă doresc multă sănătate și mul
tă fericire la toți. (Aplauze pu
ternice și îndelungate).

Vizita de lucru -a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a celorlalți 
conducători de partid și de stet 
care l-au însoțit a continuat 
apoi în localitățile Gheorghieni, 
Bălan și în reședința județului 
Miercurea Ciuc.

fața unei machete a viitoarelor 
fabrici de mobilă și a țesăte- 
riei de stofe pentru mobilă are 
loc o discuție cu constructorii, 
în cursul căreia se face obser
vația că există încă posibilități 
ca ritmul de construcție să 
crească pe acest șantier.- Expli
cațiile în legătură cu fabrica 
de mobilă aflată în construcție 
pun în evidență faptul că ea 
va produce anual 22 000 de 
garnituri. Constructorii arată
că au luat toate măsurile -pen
tru grăbirea lucrărilor, astfel
încât unitatea să intre în j»C- 
ducțre la sfirșitul acestui an. 
cu aproximativ o lună -înabste 
de termen. Unitatea se află 5n- 
tr-un stadiu avansat de -cec- 
strueție. Concomitent eu lucră
rile de finisare se execută 
lucrări -de montaj cu utilaje In 
cea mai mare parte fabricate 
în țară. In legătură cu țesăto
ri» de stofe ]ientru mobilă, u- 
nitate care se construiește -pe 
aceeași platformă, se -dan ■«*- 
pHoații eă ea va produce fa 
final D,9 milioane mp țesături. 
Constructorilor li sc relevă po
sibilități încă nevalorifioâte, 
care pot duoe la devansarea 
lucrărilor, astfel îneît noua fa
brică să fie dată în folosință 
în trimesti'ul I1T al -anului Vi
itor, cu aproximativ trei luni 
înainte de termen.

Pe șantierele celor două u- 
nități vizitate oaspeții sînt Tn- 
tîmpinați pretutindeni cu deo
sebită căldură. Constructorii își

(Continuare în gafl. a 4-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL HARGHITA

(Urmare din pag. a 3-a)

de
tă de a-1 avea în mijlocul lor 
pe conducătorul iubit al parti
dului și statului, de a-i putea 
raporta succesele pe care le-au 
obținut. Secretarul general al 
partidului le adresează ca.de 
felicită!'., le urează noi și noi 
succese în activitatea pe care 
o desfășoară.

Ir. centrul orașului, unde are 
loc un miting la care iau parte, 
alături de localnici, mii dc co
operatori din Ditrău. Remetea. 
Joseni. Ciumeni. Suseni, tova
rășul Eineric Jakab, secretarul 
comitetului orășenesc de partid, 
a deschis o mare și entuziastă 
adunare populară. In cuvin tul 
rostit, el a spus:

Nu este un secret pentru 
nimeni că tot ceea ce pe aceste 
meleaguri reprezintă noul, dez
voltarea. se leagă strins de 
Partidul Comunist Român, de 
numele dumneavoastră, tovarășe 
secretar general. Aici, la Gheor
ghieni. unde oină nu demult 
industria era reprezentată doar 
de câteva gatere, azi există o 
salbă de fabrici și uzine mo
derne. Intr-un singur an clă
dim mai mult decît am clădit 
în trecut secole de-a rândul. Re
cent am pus piatra de temelie 
a două unități industriale mo
derne oe care ne-ati făcut cin
stea să le vizitați: Fabrica de 
mobilă si Țesătoria din Gheor
ghieni. Statui nostru socialist ne 
ajută cu peste 200 milioane ’.ei 
pentru a putea duce la bun 
sfirșit construcția lor.

Pe meleagurile unde în trecut 
foame;' și lipsurile obligau mase 
de meșteșugari să mănînce pu
nea amară a emigrației, azi. mii 
de oameni au locuri de munca 
asigurate, un trai fericit.

Cum să nu fim recunoscători, 
cum să nu-1 primim. în inima 
noastră pe cel căruia îi datoram 
toate acestea ?
Iubite tovarășe secretar general.

De cind lumea, cel mai no
bil ideal al oamenilor cinstiți 
a fost pacea, respectul, și în
trajutorarea reciprocă, în toate 
eforturile spre mai bine. Ade
rând cu trup și suflet la poli
tica externă a Partidului Co
munist Român, la poziția dum
neavoastră justă, curajoasă ș> 
cinstită în problemele v.cț-n 
internaționale, dorim din tot 
sufletul ca acest nobil ideal u- 
man să devină tot mai mult 
realitate în relațiile dintre ^la
te.

Ne-am exprimat poziția m 
convorbiri prietenești. la ședin
țe, în presă, ca să știe lumea 
întreagă că locuitorii acestor 
meleaguri stau, ca un singur 
om, alături de partid, de dum
neavoastră, și participă la în
făptuirea politicii interne și 
externe a noastră, a tuturora.

Acest spirit profund marxisț- 
leninist stă la temelia politicii 
naționale promovate de Parti
dul Comunist Român, de dum
neavoastră. iubite tovarășe 
Ceaușescu. . .

Cum să nu fim din toată mi
ma alături de dumneavoastră. 
cSnd pentru noi. nationalMV-e 
conlocuitoare, crearea condiții
lor materiale și spirituale pen- 
tru asigurarea deplinei egal;ta,i 
in dezvoltarea și afirmarea 
multuaieraia a luturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, constituie o ches
tiune tundamentală ?

In continuare vorbitorul a 
spus: rromitem că vom ve
ghea la unitatea frățească a 
oameniior muncii de național.- 
tate maghiară cu poporul ro
mân și vom fi necruțători fața 
de cei care ar încerca să tul
bure această unitate. munca 
noastră comuna. Locuitorii a.n 
Gheorghieni nu vor uita nicio
dată cit datorează ei partidului 
și secretarului său general. 
După multe secole dc viața 
amară, astăzi am putut porni, 
alături de întregul popor, pe 
calea bunăstării.

Partidul ne cere să lucram 
mai bine, să fim mai exigenți, 
să trăim in chip comunist.

In aplauzele, în uralele vi
brante ale participanților la 
miting. a aP°‘ varățul NICOLAE CEAVȘESCL

Dragi tovarăși.
Doresc mai înainte tie toate 

să vă adresez dumneavoastră 
și tuturor locuitorilor din orașul 
Gheorghieni un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului României 
socialiste. (Aplauze îndelunga
te).

Sint deosebit de bucuros ca 
pot să mă întâlnesc cu locui
torii Gheorghienilor, să constat 
cum se realizează prevederile 
programului de industrializare 
socialistă în orașul dumnea
voastră.

Am vizitat cele două unități 
industriale aflate in construcție 
și este intr-adevăr o plăcere 
să vezi cum s-au înălțat aces
te unități intr-un timp scurt și 
în curind vor începe să produ
că.

Aș dori să exprim cele mai 
calde felicitări tuturor came- 
niior muncii «lin Gheorgh.en, 
pentru contribuția pe care au 
adus-o in realizarea sarcinilor 
de dezvoltare socialistă a pa
triei noastre, pentru felul in 
care îndeplinesc in acest an 
planul cincinal. (Puternice apla- 
” Planul cincinal pe care l-am 
început are prevederi mari. 
Dorim să continuăm intr-un 
ritm rapid industrializarea so
cialistă. dezvoltarea agricultu
rii, să asigurăm in acest tei

□irăm'preveîerile Conșrecu- 
—'ăe uai 

al întregului nostru PW>'-
Ceea ce se construiește 

Gheorghieni. ca și in *'*' J®' 
tăti din județul «arginta e te 
„ pane din tot ce « ‘nBplu 
iește in Romama 
parte a progamului de dezvol 
tare multilaterală a sociali - 
mulul in Patria noastr . Lsțe 
adevărat că ceea ce am r 
pină acum ne umple inimile 
de bucurie la Mi. Pentn1 <a 
ele vădesc capacitatea creatoa
re a poporului nostru, care, in 
frunte cu clasa munci oare, sub 
conducerea comuniștilor. U 
viată programului de construe°'a socialismului in Romama. 
Ceasta demonstrează că sta 
iV puterea noastră, a oameni or 

mint o viată buna pentru toii Cei ce muncesc. (Aplauze în
delungate).

Eforturile pe care le 
România, poporul 
construcția socialistă au 
numai o însemnătate națională, dăr ? o însemnătate internat.»- 

“ibuie Ta ^"VcXteTeT 

infl'uentein'T'eialismului m la
me Cu cit fiecare tară sociali 
tă realizează condiții ma‘ bune 
dezvoltării sale “o”“^f“'so- ciale cu atit cresc influenta so 

va triumfa, pentru a asig 
pacea în lume. (Aplauze p 
"’știm că in această activitate 
deȘ ridicare economico-socială. 
de dezvoltare a c“ltur“. a 
vățămintului. a Științei. d' 
dicare a bunăstării mai avem muRe lipsuri, mai aven de învins 
multe «:«>«■• ^U’^asCe 

"U^e-pT\piin nă-

'"£n^\U~ -ste «e- 
S^mTniuTTi:'!- 
^‘'p'ariidutui. să asiguram par- 
" U eXUr«e. ho- 

vU ă cerințele social smulu. d. 
participare a poporului 1. «■> 
ducerea tării, pentru 
la constituie una dm trăsătu 
!e esențiale «le sociabsmulm. 
ale dezvoltării democratic, so
cialiste pe care partidul nostru

o înfăptuiește neabătut. (Apla
uze puternice).

Doresc să exprim convingerea 
că oamenii muncii din Gheor
ghieni, la fel ca oamenii muncii 
din întreaga 'noastră patrie, vor 
face totul pentru a realiza sar
cinile ce le revin din prevede
rile Congresului al X-lea al 
partidului, că prin munca lor, 
în frunte cu comuniștii, iși vor 
aduce contribuția la înfăptuirea 
acestui program, la creșterea 
forței economice a patriei noas
tre socialiste, la edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate in România, la bu
năstarea întregului nostru popor. 
(Aplauze- îndelungate).

Aș vrea ca la sfârșitul aces
tui cincinal oamenii muncii din 
Gheorghieni să se poată înfăți
șa cu realizări mari și să ocupe 
un Ioc de frunte in rindul de
tașamentelor dc oameni ai 
muncii din întreaga noastră 
țară. (Aplauze, urale).

Vă urez din toată inima noi 
succese în activitatea dumnea
voastră !

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire. (Aplauze puter
nice. îndelungate).

Elicopterul se îndreaptă spre 
Bălan, localitate minieră impor
tantă. Industria extractivă are 
o importantă pondere în pro
ducția globală industrială a 
județului Harghita. Niciodată, 
însă, ca în anii noștri freamă
tul muncii nu s-a făcut atît de 
simțit în aceste locuri, în exploa
tarea cupriferă din adâncurile 
Hășmașului, in inima tânărului 
oraș Bălan, așezare urbană ca
re la finele cincinalului trecut 
a ajuns la o populație de peste 
7 000 de locuitori. In pitoreas
ca vale unde astăzi blocurile 
de locuințe cu multe etaje se 
întrec parcă în semeție cu 
munții, pînă cu numai două 
decenii in urmă se afla sim
plul cătun — Bălan — al co
munei Sîndominic. Noua așe
zare urbană a intrat astăzi vi
guros. cu nași mari. în urba
nistica județului. Numai în 
cursul anului trecut, aici, la 
Bălan, s-au construit 700 de a- 
partamente. un liceu industrial, 
o școală generală, un dispensar 
medical. Tn ce constă sursa a- 
cestor mari transformări ale 
vechiului cătun ? Tn dezvolta
rea continuă a întreprinderii 
miniere din această localitate, 
și ea vlăstar tânăr al Industri
ei noastre socialiste. Noile des
chideri în subteran, noile insta
lații de preparare de la Bălan, 
Harghita și Lueta, amplele ex
plorări și orospecțiunî geologi
ce sânt o dovadă grăitoare a 
dezvoltării acestei ramuri in
dustriale. Volumul investițiilor 
alocate pentru dezvoltarea ex
tracției de minereu cuprifer ’a 
Bălan în cincinalul 1966 — 1970 
reprezintă o creștere de 38.4 In 
sută față de cei cinci ani pre
cedent!.

„Noroc bun !“ pentru șeful 
partidului și statului, rostesc 

cu drag minerii din Bălan
Conducătorii de partid și dc 

stat ajung la Bălan în dupa-a- 
miaza zilei. Ca și în celeialte 
localități, in întâmpinarea oaspe
ților au sosit mii de localnici 
îmbrăcați în haine de sărbă
toare. Pe colinele care se desfă
șoară de o parte și de alta a 
orașului, grupuri mari de oa
meni ai muncii salută cu căldu
ră pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat.

In numele celor prezenți, 
Iuliu Andor, secretarul comi
tetului orășenesc de partid, u- 
rează conducătorilor de partid 
tradiționalul salut al minerilor 
,.Noroc bun !" și îi invită pe 
oaspeți să viziteze tînărul 
și frumosul oraș împlîn- 
tat în inima munților. Nu-ți 
vine să crezi privind blocu
rile de locuințe de patru 
și cinci etaje că te afli într-o 
deschizătură de munte ce pînă 
nu demult adăpostea doar un 
modest număr de case de oa
meni trudiți și măcinați de ne
cazuri. Localitatea Bălan este 
principalul centru minier al 
județului și cel mai mare cen
tru producător de minereu cu
prifer din țară. Producția glo
bală a localității Bălan in anul 
1970 a fost de 156,8 milioane 
lei. ceea ce reprezintă 5,1 la 
sută din producția industrială 
a județului. Față de anul 1967. 
producția industrială de aici a 
înregistrat. în anul 1970, o crește
re de 38,7 Ia sută. Pentru dez
voltarea orașului în toate do
meniile, în ultimii patru ani 
au fost alocate peste 440 mi
lioane lei. din care peste 60 
la sută pentru dezvoltarea in
dustriei.

La intrarea în incinta com
binatului minier, oaspeții sînt 
salutați de ministrul industri
ei miniere și geologiei. Bujor 
Almășan, care invită să fie vi
zitată noua linie de flotație cu 
o capacitate de 200 000 tone pe 
an. pusă în funcțiune în anul
1969. Alte două linii de flota
ție. fiecare de aceeași capaci
tate. puse în funcțiune în anul
1970, au dus la creșterea pro
ducției industriale a combina
tului minier din Bălan. în anul 
1970, cu 47,3 la sută față de 
anul 1967.

Pe parcursul vizitei se infor
mează că planul tehnic prevede 
ca și in actualul cincinal com
binatul de la Bălan să cunoas
că o dezvoltare importantă, pro
ducția urmînd să crească cu 35°/o-

La o tribună amenajată în 
incinta întreprinderii are loc o 
întâlnire cu minerii.

Apariția secretarului general, 
a celorlalți conducători de 
partid și de stat este întâmpi
nată cu ropote de aplauze, cu 
urale.

Luînd cuvîntul în deschide
rea mitingului, Iuliu Andor, se
cretar al comitetului orășenesc 
de partid, a spus >

Avem astăzi plăcuta ocazie 
de a vă exprima din adâncul 
inimii cele mai calde senti
mente de prețuire ale comu
niștilor. ale tuturor locuitorilor 
orașului Bălan, pentru eforturi
le pe care le depuneți, pentru 
ajutorul neprecupețit ce ni-1 a- 
cordați și grija cu care vă inte
resați de activitatea noastră.

Ne permitem să raportăm 
că, sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, oa
menii muncii români, maghiari 
și de alte naționalități, înfrățiț’ 
în muncă. ncprccupețindu-și 
nici un efort, au dublat capa
citățile de producție. Sarcinile 
ultimului cincinal au fost reali
zate cu o lună mai devreme. 
Cincinalul pe care l-am înce
put constituie pentru întregul 
nostru colectiv un nou imboid 
în muncă, având de atins un 
nivel care reprezintă triplarea 
producției anului 1966.

Alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, locuitorii 
orașului Bălan au primit cu 
adîncă bucurie și mulțumire 
hotărârea conducerii superioare 
de partid și de stat cu privire 
la majorarea alocației pentru 
copii, văzând în această hotă
râre o nouă și grăitoare dova
dă a grijii și atenției pe care 
o acordați familiilor cu copii, 
creșterii continue a nivelului de 
trai al poporului.

Noi. minerii din Bălan — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
români și maghiari, ne expri
măm totala adeziune față de 
politica generală internă și 
internațională a partidului și 
vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți 
de exemplul dumneavoastră 
minunat, vom face totul pentru 
punerea în valoare a bogățiilor 
subsolului din această parte a 
țării, așa cum ne cer partidul 
nostru drag, patria noastră so
cialistă.

In iK-£.”zele mulțimii partici
pante h ,<fhiting. a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dum
neavoastră, minerilor, tuturor 
locuitorilor din Bălan, Un sa
lut călduros din partea Comi
tetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a guver
nului patriei noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).

Este o deosebită plăcere pen
tru mine să mă întâlnesc din 
nou cu minerii din Bălan. Cu
nosc activitatea rodnică pe care 
ați desfășurat-o în cincinalul 
trecut, rezultatele minunate pe 
care le-ați obținut în îndepli
nirea cu succes a prevederilor 
planului. Știm, de asemenea, că 
ați început noul cincinal cu 
dreptul — cum se spune —, că 
pe primele 7 luni aveți re
zultate bune. Țin să vă felicit 
din toată inima atît pentru re
zultatele obținute în cincinalul 
pe care l-am încheiat la sfîr- 
șitul anului 1970, cît și pentru 
rezultatele obținute pe primele 
7 luni ale noului cincinal. 
(Aplauze puternice).

Am constatat cu satisfacție 
rezultatele obținute în extinde
rea activității dumneavoastră, 
cît și perspectivele bune ce le 
aveți pentru anii următori. Cu
noașteți, desigur, prevederile 
noului cincinal, știți că plenara 
Comitetului Central din luna 
mai a acestui an a hotărît ela
borarea programului de pers
pectivă pînă în 1990—2000. In 
dezvoltarea economiei în cinci
nal și în anii viitori un rol 
deosebit de important are a- 
sigurarea materiilor prime, în
tre care cuprul și. în general, 
minereurile, prezintă o deose
bită importanță. Iată de ce 
apreciez în mod deosebit rezul
tatele obținute pînă acum, pre
cum și perspectivele pe care 
le au minerii din Bălan, cît și 
tovarășii care lucrează în do
meniul geologiei, de a desco
peri noi rezerve, spre a asi
gura astfel patriei noastre cît 
mai mult minereu cu conținut 
cît mai bogat -și a contribui la 
înfăptuirea programului de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la crea
rea condițiilor pentru trecerea 
la făurirea comunismului în 
România. (Aplauze puternice, 
urale).

înfăptuirea prevederilor pro
gramului elaborat de Congresul 

X-lea al partidului va duce 
dezvoltarea și mai puternică 
industriei noastre socialiste; 
acest cadru se va dezvolta 
sectorul minier, va crește,

al 
la 
a 
în

totodată, și numărul minerilor, 
detașament de frunte al clasei 
noastre muncitoare. In felul a- 
cesta. clasa muncitoare a patriei 
noastre, care reprezintă clasa 
conducătoare a societății, va 
exercita un rol tot mai puter
nic va asigura conducerea în
tregii noastre națiuni socialiste 
pe calea edificării socialismului 
și comunismului. (Aplauze pu
ternice). . .

Dumneavoastră lucrați aici 
împreună — români, maghiari 
și alte naționalități — și cred 
că pentru nici unul, indiferent 
de naționalitate, nu se pune 
vreo problemă de ordin națio
nal. Prima problemă care se 
pune este ca fiecare să mun
cească cît mai bine la locul 
său de muncă, să contribuie la 
înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al X-lea al 
partidului, In definitiv, mun
citorii nu au fost și nu pot fi 
impărțiți niciodată pe naționa
lități. Nu numai în România, 
ci în întreaga lume, clasa mun
citoare este clasa căreia îi este 
străină învrăjbirea națională, 
este clasa care luptă pentru 
unitate, împotriva asupririi, a 
învrăjbirii, pentru unitatea tu
turor popoarelor in lupta pen
tru pace și o viață mai bună. 
(Aplauze puternice).

Desigur, noi avem permanent 
în vedere și ne preocupam de 
a asigura, în cadrul societății 
noastre socialiste, deplina egali
tate în drepturi pentru toți ce
tățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, pentru ca uniți 
să-și făurească o viață tot mai 
bună, independentă și liberă, 
pentru ei, pentru familiile și 
copiii lor. (Aplauze puternice). 
Și vedeți bine că dezvoltarea 
industriei se răsfrânge și are 
Qi rezultat îmbunătățirea con
dițiilor de trai atît pentru ro
mâni, cît și pentru maghiari și 
germani și alte naționalități. 
Construcția de locuințe se răs
frânge în aceeași măsură și 
pentru unii și pentru alții- Cieș- 
terca nivelului de viață, recen
tele măsuri privind sporirea a- 
locațiilor cu aproape 50 la su’ i 
pentru copii se răsfrînge. de a- 
semenea, asupra tuturor copi
ilor cetățenilor români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități. Aceasta este adevă
rata egalitate pe care o rea
lizează în practică în Romann 
partidul nostru comunist, 
plauze puternice).

Este necesar să facem totul 
pentru a întări și mai mult 
rîndurile și unitatea clasei noas
tre muncitoare, unitatea dintre 
muncitori, țărani și intelectuali, 
să înțelegem că fiecare cetă
țean trebuie să-și pună întrea
ga sa capacitate în slujba po
porului, a înfloririi patriei.

Desigur, tovarăși, prima în
datorire pe care o avem acum

este să realizăm în cele mai 
bune condiții, fiecare în dome
niul său de activitate — dum
neavoastră minerii aici — sar
cinile din acest cincinal. De 
-aceea, problema care se pune 
pe primul plan este de a face 
totul ca . prevederile cincinalu
lui să fie nu numai îndepli
nite, dar și depășite. Aceasta 
este prima noastră sarcină de 
comuniști, de muncitori, de pa- 
trioți; prin aceasta noi contri
buim atît la edificarea socia
lismului în România, cit și la 
întărirea forței socialismului în 
întreaga lume. (Aplauze puter
nice).

In una din lozincile dum
neavoastră arătați î „Vom 
munci, vom lupta, patria vom 
apăra". Desigur, tovarăși, con
struim socialismul, asigurăm bu
năstarea poporului, ne apărăm 
patria. Știm că în lume mai e- 
xistă imperialism, că persistă 
încă pericolul de război. De 
aceea, edificînd socialismul, fă- 
cînd totul pentru a întări forța 
economică a patriei noastre, 
trebuie să fim întotdeauna gata 
pentru a ne apăra patria îm
potriva oricărei agresiuni, a a- 
celora care s-ar atinge de cu
ceririle socialiste ale poporului 
nostru. (Aplauze puternice; se 
cintă imnul .Trei culori").

Noi ducem o politică activă 
de dezvoltare a colaborării cu 
toate țările socialiste. Dezvol
tăm pe primul plan colabora
rea cu țările socialiste vecine, 
cu țările socialiste din Europa 
și, în același timp, cu țările 
socialiste din Asia, din Ameri
ca Latină, cu toate forțele de 
pretutindeni care luptă pentru 
socialism, împotriva imperialis
mului, pentru apărarea păcii, 
deoarece știm că unitatea aces
tor forțe este chezășia construi
rii cu succes a socialismului 
în fiecare țară. (Aplauze puter
nice).

Noi am cîștigat prin lupte 
grele independența patriei noas
tre. Ne-am cucerit, cu mari sa
crificii, dreptul de a construi 
socialismul și sân tem hotărîți 
să apărăm cuceririle noastre 
revoluționare, patria noastră so
cialistă.

Dorim să facem totul pentru 
țț contribui la securitatea euro
peană, la pace în lume, pentru 
&ț, popoarele să nu mai sufere 
dî'u , nou distrugerile unui răz
boi. De aceea desfășurăm o lar
gă activitate internațională pen
tru pace, pentru colaborare în
tre toate statele, fără deosebi
re de orînduire socială. (Aplau
ze puternice).

Dorim însă să ne asigurăm 
condiții de muncă pașnică, să 
facem ca poporul nostru să nu

mai fie niciodată asuprit, nici 
din punct dc vedere social, Aici 
național. Nouă ne sînt perma
nent în minte versurile poe
tului care spunea : ..Viața și ro
bia nu pot sta-mpreună / nu 
e totodată pace și furtună". 
Dc aceea, luptând pentru viață, 
luptăm pentru a fi liberi și 
stăpîni în patria noastră. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Avem deplina încredere că 
desfășurarea evenimentelor in
ternaționale va duce la unirea 
forțelor an ti imperial iste și va 
face imposibilă declanșarea 
unui nou război mondial impe
rialist. că, unite, forțele po
poarelor din întreaga lume, în 
frunte cu clasa muncitoare, sînt 
în stare să asigure pacea. Des- - 
fășurarea evenimentelor pe toa
te continentele demonstrează că 
popoarele se ridică tot mai ho- 
tărîte la luptă, că ele sînt gata 
să-și impună voința, să pună 
capăt politicii imperialiste de 
forță și dictat — și noi avem 
încredere în forța clasei mun
citoare. a popoarelor unite de 
pretutindeni. (Aplauze puterni-

■ ce; se cîntă „Internaționala").
Tot ceea ce înfăptuim în Ro

mânia pe drumul construirii 
socialiste servește atât poporu
lui nostru, cît și popoarelor ce
lorlalte țări socialiste, cauzei 
socialismlui și păcii. De aceea, 
trebuie să facem totul pentru 
a îndeplini în cele mai bune 
condiții programul trasat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Am deplina încredere în mi
nerii din această parte a țării, 
din Bălan în toți minerii pa
triei noastre. Sînt convins că 
întreaga noastră clasă munci
toare. întregul nostru popor 
muncitor — ca și dumneavoas
tră — va face totul pentru a 
realiza cu cinste sarcinile ce îi 
revin și sper că dumneavoas
tră nu veți fi printre cei din 
urmă atunci cînd vom face bi
lanțul acestui cincinal. Eu aș 
dori să vă văd printre frun
tași și vă doresc din suflet a- 
cest lucru (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vă doresc multă sănătate si 
multă fericire I Doresc să în
chei cu tradiționala urare a 
minerilor : «Noroc bun I" (A- 
plauze puternice, se scandează 
P.C.R. — P.C.R.; „Ceaușescu — 
Ceaușescu !").

Cuvîntarea este ascultată cu 
deosebită atenție și subliniată 
în repetate lînduri cu aplauze. 
Studenții din brigada națională 
de muncă patriotică aflați de 
față se alătură lozincilor scan
date de mineri : ..Vom munci și 
vom lupta,, patria vom apăra".

Puternică manifestare 
a înfrățirii, a unității, 

la Miercurea Ciuc
Obiectivul final al vizitei îl 

constituie orașul Miercurea Ciuc
— reședința județului, centrul 
politic, administrativ și econo
mic al județului Harghita.

Mii și mii de cetățeni au ve
nit să salute prezența în mijlo
cul lor a conducătorului iubit 
al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ovații, aplauze, urale răsună 
îndelung. Lozinca „Ceaușescu
— P.C.R.", scandată continuu, 
exprimă dragostea întregului 
nostru popor față de partid, 
conducătorul tuturor bătăliilor și 
biruințelor dobândite în țara 
noastră pe calea progresului, ca

re au încorporat energia și en
tuziasmul, efortul minții și 
brațelor oamenilor muncii ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități, strins uniți 
sub steagul comuniștilor, sub 
faldurile tricolore ale drapelului 
patriei noastre socialiste.

Drapele roșii și tricolore, 
ghirlande de flori, lozinci care 
transpun grafic salutul de bun 
venit al cetățenilor municipiu
lui, grupuri de dansatori prinse 
în înfocate jocuri populare ro
mânești și secuiești conferă lo
cului o atmosferă de sărbătoa
re. Tovarășul Alexe Raduly, 
prim-secretăr al comitetului o-

rășenesc de partid, rostește un' 
cuvint de bun sosit.

Vizita de lucru în Miercurea 
Ciuc începe pc șantierul noii 
filaturi de lină pieptănată, pre
văzută a fi pusă in funcțiune 
pînă la finele acestui an. Con
ducătorii de partid și de stat 
sînt întâmpinați de Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, și 
Hajdu Zoltan, directorul filatu
rii, care prezintă aceasta mo
dernă unitate aflată într-un sta
diu avansat de construcție. Aci 
se pun concret în practică indi
cațiile conducerii de partid și 
de stat ca utilajele noilor uzine 
și fabrici să fie montate de 
viitorii maiștri și muncitori cu 
înaltă calificare, care vor lucra 
cu ele ; în acest fel mașinile le 
vor fi pe deplin cunoscute, fapt 
ce constituie o garanție a bu
nei lor exploatări.

Se evidențiază faptul că noul 
obiectiv, echipat cu utilaje de 
mare tehnicitate, 
cea mai 
industria 
re 
în -
nele acestui an. O dată cu a- 
ceasta. orașul va deveni un im
portant centru al industriei tex
tile românești. Filatura va pto- 
duce fire pentru fabrica de tri
cotaje aflată în imediata ei a- 
propiere, crescînd prin aceasta 
colaborarea, eficiența economi
că, asigurarea mai bună a su
prafețelor tehnologice. Totoda
tă. se creează premise pentru 
creșterea capacității dc produc
ție a fabricii de tricotaje : dez
voltarea acesteia este prevăzuta 
pentru anii viitori. Unitatea es
te într-un stadiu avansat de 
construcție, concomitent cxecu- 
tîndu-se lucrări de construcții 
și montajul utilajelor.

Pe locul unde va fi amplasat 
un important obiectiv al in
dustriei noastre constructoare 
de mașini — uzina de piese de 
schimb auto și tractoare. — pre
văzută a fi pusă în funcțiune 
pînă în anul 1974. tovarășii Ton 
Martinescu. adjunct al minis
trului industriei construcției dc 
mașini. Gheorghe Trică. direc
torul Centralei industriale dc 
resort, și alți specialiști d n 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini informează a- 
supra importanței și caracteris
ticilor tehnico-economice ale 
noului obiectiv, care va avea o 
producție anuală de 11700 to
ne piese de serie mare, elemen
te componente ale autovehicu
lelor. tractoarelor Ș> autobuze
lor Amplasarea acestei unități 
în noua zonă industrială a o- 
rașului. în apropierea liniei de 
centură a orașului, prezintă 
o serie dc avantaje. în mod de
osebit din punctul de vedere al 
transportului materiilor prime 
și al produselor finite. Noua u- 
nitate de producție va cunoaș
te o specializare importanta m 
domeniul prelucrării titilajemi' 
într-o tehnologic moderna de 
grup după specificul produselor. 
Noua unitate, a cărei construc
ție va începe în primăvara â- 
nului 197?. va putea intra în 
funcțiune, cu prima etapa, sprc 
finele anului 1973. Li se reco
mandă reprezentanților ministe
rului de resort, celorlalți spe
cialiști prezenți. să realizeze în 
cele mai bune condiții noul o- 
biectiv și să se îngrijească de 
începerea lucrărilor m timp 
cel mai scurt.

După vizitarea noii zone in
dustriale a orașului Miercurea 
Ciuc. are loc o manifestare cu 
caracter festiv la spitalul jude
țean. a cărui impozantă, clădire 
a fost terminată de curind.

In aplauzele cadrelor sanita
re care alcătuiesc personalul 
noii unități spitalicești, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este invi
tat să taie panglica inaugurala 
a noului spital.

Directorul direcției sanitare, 
dr. Zoltan Ambruș. mulțumeș
te cu acest prilej tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru deo-

mare 
noastră 
mașini, 

funcțiune
de

produse în 
parte de 

constructoa- 
va intra 

pină la fi-

sebila grija ce o manifesta tată 
de sănătatea oamenilor muncii 
din patria noastră. El arata că 
în urmă cu un an întreaga 
populație, româniși maghiari.de 
pe aceste meleaguri a luat cu
noștință cu nemărginită bucu
rie de indicația de a fi constru
it un spital județean în orașul 
Miercurea Ciuc. Prin eforturi 
susținute, intr-un termen . re
cord — de un an — s-a înăl
țat la Miercurea Ciuc un ade
vărat palat al sănătății.

Cei care și-au adus contribu
ția la înălțarea acestui lăcaș 
de sănătate sînt felicitați, li se 
urează cadrelor sanitare pre
zente succese în activitatea pen
tru ocrotirea sănătății oameni
lor muncii din județ.

Sînt furnizate unele amănun
te. Din Enăchescu, ministrul 
sănătății, arată că noul spital, 
creat potrivit celor mai moder
ne cerințe, are o capacitate de 
peste 700 de locuri.

Noul spital întregește rețea
ua de obiective de interes so
cial realizate la Miercurea Ciuc 
în ultimii cinci ani, printre ca
re se numără Palatul poștelor 
și telefoanelor, un hotel turis
tic cu 200 de locuri, un modern 
patinoar acoperit, complexul 
de unități ale cooperației meș
teșugărești. un cinematograf cu 
500 de locuri, un liceu cu 20 
de săli de clasă, grădiniță și 
creșă, circa 1 300 de apartamen
te. Toate au fost construite din 
fondurile statului.

Pînă în centrul 
revenirea în fața 
județean de partid, unde are loc 
mitingul oamenilor muncii din 
județul Harghita, conducătorii 
de partid și de stat sînt salu
tați cu mult entuziasm de lo
calnici. _ , .

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat 
în județul Harghita a consti
tuit o manifestare plenară a 
atașamentului nețărmurit al 
maselor populare la politica 
partidului, politică creatoare, 
marxist-leninistă. strins anco
rată în realitățile noastre so
ciale. dc făurire, prin eforturi
le conjugate ale întregului popor, 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate, a viitorului co
munist al României Ea a sa»’ 
în evidentă preocuparea majo
ră a tuturor cetățenilor patriei 
de a urma neabătut indicațiile 
partidului pentru îndeplinirea 
mărețelor programe de crește
re și modernizare a forțelor de 
producție, de consolidare $< 
continuă perfecționare a relați
ilor de producție, de înfloriră 
a științei. învățământului Și 
culturii, de ridicare a bunăs
tării materiale și spirituale a ce
lor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, din 
noastră.

Dialogul secretarului 
al partidului cu zecile 
de oameni ai muncii — români, 
maghiari și de alte naționalități 
— din județul Harghita a prile
juit ample discuții și analize 
asupra preocupărilor actuale și 
de perspectivă ale oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri 
in vederea îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a mărețelor 
sarcini prevăzute în actualul 
plan cincinal în toate sectoarele 
de activitate. Totodată. întâlnirile 
secretarului general al partidu
lui cu oamenii muncii din aceas
tă parte a țării au prilejuit în
flăcărate demonstrații ale uni
tății de neclintit a întregului 
nostru popor în jurul partidu
lui. al Comitetului său Central, 
ale aprobării unanime de care 
se bucură politica internă și 
internațională a partidului în 
rîndurile întregului nostru po
por. ale legăturii indestructibi
le

orașului, la 
comitetului

patria

generai 
de mii

dintre popor și partid.

N. Popescu-BOGDÂNEȘTI 
Mircea S. IONESCU 
Gheorghe BRĂTESCU 
Mircea BUMBAC

Adunarea festivă din Capitală, 
cu prilejul aniversării ziarului „Scînteia"

și a Zilei presei române

(A-

In sala de marmură a 
Scânteii, a avut loc luni 
amiază adunarea festivă 
nizată cu prilejul aniversării a 
40 de ani de la apariția primu
lui număr al ziarului „Scînteia" 
și a Zilei presei române.

La festivitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Stoica, Miu 
Dobrescu, precum și Andrei 
Vela, șeful secției de presă a 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., activiști de partid, 
conducători ai principalelor co
tidiene, ai revistelor și publica
țiilor editate în limba română 
și în limbile naționalităților 
conlocuitoai-e, redactori și tipo
grafi ai „Scânteii" ilegale, re
dactori din presa centrală, de 
la Agenția Română de Presă 
„Agerpres", de la Radio și Te
leviziune, tipografi, alți lucră
tori din presă.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ștefan Voicu, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor șef 
al revistei „Lupta de clasă".

Tovarășul Gheorghe Pană a 
dat citire mesajului adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului,

Casei 
după- 
orga-

ziarului „Scînteia", cu prilejul 
acestui jubileu. Mesajul a fost 
primit cu vii aplauze de către 
participanți.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Alexandru 
bru al C.C. al ., ..
șef al ziarului „Scînteia", 
a adus un cald 
lui glorios al ziaruLui sărbăto
rit și a subliniat succesele ob
ținute de ziarul „Scînteia", pu
blicație cu rădăcinile adânc îm- 
plîntate în tradițiile fertile ale 
presei muncitorești și democra
tice din România.

Referindu-se la sarcinile oare 
revin ziarului, presei în gene
ral, vorbitorul a arătat că este 
necesar să se facă totul pentru 
ca presa noastră să se consti
tuie, așa cum partidul o cere, 
într-o mare școală a educației 
patriotice, comuniste, cultivînd 
în conștiința maselor sentimen
tul tonic al încrederii în so
cialism, în capacitatea partidu
lui de a investiga multilateral 
realitățile sociale, ale patriei, 
de a lua decizii în concordanță 
cu aceste realități, cu aspira
țiile poporului nostru munci
tor, cu dorința sa de a făuri o

Ionescu, mem- 
P.C.R., redactor 

care 
omagiu trecutu-

patrie puternică, înfloritoare, li
beră, independentă.

A luat apoi cuvîntuL Gabriel 
Kohen, membru de partid din 
ilegalitate, care a evocat împre
jurările și condițiile deosebit 
de grele în care au apărut pri
mele numere ale ziarului 
„Scânteia".

In cuvîntul lor, reprezentați _ 
ai ziarelor centrale și ai altor 
instituții de presă au subli
niat exemplul de combativitate 
revoluționară al ziarului „Scân
teia", și au pus în evidență sar
cinile de mare răspundere care 
revin mânuitorilor condeiului în 
îndeplinirea programului elabo
rat de conducerea partidului 
pentru făurirea noii conștiințe 
socialiste, pentru educarea ma
selor în spiritul intransigenței 
revoluționare, al principiilor e- 
ticii comuniste.

Intr-o atmosferă de entu
ziasm, în finalul festivității a 
fost adoptat textul unei tele
grame adresată de conducerea 
ziarului „Scânteia" și Comitetul 
de partid presă și edituri, Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se

spune, printre altele: Partici- 
panții la adunarea festivă con
sacrată aniversării a 40 de ani 
de la apariția primului număr 
al ziarului „Scînteia", însufle
țiți de profund atașament față 
de partid, față de conducerea 
sa încercată, conștlenți de me
nirea și răspunderea presei co
muniste în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. își reafirmă șl cu acest pri
lej, într-un unanim consens, 
hotărîrea de a sluji cu pasiune 
comunistă cauza partidului, u 
poporului, de a milita prin cu
vîntul tipărit, străbătut de seva 
ideologiei marxist-leniniste, pen
tru înfăptuirea mărețului pro
gram al Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

In această tradițională zi a 
presei române — se spune în 
încheierea telegramei — ne an
gajăm ca scrisul nostru, pă
truns de adevărul și vigoarea 
politicii partidului, să fie pur
tătorul ei fidel în masele largi, 
ca fiecare dimineață să aducă 
țării ediții tipărite cu litera 
fierbinte a prezentului și pers
pectivei socialiste ce însuflețește 
întregul nostru popor.

(Agerpres)
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