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SărbătoDirm cincizeci de ani de la crearea Partidului Comunist Român 
·- moment istoric, de cotitură ÎD evoluţia mişcării muncitoreşti din ţara 
noastră, oare a r,idicat pe noi tDepte lupta re·voluţionară a proletarilabului, 
a forţelor democratice şi progresi1ste : a dez,voUat conşttinva de cLasă a 
mas·elor muncitoreşti, a continuat glorioasele trodiţii de luptă ale poporu
lui român pentTu eliberarea socială şi naţională. 

Partidul Comunist Român a apărut oa o neoesitJate cerută de progre
sul societăţii româneşti într-un context naţional şi intternaţional bine de
finit. Constituind o etapă importantă în evoluţia României int€rbe1ice, 
perioada anilor 1918---1920 se caracterizează printr~un puternic avînt re
voluţionar, oare a marcat o irrtensii:Lioare fără precedent a luptei de elibe
rare socială, pentru afirman~la clasei muncitoare pe arena vieţii politice 
din România. Greva generală din 1920 a reprezentat punctul cu1Jmioont 
al bătăliilor de cla:să din anii de după primul război mandii1al, cînd contm
':licţiile sociale erau adîncite de considerabila înrăutăţi~re a oondiţiilloc de 
trai ale oamenilor muncii. S-a accelel'lat continuu procesul de clarificare 
politică şi ideologică în sînul mişcării muncito:Deşti, au fost înfrînte tezele 
opo:r1Junisrte, reformiste ale soda:l-democraţiei de dreapta şi s-a sedimen
tat ideea necesităţii ca partidul clasei muncitoare să-şi înrtemeieze activi
tatea pe baze consecvent revoluţionare, marxist-leninislte. Creşterea miş
cării re!voluţionare pe plan internaţional, victoria Marii RJevoluţii Socia
liste din Octombrie au produs tmnsformăd esenţiale în conştiinţa mase
lor mundtoare. 
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În condiţiile adîncirii contradicţiilor social-economice ale regimului 
burghezo-moşieresc, ale cr1eşterii impetuoas·e a avîi11tu1ui şi combativităţii 
Devoluţionare a maselor munci:toare, are loc la 8 Mai 1921 Congresul 
căruia i-a revenit misiunea istorică de-a consfinţi prin lucrările şi hotă

rîrile sale făuri!"ea Partidului Comunist Român. 
Pe soar~a istoriei, anii de vi1aţă, luptă şi victorii ai Pa:rtidului Comu

nist Român nu reprezintă o perioadă prea îndelungată, dar prin drumul 
parcurs de pop-:T sub conducerea sa, pr.in transformările sociale al căror 
iniţiator şi organizator a fost, prin uriaşa inffuenţă pe oare a cîştigat-o 

in societatea noastră aceşti ani se îns·criu ca o epocă. 
Prin întreaga sa aotivirtJate partidul s-a afiDmat ea exponent fidel al 

intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii din patria 
noaSitră, conducind cu sueces opera complexă, multilaterală de treoere de 
la orinduirea oapitJalistă La socialilsm, de edificare a noii societăţi în oare 
:işi găsesc întruchipare năzluinţele cele mai înaHe de libertate naţională 
şi so·cială ale p()lporului nostru. 

"Niciodată în România - sublinia l1a cea de-a 45-a aniversare a par
tidulUJi. tov:ară1Şru1 Nioolae Ceauşescu - n-a existat un alt partid politic 
eu o istorie atît de bogată şi glorioasă care să fi luptat cu abnegaţie şi să 
fi realizat atîta pentru fericirea poporului român, pentru măreţia naţiunii 
noastre. Partidul nost,ru s-a născut şi a crescut odată cu proletariatul, 
destinul său este legat de cel aJ clasei muncitoare, al întregului popor 
român". 

Insufleţit de drag01stea fierbinte faţă de popor, aplicînd creator în 
viaţă ideile marxi~m-leninismului, pătruns de spiri:tul internaţionalilsrrnU

lui proletar, partidul s-a afirmat viguros pe arena vieţii politke, a org.a
niZJat deoenii de-a rîndul în oondiţii din oele mai complexe lupta maselor 
şi 1e-a oondus sigur spre realizarea celor mai înaLte, mai progresis'be 
şi mai umane ţel uri. 

tmbogăţhidu-şi necontenit experienţa revoluţionară, învingînd greu
tăţile ivi1te în cale - fiind nevoit să active:oe timp de două deoenii în 
condiţiile aspre ale ilegalităţii -, pa!'itidul şi-a sporit treptat oapadnatea 
de-a organiza şi conduoe lupta clasei muncitoare, a maselor de oameni ai 
murucii, înscriind pa>gÎII1i de adevărată epo:pee în istori1a poporului nosrtru, 
pagini care reprezintă tot a:tî1tea trepte în drumul lung şi greu al zJdrobirii 
orînduirii .capitaliste. 

Amplele lupte spciale din anii 1929- 1933 se disting prin forţă şi 

combart:iviba1te, prin ouprinderea a noi categorii ale prolebariatului, împo
triV!Cl ocupaţiei străine, pentru apărarea integritâţii teri1oriale, indepen
denţei şi suvernnităţH ţării, au demonstrat cu deosebită forţă capacitatea 
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::>alitică şi organizatorică a comuniştilor, consecvenţa lor revoluţionară 

:?i devotamentul faţă de popor. 
Creşterea avîntului Devoluţ.ionar al prolebari,aJtului din ţară, puter·ea 

urganiz~atorică a par;tidului sînt cunoscute încă din acea r~rioadă pe teri
toriul actual al judeţului Covasn:a. Mişca;·ea mundto·rească, grevistă şi 
revendicativă din aceste locuri se încadrează în mişcarea comuni-Sită gene-
r:=tlă din Rormâni1a, ea demonstrează cDeşterea conştiinţei de clasă a mun
citorilor, hotărîrea lor de-a paPticipa la înlăturarea regimului burghezo
moşieresc. "Această patrie va fi a noaSttră - se arăta într-o broşură răs
pîndită de comunşti în oraşul Sf. Gheorghe. Dacă alungăm din fruntea ei 
pe ·aeest escroc, bandit, regele Carol, cu mîna sîngeroasă, cel mai mare 
capitaH9t, cel mai mare pmpri,eta[' de pămînt, al României, împreună ou 
domnii ofiţeri călăi, cu fabricanţii, bancherii, eu proprietarii de pământ, 
iar noi lucrătorii, ţăranii, so1daţii, sub comanda Partidului Comunist 
din România vom cr,ea guverll1Ul muncitoresc şi de ţărani prin revoluţie"'. 

Oda~tă cu a·ccentuarea exploatării, cu scăderea nivelului de trai, cu 
inrăutăţir·m condiţiilor de muncă, proletariatul judeţului noa.stru trecE: la 
acţiuni energ,ice. In zi.Jele de 23 şi 24 octombrie 1920, muneitorii d2 la 
fabricile de tutun şi textile din Sf. Gheorghe părăsesc lucrul în semn de 
prO'test împotriVI3 nedreptăţilor sodale, pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

rl~ muncă şi de trai. În aceeaşi lună, muncitorii de la Fabrica de che
res,tea "Fiirst" din Covasna au fost concediaţi pe motiv că sînt organi
zaţi. Ţ~iranii din comunele Araci, Vîloele, Vama şi Si t·a Buzăului, sub in
fluenţa mişcării mundtoreşti şi-,au manifes,tat nemulţumirea trecind la 
dP.vastarea pădurilor, islazurilor, arătînd că dacă statul nu le V'a acorda 
drepturi vor înfăptui singuri refo1:1ma agr:ară. 

Creşterea conştiinţei proletmiatului din judeţ este manifestată şi de 
faptul că La 1 Mai 1921 muncitorimea oraşului Sf. Gheorghe a demon
strat cu drapele roşii, a scandat lozinci în piaţa oraşului. Intensifioare:a 
activităţii celulelor comuniştilor din omşuJ Sf. Gheorghe duce la r,epre
sali.i din partea regimului burghezo-moşieresc. Pentru activitatea revolu
ţ.iona~ă, locuinţele comuniştilor Daragics Gheorghe, SZJekely Geza -
secretarul Partidului Comunist din oraş, Janos Joos, Gheorghe Duşan , 

Klein Sandor, conducătorul onganizaţiei de tineret, au fost percheziţio

nate, unii dintre ei fiind arestaţi. 

in anii de ileg.alit·ate, sub conducerea Partidului Comunis,t Român, 
~asele muncitoare din judeţ desfăşoară o Largă acţiune grevistă. La 20 
i mie 1926 izbucneşte greva muncitorilor de la Fabrica de ţigarete din 
-, "':=tşll; Sf. Gheorghe. Deşi gr-evele e:rou i111terzise la fabricile statului, mun
,~itorii nemaiputînd suport'a acţiunile antimuncitoreşti ale direcţiunii, au 
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<:c'clrarat grevă. O delegaţie a muncitorilor este trimi·să la Bucureşti la 
Mi:nis1Je:flu1 Muncii pentru solruţiooorea pro:b1eme101f litigioase, dar acestea 
răJmîn nerezolvate . Deşi persecuţiile împotriva mundtorilor continuă, ele 
nu pot opri organizarea mişcării greviste din anul 1929. Astfel, l'a 10 
martie 1929 i1a fiinţă sil1Jdicatul mundt·orilor de la FabritCa de ţigarete 
r:u scopul de a reprezenta şi a apăra interesele mundtorilor. 

Uriaşul val de greve din 1929-1933 îşi face simţită influenţJa în 
rîndul muncitorilor din Sf. Gheorghe, Baraolit, Căpeni şi Comandău. 

Contractele de muncă nedrepite, înrăutăţke1a condiţiilor de trei şi 

abuzurile capitaliştilor îi silesc pe mineri de la Căpeni ca l~a 23 februarie 
1929 să declare grevă. O mare influenţă au exercittat-o asupra minerilor 
veştile primite de la Lupeni. Direcţiunea minelor de la Căpeni trimite 
unmăta.area scrisoare către Jandar meria din Sf. Gheorghe : "Cu onoare 
vă comunicăm că de la ziua de 23 februarie a.c., ora 6 dimineaţ'a, lucră

torii noştri, în număr de 175, au încetat lucrul". Direcţiunea minei îşi ex
primă ingrii.jorarea sa faţă de această siJtuaţie, în oare muncitorii au pus 
stăpînire pe depozitele de explozivi, uzina electrică şi mină. 

Într-o scrisoare adresată că.tre pr~m-procurorul par chetului Sf. 
Gheorghe se arată : " ... Contractul colectiv s-a rupt din partea lucrăto
rilor mineri unilateral, şi din această cauză se vor considera concediaţi". 
Minerii con)tinuau lupta cu toate că 131 de muncitori au fost concedi,aţi, 

au fos1t trimişi jandarmi de la Baraolt, Ai,ta Mare, militari şi agenţi ai 
Siguranţei din Sf. Gheorghe şi Braşov. Comuniş·tii Ily1es Iosif, Imre Ma
yer, Gez1a Sebestyen, Kisgyorgy Tamas şi mulţi alţii i-au însufleţit şi i-au 
încur!ajat pe minerii grevişti. Greva de la Căpeni s-a sfî.rşit cu victoria 
parţi.ală a minerilor. 

La 23 mai 1929 decllară grevă muncitori,i de la Fabrica de textHe 
din Sf. Gheorghe, în urma căreia aceştia obţin mărirea salariilor, concedii 
de odihnă cu plată, încetarea concedierilor. 

În anul 1931 izbucneşte un conflict între muncittori şi direcţiunea 
Tipografiei din localiitate pentru mărirea salariilor, iar în aprilie 1933 se 
organizează o adunare a tipogr.afilor la Sf. Gheorghe, unde participanţii 
şi-au exprimat simpatia cu greviştii de la Griviţa. Mai mulţi partidpanţi 
la această adunrare sînt arestaţi şi condam111aţi. 

Acţiunile greviste continuă şi după 1933. Peste 650 de mUJncitori fo
restieri din Comandău declară grevă la 3 iunie 1936 timp de 34 zHe. 

Deşi majoritatea acţiunilor greviSite au fost înfrînte, ele demonstrea
ză unitatea în luptă şi năzuinţe a celor ce muncesc, fără deosebire de 
naţionalitate, hotărî.r.e:a lor de a-şi apăra drepturile împotriva exploata
tarilor. În fruntea tuturor bătăliilor de clasă, a luptei împotriva regimu-
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iui burghe:21o-moşieresc Iiomân şi a IiegimuLui fascist hortist, au stat comu
niştii, a căro<r influenţă în rînduJ. maselor a crescut mereu, bucur·îndu-se 
de respeot din parte1a muncitorilor, ţăranilor şi inte1ectuaUlor progresişti. 

Sub conducerea organizaţiilor P1artidului Comunist Român, tovarăşii 
Gall Mihai, Lusztig Zol'tan, Peter GyuJ.Ja, Lazar Susana, Farlros Nagy 
J6zsef, Farkas Nagy Ilona, Szab6 Bela, Varga Anna, Bir6 Matild, Sz6cs 
Lazar, Salamon Imre, Dudas Mania, prin lupta şi munca lor atî1t în anii 
grei ai ilegalităţii cît şi după eiibemrea paitriei, şi-aru adus contribuţia la 
înfăptuirea poli tidi generale a partidu}ui. 

Din !'lîndurile partidului au căzut răpuşi de gloanţe, exterminaţi în 
temniţe mii şi mii de luptători comuniŞiti, lUJptători neînfricaţi pentru 
cauza clasei muncitoare, pentru democraţie şi socialism. Pdlflitre cei că
zuţi la datorie s-~a aflat şi comunistul Lazar Mihai, care tirmp de 20 de 
ani a slujit cu devotament cauza Partidului ComlilniS't Român, luînd pal'lte 
activă la organizarea şri conducerea mişcării muncitoreşti din oraşul Sf. 
Gheorghe încă din anul făuririi p<mtidului. Locuinţa lui devine locul de 
întîlnire ilegală a comunişrtilor, locul de răspîndire a manifestelor prin 
care muncitorii din oraş erau chemaţi la acţiuni r.evoluţionare împotriva 
regimului bwghezo-<moşieresc român şi cel fascist-hortist. 

Deşi închis la Văcăreşti, Doftana şi Tg. Ocna penrtru acUvitate re
voluţionară, deşi bolnav în urma tonturilor la oare a fost supoo comu
nistul Lazar Mihai - oaraderizart: de Siguranţă ca "un luptător aprig al 
ideilor comuniste, ca un indi!vid periculos Siguranţei statului", continuă 
să flie în fruntea acţiun~lor comuniiştilor din oraşul Sf. Gheorghe pînă 
la 8 iuHe 1941 cînd este ucis mişeleşte de janidarmii holritişti, în beci1t1rile 
Poliţiei din Sf. Gheorghe. 

Cu acest prilej aducem un omagiu şi prinos de re.cunoştinţă tuturor 
fiilor patriei noas.ltre căzuţi în lupta împo1triva regimului bur~hezo-moş~e
resc şi fascist hortist, care şi-au jertfit viava cauzei libertăţii, indepen
denţei şi fericirii poporului, pentru victoria socilaHsmului şi păcii. 

ffiste meri!tul n€!J)ieriltor al partiduliui nostru comunist că în anii gr,ei 
ai dicta1turii militaro-fasciSite, în condiţiile războiului, în pofida greută-
ţhlor, a terorii, dînd glas frămîntărilor şi aspiraţiilor majorităţii popul1aţiei 

ţării, a ştiut să UJneasoă în jlllrul său oe1e mai !Largi forţe democratice şi 
patriotice, a organizat şi condus rezistenţJa anti:Bascistă, lupta maselor din 
Români'a împotriva războiului anrtisovietic, pe111tru răsturnarea reg1mu1ui 
fascist şi eliberarea ţării de srub dominaţia hitrerils'tă, afi11mîndu-se ca nn 
cartJaHzator al voinţei şi intereselor poporului. 

Analizînd cu lucidita!te şi spirit realist sitoo.ţi1a din România din anii 
celui de~l doilea război mondial, conştient de însemnătatea vitală a 
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ll!ni:tăţii de acţiune a clasei muncitoare, Partidul Comunist Român a 
luptat cu fermitate pentru malizarea Frontului Unic Muncitoresc, pen1tru 
răsturnarea regimului antonescian, întoarcer'ea arunelor Îiiilpotriwa ma
şinii de ră~boi hi'tleriste, pentru democratireDea vieţii sodal~economice 
şi polîtioe. 

0Dganizarea şi înfăptuirea cu succes a iinsurecţiei din august 1944 
reprezintă unul din măreţe1e acte istori~ce oar>e vor rămîne nepier:Utoare 
în conştiinţa poporului român, oa o expresie a aetiivităţii şi luptei Par
tidului Comunist Român. 

Partidul s-a dovedit }a înălţimea noii etJa:pe istodce prin care trecea 
ţam, >afii'1mîndu-s1e ca singura forţă politilcă în Sltare să organizeze şi să 

conducă lupta revoluţionară a maselor. 

Revoluţia popoulară începută odată cu insurecţia naţională se va dez
vol.ta necontenit, cunoseînd în martie 1945 o primă mare victorie - în
fringer.ea forţelor reacţiunii şi instau!'larela. puterii revoluţionar-demo,cre

tice. Emanaţie a voinţei poporului, noul regtm 'a deschis calea înfăptuirii 
unor vaste reforme economice şi sociale, dezvoltării procesului revolu
ţionar, lichidării dependenţei ţării faţă de puterile imperilahs:te. 

O importanţă excepţională în viaţa ţării a av-_11t-o Conf.erinţa Naţio

nală din octombrie 1945 care a elaborat programul de acţiune a partidu
lui pentru consolidarea cuceririlor naţionale a poporului şi dezvoLtarea 
democratică a ţării. Un loc central în dezbaterile Conferinţei 1-au ocupat 
problemele redresării şi de~voltării economiei naţionale, punîndu"'"'se un 
aocent deosebi1t pe industrializarea ţării - singura cale pentru asigurarea 
progresului societăţii româneşti şi independenţei ţării. 

Prartidul Comunist Ro:mân a condus lupta maselor pentru înfringe
rea rezistenţei grupărilor politice ale claselor exploatatoare, pentru cu
cerirea întregii puteri politiee, creindu-se astfel conJdiţiţ pentru trecer.ea 
la înfăptuirea olbiectivelor revoluţiei şi constDucţiei socialiste - unul din 
fundamentail.ele obiective ale programului par:tidului. Aceas'tă luptă a fost 
încununată de succes la 30 Deoembrie 194 7 prin proclamarea Republicii 
Popul,are Române. 

Infăptuirea misiunii istorice a proletariatului în etapa nouă a revo
luţiei sociallste, a impus unificarea organizatorică şi politică a clasei 
muncitoare, făurirea unui partid marxis>t-Leninist unit de ~avangta.rdă a 
celor ce muncesc. Crearea P1artidului Mundtoresc Român în februarie 
1948 reprezintă o însemnată victorie politică a forţelor revoluţionară din 
ţara noastră, împlinind o imperioasă nece1sitJalbe istorică determinată de 
l1lpta pentru cucerirea puterii şi ~trHns:Eo!imarea socialistă a societăţii 

româneşti. 
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Aplicînd legile generale ale făuririi noii orînduirii la condiţiile con
~rete ale României, La partkulari.tăţile fiecărei etape a de:zlvoltării socie
tăţii, partidul a desfă9uTat o inltensă activitate politică şi organizatorică 

pentru gene:rtaJiz·area şi consolidarea rel>aţiilor socialiste de producţie, 

pentru făurir·ea economiei socialrste unitare, pentru crearea şi demolta
rea unei puternice baze tehnice~materiale a socialismului, a ridicării 

njvelului de viaţă şi civiliz1aţie a poporului, a înfloririi şi afinmării libere 
a naţiunii. 

La 11 unie 1948 istoria poporului nostru consemna unul dintre cele 
mai icrnportantte ade hotărî'toare pentru trimnful socialismului în România 
- naţionalizarea principalelor mijloace de pmducţie, a bogăţiilor solului 
~i subsowului, eLe atU devenit din pîrghie a forţ·ei burgheziei o pîrghie a 
forţei dasei mundtoare. 

Acordînd o atenţie deosebită dezvoltării indu!S't.riei, Partidul Comu
nist Român s-a preocupat îndeaproape de dezvoltarea pe baze socialiste 
a agriculturii, asigurînd în acest fel concordanţ1a forţelor de producţie în 
cele două important·e ramuri ale economiei naţionale. 

Experienţa noastră dovedeşte că forţa Partidului Comunist, chezăşia 
îndeplinirii cu succes a misiunii sale istorice stau în slujirea plină de de
votament a clasei muncitoare, a poporului din care s-a născut, în oapa
citatea comuniştilor de a se identifica cu idealurile de emancipare naţio
nală şi socială ale celor ce muncesc, de înflorire mutilatemlă a patriei. 

Indeplinindu-şi măre.aţ.a misiune încredinţată de popor, Partidul Co
munist Rounân a deschi1s cea mai lumino•asă epopee din îndelung.ata isto
rie a ţării noastre. Dezvoltarea societăţii româneşti în anii sodalismului 
se caracterizează prin adînci prefaceri structurale, dinamism puternic al 
întregii vieţi social-politice, prin ridicarea nivelului de trai materi,al şi 

~pirirtual a celor ce munoesc de la oraşe şi sate. 

La împlinirea a cincizeci de .ani de exist·enţă Partidul Comunist Ro
mân se înfăţişează poporului cu un strălucitor şi bogat biltanţ, rod al 
politkii sale ştiinţifice, a'l activi'tăţii fecunde în slujba patriei, al efor
turilor neobosite ale tuturor oamenilor muncii din România, români, 
maghiari, germani şi de alte naţionalităţi, pe veci înfrăţiţi în muncă şi 

în luptă. 

"Oricine priveşte harta ţării - sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
secretarul generel al partiduirui - şi vede ce am realizat în aceşti ani în 
domeniul dezvoltării economiei, ştiinţei, culturii, nu poate să nu con
state că într-adevăr în România socialismul s-a afirmat ca o forţă uriaşă, 
ridicînd la o viaţă nouă, de neconceput în trecut, întregul popor, pe toţi 
oamenii muncii, fără deosebire de naţionalitate". 
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Acum, la împlinirea unei jumă.ttăţi de secol de Ira făurirea partidului, 
la punctul de intersecţie între două mari etape ale istoriei construcţiei 
socialiste în ţara noastră, încheierea cu succes a cincinalului 1966-1970 
ş: inaugurarea noului plin cincinal 1971-1975, av;em prilejul de-a trece 
în revistă mari1e realizări obţinute de poporul nostru, o0111Jdrus de parti
dul comuniştilor, în toate sectoarele de activitate, precum şi luminoasele 
perspeotirve ce se deschtd pentru perioada care vine. 

Marile înfăptuiri din ţara noastră sînt indisolubil legate de promo
varea conseoventă a politicii partidului de industrializare - faotorul fun
darrnental al progresului şi civilizaţiei - care asigură creşterea în ritm 
rapid a întregii economii naţionale, apropierea de ni'veliUJl ţăTi'lor aJVansate 
economic, înflorirea generală a vieţii sodale, apărarea şi consolidarea 
independenţei naţionale. 

Progresele d01bîndite în aceaS'tă perioadă pe calea industrializării sînt 
grăi,tor i·lustrrate de faptul că în industria noastră socialistă se realizează 
în prezent peste 60 la surtă din venitul naţional faţă de 49 la sută în 
1965 şi de 30,8 la sută în 1938. Producţia întregului an 1938 a fosit obţi
nută în 1970 în numai 22 zile. În cincioolul care s-a încheiat s-a realiZJat 
o producţie aproape egală cu cea obţinută în 15 ani a~ntedori. 

În vederea organizării dinamismului şi modernizării economiei, a 
creşterii nivelului de t rai al populaţiei, partidul şi statuJ nostru au în
făptuH un vast program de investiţii, exprima1t elocvent de faptul că 

volumul invesrtiţiilor efectuate din fondurile centralizate ale sta,tului în 
perioada 1966-1970 a depăşit pe cel realizat în 10 ani anteriori. In 
această perioadă au apărut pe harta ţării peste 1500 obiective econo
mke noi. 

La împlinirea unei jumătăţi de secol de la făurirea PaDtidului Co
munist Român. oamenii muncii din judeţul nostru, sub conducerea orga
nelor şi organizaţiilor de partid, se prezintă cu un ramplu bilanţ. Valen
ţele acestei zone - bogăţii naturale, oameni entuziraşti, pl'lircepuţi crea-

tori - judicios valorificate în anii construcţiei socialiste, dar mai cu sea
mă în ubtimii ani ca urmare a aplicării politicii economice a partidului 
şi statului nostru de dezvol.tare armoni,asă a tuturor judeţelor, le-e.u adus 
covăsnănilor bog1ate roade pe calea industrializării. De21vol,tarea intemi~V"ă 

a economiei judeţului se caracterizează prin inzestrarea ei cu mijloace 
de muncă trot mai perfecţionate, prin creşterea mecanizării proceselor 
de producţie, promovarea tehno[ogiei moderne la obiectivele noi ridicate, 
utilizarea tot mai raţionrală a oapacittăţilor de producţie şi a potenţia

lului uman în toate sectoarele economice. 
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Sardni.le prevăzute pentru cincinarul trecut au fost îndeplinite cu 
SLlOces ceea ce a făcut ca irudustri'a noastră să dea peste pl,an o producţie 
globală industrială în V!aloare de pes1te 650 milioane 1ei, peste 72 la sută 
din sp:-Tul producţie~ globale realizîndu-se pe seama creşterii productivi
tăţii muncii. Producţia globală industri<ală a crescut în aceşti ani într-un 
ritm mediu anual superior celui stabilit, ajungîndu-se oa în 1970 volumul 
producţiei globale indus1triale să fie cu 51,2 lJa sută mai mare decît cel 
realizat în 1965. În anul 1970 în fiecare zi s~ realizat o producţie indus
trială globală de 4,4 milioane lei, iar întreaga pr·oducţie .globală industri,ală 

a anului 1950· a fost realizată în numai 47 zile. În indus•tria judeţului 
au apărut în această perioadă noi mmuri de mare importanţă: industria 
constructoare de maşini, de confecţii, alimenbară. Modernele întreprin
dt>ri intrate în funcţiune în oadrul platformei industriale din Tg. Secuies-c 
au desclhis calea unor adînci prefaceri economice, au dus l'a sporirea nu
mărului salariaţilor ocupaţi în industrie la oa1ifioarea şi recalificarea 
acestona, au f:ormat noi detaşamente ale clasei muncitoare. 

Realizările în industrializarea judeţului nostru reflectă o dată mai 
mult un adevăr pc deplin con]irmat - asigurarea dezvoltării forţei de 
producţie pe întreg teritoriul ţării, garantarea libertăţii şi drepturilor 
egal2 pentru toţi cetăţeni:i, fără deosebire de naţionalitate, crează cadrul 
întăririi continue a forţei şi unităţti.i dintre poporul român şi naţionalită
ţile conlocui toare. 

Considerînd agricultura ca ramură de bază a economiei partidului 
nostru a luat măsuri pentru a pune mai l1arg în V1ail.01are avantajele trecerii 
acosteia pe bazele marii producţii sodali<ste, pentru sporirea producţiei 
vegetale şi animale. 

Urmare a eforturilor de perfecţionare a activităţii de orgJanizare .şi 

conducere a agriculturii, producţia agricolă globală a cre,scut, în pofida 
condiţiilor climaterice nefavoi'Ia:bile din uHimii trei ani, în cindnalul 1966 
-1970 cu 24 la sută f•aţă de realizările perioadei 1961-1965. În econo
mia judeţului agricultura contribuie cu 34 la sUJtă la formarea producţiei 
globale, ea cunoscînd în anii cincinalului o dezvoltare penmanentă. In 
11rma aplicării măsurilor agrartehnice moderne, a folosirii !'laţionale a pă
mîntului, a practicării unei agriculturi intensive producţia medie obţi
nută la hectar în dncintalul trecut prezintă creşteri faţă de 1965 cu peste 
20 la sUită la sfecla de zahăr, iar la 01artofi cu 17,1 1a sută. Suprafaţa 

irigată a crescut de 10,5 ori, iar cantitatea de îngrăşăminte chimice în
corporate în sol prezintă în anul 1970 o creştere de aproape două ori 
faţă de anul 1965. 
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Mobiliz1area intensă a întregului potenţial al ţării, orientarea fer~mă 

a resurselor materiale şi de muncă în direcţiile care asigură procesul 
multilateral al economiei, au determinat o sporire substanţială a veni
tului naţional, a avuţiei n~aţionale, a bunăstării ma:teriale şi spirituale 
a întregului popor - principiu fundamental al politicii partidului nos
tru. Venitul naţional al anului 1970 depăşea cu 45 l'a sută pe cel reali
zat în 1965. În cu~sul anului 1970 s-a încheiat acţiunea de majorare a 
salariilor turturor categoriilor de 01ameni ai muncii, s1alariul mediu ajun
gînd la 14S'5 lei faţă de 1115 lei în 1965.Ridkarea saLariului minim la 
800 lei, creşterea mai însemnată a dştigurilor lucrătorilor cu salmii m.ai 
mici, promoV'area consecventă a principiilor echităţii .sociale a făcut oa 
In 1970 peste 72 La SlUtă din totalul sal:ariaţilor să realizeze cîştiswlfi re1ale 
de peste 1100 lei, faţă de numai 37,3 la sută în 1965. 

Majorarea salariilor şi creşterea numărului de sal1adaţi din economie 
::;e reflectă şi în faptul că în 1970 fondul de salarii depăşea cu peste 50 
la sută pe cel din 1965. În această perioadă pensiile au crescut peste 30 
la ·sută, au fost sporite îndemniZJaţiile pentru naştere şi alocaţii1e pentru 
copii, s-au mărit bur,sele s1tudenţilor. În cincinalul care s-a î,ncheiat, au 
crescut de asemenea veni!turile ţărănimii şi ale ,celonLalte categorii de 
oameni ai muncii de la sate, de o deosebită importanţă fiind în acest sens 
măsurile adoptate pentru ,asigurarea unui venit minim garantat tuturor 
cooperatorilor care participă •CU regul,adtate la muncă, Hotărîrea Comi
tetului Executiv al Comitetului Central al Parltidului Comunist Român 
ru privire la unele măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale 
memlbrilor cooper:aHvelor agricole de producţie, îmbunătăţirea pensiilor 
pentru ţămni, legea privind acordarea unor scutiri şi redu·ceri de impo
zite pe veniturile realiza1te de gospodăriile aparţinînd membrilor coo
perativelor agricole de producţie şi producătorilor ·in:dividlllali, extinde
rea activităţilor cu oarac'ter industrial. 

Fondul de consum pe un locuitor a crescut cu 27 la sută în ultimii 
25 ani , creind baz,a matedală pentru oa populaţia să poată dispune de 
mai multe produse şi 1servicii. Elocvent în acest sens este faptul că 

populaţia a curmpărat în 1970 din comerţul socialist cu 49 la sută mai 
multe mărfuri decît în anul 1965. 

La ridicarea sbanidardul"ui de viaţă a tuturor oamenilor muncii a con
tribuit întrr-o măsură importantă creşterea chel1tuielilor statului pentru 
dezrvoltarea hvăţămîntului, ocro:tirii sănătăţii, a .acUvi:tăţilor culturale şi 

pentru alte nevoi soclale. Îrn anul 1970 veni,turile realizate pe această 

bază de o familie - în afara ceLor provenite din retribuţi.a mu'w ii -
au însemnat 5500 lei faţă de 3600 lei în 1965. În perioada 1966- 1970 au 
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fost construite 660 000 locuinţe din care 344 000 din f.ondurile sta:tului 
sau cu credite acordate de stat, ceea ce a permis ea peste două milioane 
de oameni, adică ci:rcra: 10 l'a sUită din populaţia ţării, să se mute în 
case noi. 

Succese impontante au fost dobîndite şi în dezvoltarea învăţămîn

tului, cuHurii, a creaţiei litenar-artistke şi ştiinţifice, ca r·ezult:at al con
diţiilor şi climatului propitce create pentru manifestarea capaciltăţii şi ta
lentului oamenilor de ştiinţă şi cultură. În prezen;t fiooa:re al cincilea lo
cuitor este elev sau student, situaţie ce 'situează România în rîndul ţări
lor cu un înalit grad de cultură şi civilizaţie. Numărul personalului din 
cercetarea ştiinţifică şi tehnologică a crescut în 1970 cu 80 l,a sută faţă 
de cel existent la începutul deceniului al şaptelea. 

În acest c.ontext de înflorire multilaterală a patriei, se însorie şi dez
vo~tarea judeţului Covasna. Salariul nominal în judeţul nostru a crescUJt 
cu 32,1 l.Ja sută în 1970 faţă de anul 1965, cr·eş·terea veniturilor populaţiei 
refleotîndu-se şi în sporirea volumului de cumpărări de mărfuri, care a 
înregistrat în perioada cincinalului o creştere de 46,9 J.Ja sUJtă. Eforturi 
însemnate au fost făcute în ultimii cinci ani pentru îmbunătăţirea con
diţiilor de lo:cui1t, construindu-se de către stat peste 2700 apalfltamente şi 

2200 case noi din fondurile proprii ale populaţiei, ceea ce a permis ca 
un număr de peSitle }5 000 locuito·ri să se mUJte în locuinţe noi, au apărut 
noi cartiere în toate oraşele judeţului. Numai cartierul Simer.ia din Sf. 
Gheorghe art: acurrn tot aJtîţi.a locuirtori cîţi avea întregul orru;; în anul 
1900. 

Învăţămîntul a cunoscut an de an o deZJvoltare permanentă. Baza 
materială a ace:stuiiCl s-a îmbogăţit cu 13 şooli noi. Au luat fiinţă Lkeul 
Jin Intorsura Buzăului, Grupul şcolar de construcţii şi Lkeul industrial 
de corntrucţii din oraşul Sf. Gheorghe. Astăzi, fiecare al şaptelea locui'tor 
al judeţului învaţă. În şcolile de cultură generală cu limba de predare 
maghiară înVIClţă peste 20 000 elevi. A fo:st î1mbunătăţită asistenta medi
cală, revenind în 1970 un medic la 720 locuitori, f,aţă de 845 în 19,615. 

Viaţa spirituală a judeţului a înregistrat însemnate progrese. Au fost 
construiite noi lăciClşe pentru cultură - cinematograful "Arta", Teatrul 
de vară în of!at?ul Sf. Gheorghe, şi altele. Muzeul judeţean, Teatrul de 
stat, cenaclul Uniunii scriitorilor, filiaLa artiştilor plastici, Casa judeţeană 
a creaţiei populare şi altte instituţii au de:sfăşunat o activitate vie pe linia 
r-ă:spîndirii în rîndul maselor ,a cuceririlor ştiinţei şi antei, a cultivării 

tradiţiilor progresiste ale înainta.c?ilor. Semnificate sînt lucrările literare 
şi ştiinţifice în peste 25 de titluri, punerea în scenă a unor vraloroase 
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opere ale dT!amatungiei Cllasice şi contemporane, numeroasele expoziţii 
de artă plasrt;ică. 

Comemorările unor oameni progresişti nă·scuţi în judeţul Covasna, 
ca Benedek E1eik, Gabor Âron, Bad P·eter, Bti16ni F1arkas Sandor, rildica
rea buS'turilor savantului K6r.osi Csoma Sandor şi a pictorului Barabas 
Mikl6s şi altel·e au confirmat o dată în plus că partiduJ1 comuniştilor este 
continootorul celor mai progresiSite tradiţii ale trecutului tuturor oame
nilor muncii, inidiferenrt: de naţionalitate. Creaţiile tinerilor artişti, poeţi 

şi promtori co111turează viaţa spiritUJa:lă înnoitoare a plaiurilor covă:snene 
şi :eantribruie ef,ectiv l1a îmbagăţi'!'ea tezaurului cuHUlrii noastre nationaJ.e. 
P~efaceri1e înnoi:toare care cuprind întreaga vi,aţă e·conomică şi socială îşi 

găsesc expresia în acti'vibatea de cercetare ştiinţif:ică ce o desfăşoară cu 
rezul:tate remarcabile oamenii de ştiinţă şi cerceitătorii ştiinţifici din dife
ri te domenii. 

Trans:fomnările care au cuprins meleagurile judeţului pe multiple 
planuri, realizările oamenilor muncii din toa1te domeniile se oglindesc 
pregnant şi în activitatea artiştilor <amatori, în manifestările folclorice de 
mare ampl·oare cum sînt cele de la Balvanyos, Reci, Cetatea Ika, Voi-
neşti-Cova·sna, la care participă zeci de formaţii artistice şi mii de oameni 
ai muncii, români şi maghiari, şi care au darul de-a scoa1te la iveală noi 
frumuseţi ale artei populare, deplină armonie şi frăţie dintre locuitorii 
acestor meleaguri - manifestări ce se bucură de aprecierea unanimă şi 

pentru valoarea lor artistică multe formaţii de amatori au fost premiate 
la diferi,te concursuri pe ţară. 

O caracteristică a politicii partidului nostru est.e acţiunea constantă 
pentru înfăptuirea neabătută a democratizării vieţii sociale, respectarea 
strictă a normelor de parrtid, statornicirea muncii colectiv·e in activilbatea 
tuturor org·anerlor centrale şi locale, valorificarea înţelepciunii colective 
a maselor, a întregului partid, afirmarea tot mai largă a iniţiativei comu
niştilor, participarea lor la elaborarea soluţiilor celor mai bune, a hotă
.. ,îrilor celor mai corespunzătoare şi la aplicarea lor în viaţă. Întregul 
proces de lărgire a democraţiei socialiste se. înfăptuieşte din iniţiativa 

part:i:dului no:stru, în condiţiile perfecţionării rolului său poli:tico-ideologic 
!n toate sectoarele de activitate. Exercitarea rolului pa~tidu.lui de forţă 

conducătoare în societR'te s,e întemeiază pe stuclierea şi cunoaşt·eDea pro
fundă a realităţilor sociale, pe consultarea neîntreruptă a oamenilor mun-
cii şi menţinerea unui dialog continuu cu poporul, pe valorificarea pă
rerilor muncitorilor, ţărani:lor şi intelectualilor, pe soluţionarea probleme
lor ce le ridică progresul societăţii în strînsă concordanţă cu cerinţele 
vieţii de toate zilele. 
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Una din mafi;le realizări ale politicii partidu!lui nostru comunist o 
consti:tuie rezolvarea marxist-leninistă a problemei naţio'lllale, asigurn.rea 
egalirtăţii în drepturi a tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionali

tate. Strîns uniţi în jurul partidului comunist, oamenii muncii, români, 
maghiari, germani şi de alte ooţionalităţi, iau parte activă, dir,eotă şi 

nemi1jlocită 1a elaborarea şi înfăptuiTea politicii parltidului şi ,start;uJ.ui, 
muncesc cu ~a~bnegaţie pentru dezvoltarea econom1e1, ştiinţei, culturii, 
pentru înflorirea mu:ltilaterală a României socialiste - paitr.ie comună 
a oe,lor ce s-au născut, trăies'c şi muncesc pe acest pămîDJt, indiferent de 
naţionaUtate. 

Oele cinci decenii de luptă revoluţionară, întreaga activitate con
structivă desfăşurată de partid pentru edificarea so'Cietăţii socialiste, pun 
în evidenţă adevărul că unul din factorii e1senţiali ai victoriilocr:' de ieri, 
de azi şi de mîine ale parti:du1ui, ai capacităţii sale de a înfăptui misiu
nea de forţă poli1tică conducătoare a societăţii îl constituie rm1mte:a po
litică, organizatorică, coeziunea de granit a celor pes1te două milioane de 
eomunişti. 

Tabloul gmndios pe care îl prezintă România la marea sărbătoare a 
Parttidului Comunist Român confirmă cu putere justeţ!ea liniei politice a 
partidului, unitatea rîndurilor sale, ale tuturor comuniâltilor în jurul Co
mitetului Central, în frunte cu secretar ul general all partidului - tava
răul Nicolae Ceauşescu - fiu credincios al poporului, devotat militant 
a~ cauZ€i da:sei muncitoare, legat cu trup şi suflet de năzuinţele şi 'aspi
raţiile celor ce muncesc, personalitate dinamică ce se resimte din plin în 
l ~111i1a mereu ascendentă, novatoare, de elaborare si. înfăotuire a ooliticii 
partidului nostru, de edificare a societăţii sociaiiste ÎnultiLate/al dez
voltate. 

Intregul popor cinsteşte aniv,L·sarea semicente narului partidului prin 
mobilizarea energii,lor creatoare, pentru înfăptuirea politidi partidului, 
a programului trasat de Congresul al X-lea. Prevederile noului plan cin
cinal, 1971-1975, exprimă orientarea consecventă spre cot.rtinuarea pro
cesului de deZJvoHare a unei economii mode11ne, bazată pe o industr ie 
puternică şi o agricul,tură înaint,a:tă, pe folosirea cuceririlor revoluţiei 

ştiinţifico-~tehnice şi valorificarea superioară a resurselor ţării, a înt!"e
gului potenţial de producţie, pe o înaltă productivitate a muncii sociale, 
în. vederea satiS!facerii în condiţii rtot mai bune a cerinţelor materiale şi 

spiri tuale ale popula ţi ei. 
Ca urmar.e a dezvoltării economiei, venitul naţional va creşte pînă 

în 1975 de 1,6- 1,7 o:ri faţă de 1970, ceea ce va perm1te ridicarea sala
riului real cu circa 20 la sută, sporirea cu 37-44 l~a sută a fondu1ui 
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general de salariu, majorarea sumelor destinate finanţării acţiunilor so
cial-cultur.aJle vor fi în 1975 de peste două O['i mai mari decît în 196·5. 
Vor spori la 380 de mii locUJrile în cf!eşe, adkă de 3 ori mai mU!lt decît 
cele existente. O atenţie deosebită se vta acorda îmbunătăţirii condiţiilor 
de locuit ale oamenilor muncii, prevăzîndu-se ·construirea a ci!'lca 800 000 
locuinţe, din care o jumătate de mihon din fondurile statului sau cu 
credite de la s;bat. 

Ca pa!I'.te componentă a demo1tării patriei în anii 1971-1975 se în
cadrează orgJank şi prevederiJ.e planului cincinal pentru judeţul Covasna, 
care marahează o nouă etapă de dezvoUare economkă şi socială a aoestor 
meleagm·i prin continuarea într-un ritm superior al induLStrializării, a 
vaJorifică;rii resu['seJor naturale şi a !'lezervelor de care dispune. Numai 
la producţia globalil industria[ă ritmul de creştere anual va atinge apro·ape 
14 la sută - superior celui pe ţară. Volumul de investiţii alocate jude
ţllilui nostru în actualul cincin1al se ridkă la peste 3,3 miliaDde 'lei. Accen
tul principal va cădea pe industria constructoare de maşini reprezenta!tă 
prin Fabrica de echtparrnent de bord pentru allltovehku1e, Fabrica de 
scule, F\abri1c.a de instalaţii pentru acoperiri galrvanice în oraşul Sf. Gheor
ghe şi dezvo1tarea Fabricii de şuruburi din Tg. Secuiesc pînă la 20 000 
tone o['gane de a...~blare. 

Industria turkmmlui va fi umlll din marii beneficiari ai fondurilor 
de inv<estiţii din acest cincinal. Oriaşul Covasna va deveni o bază turistkă 
internaţională cu o capacitate de caz·are d<e cifloa 2000 locuri. 

Agricuil!tura - ramură tradiţională a econO!IIliei judeţului - va ou
noaşrt;e în anii cinreinalului o demoJ1Jare susţinută . A·cestei ramuri îi vor 
fi invesUte peste 900 miJ:ioone lei, oore vor contribui la sporirea produc
ţiei agricole în toaJte sectoarele, vor a:sigura me:oanizarea completă a lu
crărilor agricole. In anllll 1975 suprafaţa irigată va ajunge la 8800 hec
tare, vor fi const:ruiite complexe de îngrăşare pe scară industrială a 
animale~or. 

Nivelul de trai material şi cultural aJ. popU!laţiei va înregistra o ascen
siune permanentă prin sporirea veniturilor acesteia, prLn asigurarea unui 
fond locativ oare să satilsif;acă înbr-o măsură mereu crescîndă nevoile 
oamenilor muncii, ridi.c.area nivelului de civilizaţie şi confort. Volumul de 
mărfuri oare vor fi desfăcUite în 1975 va spori ou 36 la sută faţă de 1970, 
iar numărul de apartamente din fondurile statului s<e va dubla. 

Indeplinirea pliCllrlului înainte de termen pe primele patru luni ale 
anului în Clll'IS la toţi indicatorii subliniază prin fapte ataşamentul oame
nilor muncii din judeţul nostru faţă de politica generală a pwtidului, 
omagiu grăitor adu:s semkentenarului Par1Udului Comunist Român. 
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Coocentrîndu-şi efortu.ri!l.e asupra dezvoltării co.nstrucţiei socialiste 
tn România, pa1'tidul nostru porneşte de la conving·erea că în acest fel 
işi îndeplineşte attt misiunea istorică încredinţată de poporul român, cît 
şi o îndatorire esenţială faţă de cauza socialisrrrm1ui şi păcii în lume. 

In centrul politidi externe se află dezvoltarea prieteniei, ali.Janţei şi 
colaborării multilarterale cu toate ţările socialiSite, pe baza principiilor 
independenţei şi suverani:tăţii naţionale, ale egalităţii in drepturi, neames
te.cului în tr~eburHe interne, înrtmajutorărU şi aVJantajuJui reciproc. 

Partidul Comunist Român inten:si.fică reLaţiile de solidaritate, cola
borar·e şi prietenie cu toaJte .partidele comuniste şi muncitoreşti, îşi aduce 
contribuţi~a la refacerea şi ÎIIlltădrea unităţii mişcării comunis·te şi munci
toreşti, pe baza mocxisun-[eninisnmlui şi in:te~naţionahSIIIlului proletar, a 
rE>spectării dreptului fiecărui partid de a-şi elabora de sine stătător poli
tica internă şi externă, strategia şi tactica revoluţionară, forme1e de orga
nizare şi conducere. 

La aniversarea unei juanătăţi de veac de la făurirea Partidului Co
munist Român, patria noastră este o ţară socialistă în plin progres. Nă
zuinţele care au animat mintea şi cugetul celor care au pus, cu cindzed 
de ani în urmă, temeliile pal'!tidului revoluţionar al cLasei mundtoare 
s-au împlinit, îmbogăţindu-se permanent cu noile sensuri pe care dece
niile le-.au adus, pe care expe;rienţa concretă a construirii socialismului 
le-a generat. 

Increzători în politica internă şi internaţionaJă a Partidului ComuniJSt 
Român, toţi otamenii muncii din judeţul nostru, în strînsă unitalte frăţeCliS
că, alături de întregul popor, mobilizaţi de aniversarea gloriosului semi
centenar vor depune noi eforturi pentru transpunerea în viaţă a hotă~î

rilor Congresului al X-lea al partidului, pentru viitorul lmninos al Ro
mâniei socialiste. 

2- Aluta 




