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Delegația Partidului Delegația Partidului

TRĂIASCĂ
Eliberării și Socialismului 

din Maroc -

Comunist al Uniunii Sovietice

SOCIALISMUL!
Azi, e august, în marea sală a palatu

lui REPUBLICII SE DESCHID LUCRĂRILE 
CELUI DE AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN.

Eveniment ce-și va înscrie numele în Istoria pa
triei, Congresul al X-lea al partidului este momen
tul unei lucide și cuprinzătoare retrospective a dru
mului parcurs, al unui bilanț rodnic și responsabil, 
precum și al unei cutezătoare scrutări în viitor, al 
elaborării unui minuțios și mobilizator program des
tinat să,confere noi și îndreptățite străluciri zilei de 
mîine a patriei, să asigure străbaterea unei noi și 

'importante etape în opera de edificare socialistă, în 
apropierea țării de viitorul de aur, năzuit de ome
nire — comunismul. Este momentul cînd, cu vigoarea 
unor adevărați constructori ai viitorului, cu entu
ziasmul celor ce știu că de voința și priceperea lor 
depind dimensiunile istorice pe care Congresul le 
va dobîndi, delegații vor dezbate șl hotărî asupra 
orientării fundamentale a activității politice, econo
mice, sociale și culturale la care se va angaja parti
dul șl, strîns unit în jurul partidului, întregul po
por, în anii ce vor urma.

Congresul al X-lea al partidului este momentul 
unui însuflețitor bilanț care va consemna — spre 
mîndria noastră, a tuturor, spre gloria conducătoru
lui încercat al poporului, Partidul Comunist Român 
— că în anii care au trecut de la precedentul con
gres s-a desfășurat o vastă activitate organizato
rică, politică și ideologică pentru conducerea operei 
de edificare a socialismului, aplicîndu-se creator 
principiile generale ale marxism-leninismului la con
dițiile concrete ale țării noastre ; este momentul unui 
bilanț care va sintetiza măsurile înfăptuite în eco
nomie, știință, cultură, învățămînt, în toate dome
niile activității de partid și de stat, pentru perfec
ționarea organizării sociale și de stat, pentru bună
starea poporului, pentru dezvoltarea democrației so
cialiste, a unui spirit creator, înnoitor. Vor fi înfă
țișate realizările obținute în înfăptuirea cu consec
vență a politicii externe stabilite de Congresul al 
iX-lea al partidului, ampla activitate internațională 
ce a avut loc în această perioadă, care a determi
nat afirmarea Partidului Comunist Român ca deta
șament al mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, credincios ideilor marxism-leninismu
lui, ale internaționalismului socialist, afirmarea

României ca forță activă a luptei pentru so
cialism, pentru progres social și pace, pentru dez
voltarea multilaterală a prieteniei cu statele socia
liste, a relațiilor cu toate statele lumii.

Cu puterea de convingere a faptelor, Congresul 
al X-lea al partidului, ale cărui lucrări vor fi ur
mărite cu profund interes de milioanele de cetă
țeni ai țării, va consacra realitatea încărcată de înalte 
semnificații a dezvoltării continuu ascendente, pe toa
te planurile, a societății noastre socialiste, a puterni
cului dinamism al economiei, al întregii vieți social- 
politice.

Pentru poporul nostru, pentru fiecare cetățean al 
patriei, este limpede ca lumina zilei că izbînzile 
acestor ani de muncă entuziastă, avîntată, sînt ro
dul politicii științifice, marxist-leniniste a" partidu
lui, al creșterii rolului său cohducător în întreaga 
viață a societății socialistei al dezvoltării legăturilor 
partidului cu masele largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate. Dacă România socialistă se înalță 
azi între națiunile lumii ca o națiune puternică, li
beră și independentă, pe deplin stăpină pe desti
nele sale, dacă fiecare dintre cetățenii săi trăiește 
din plin sentimentul că priceperea și energia ce le 
are își găsesc cîmp fertil de afirmare și dezvoltare, 
dacă s-a statornicit, cu deosebire în anii ce au ur
mat Congresului al IX-lea, un climat cu adevărat 
democratic, un climat al demnității umane — toate 
acestea se datoresc partidului comunist, consecven
ței cu care de-a lungul acestei perioade, prin Con
ferința Națională, prin plenarele Comitetului Cen
tral, prin întreaga activitate inițiată, a militat pen
tru întronarea în practica vieții sociale și politice a 
principiilor ce stau la temelia activității de partid, 
pentru respectarea și aplicarea lor neabătută.

Consecvent politicii sale, preocupării de a perfec
ționa modalitățile de conlucrare și consultare cu po
porul, partidul a supus dezbaterii organizațiilor de 
partid, organizațiilor de masă și obștești, reprezen
tate în Frontul Unității Socialiste, tuturor oamenilor 
muncii, Tezele și proiectul de Directive — docunjen- 
telă pregătitoare ale Congresului. Expresie a adînci- 
rii democratismului în viața de partid, ca și în în
treaga viață a țării, conferințele extraordinare ale

(Continuare în pag. aVI-a)

Marți seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Eliberării și 
Socialismului din Maroc, care va 
participa la lucrările celui de-ai 
X-lea Congres al P.C.R.

Delegația este formată din Aii 
Yata, secretar general al Partidu
lui Eliberării și Socialismului din 
Maroc, șeful delegației, Belal Ab
delaziz, membru al Biroului Na
țional al Comitetului Național al 
P.E.S.M., șl Haj Nassaur, colabo
rator al Comitetului Național al 
P.E.S.M.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, precum și de tovarășii Ma
nea Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ioan Cotoț, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★
De asemenea, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a salutat delegațiile 
Partidului Comunist din-Japonia și 
Partidului Comunist din Reunion, 
precum și pe reprezentanții Parti
dului Socialist din Japonia, Parti
dului Socialist din Chile și Parti
dului Comunist Dominican, care au 
sosit cu același avion.

Marți dimineața a sosit în Capi
tală delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă de 
tovarășul K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., care va parti
cipa la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Din delegație fac parte tovarășii 
F. A. Surganov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., al doilea secretar al 
C.C. al P.C. din Bielorusia, A. P. 
Sitikov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului ținu
tului Habarovsk al P.C.U.S., și A. 
V. Basov, membru al C.C. al

P.C.U.S., ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., Virgil 
Cazacu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., și Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Erau, de asemenea, prezenți 
membri ai ambasadei Uniunii So
vietice la București.

(Agerpres)

&ita amdiicăWlor de partid și de stat 
b irtre^rinderea de reparat materia!

o

■ aerooartie de la Bănoasa
Marți Ia amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Ilie 
Verdeț, Dumitru Popa, Vasile Pa- 
tilineț, a făcut o vizită la între
prinderea de reparat material ae
ronautic de la Băneasa.

Erau prezenți tovarășii Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, general-maior 
ing. Ștefan Ispas, director general 
al Direcției construcțiilor de avioa

ne din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Directorul întreprinderii, Con
stantin Oprișan, a prezentat oas
peților activitatea acestei întreprin
deri unde, începînd din 1960, au 
fost omologate mai multe tipuri 
de avioane utilitare, reluîndu-se 
astfel tradiția constructorilor de 
avioane în România. A fost înfă
țișată activitatea desfășurată în 
cooperare cu firma britanică B.N.L. 
pentru construcția avionului tip 
Islander. x

In hala unde se afla, gata de 
zbor, noul tip de avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ș-a întreținut cu

directorul firmei britanice, sir 
Mark Norman, și cu ceilalți spe
cialiști englezi. Apoi a fost prezen
tat noul aparat, conceput pentru 
destinații multiple — transporturi 
de pasageri sau mărfuri, utilități 
sanitare.

In încheierea vizitei, tovărășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer șl ceilalți conducători de 
partid și de stat au asistat, pe, ae
roportul Băneasa, la o demonstra
ție de zbor a noului avion.

La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe construc
tori pentru frumoasa lor realizare.

(Agerpres)

IN PAGINILE II-III

STRĂLUCITĂ CONFIRMARE 
A JUSTEȚEI POLITICII 
PARTIDULUI NOSTRU

SWOZă: Marin Enache, 

Zdiaria Stacu, Zoltân IMâr, 

Peire SM EHexanita Ciucurencu, 
Ioan Corbaci, Gheorghe Tomozei. 
VERSURI: DemosSesie Botez, 
Cornelia Șerta, Georgo Chîrilâ.

ÎN PAGINILE IV-V

CONGRESUL AL X-LEA 
FORUM AL PARTIDULUI, 
AL ÎNTREGULUI POPOR
Amplă anchetă în care zeci de in

terlocutori — muncitori, țărani, in
telectuali, personalități ale vieții 
noastre politice și economice, oa
meni de știință, artă și cultură — 
își exprimă gînduriie și sentimen
tele în legătură cu cele mai impor
tante idei și probleme care, înce
pînd din această dimineață, vor 
constitui obiectul dezbaterilor înal
tului îor de partid, vor sta în aten
ția întregului nostru popor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Aii Yata pe aeroportul Băneasa

Delegația Uniunii

Comuniștilor dm Iugoslavia
Marți după-amiază a sosit în 

Capitală delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Mialko Todorovici, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., care va parti
cipa la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

Din delegație fac parte tovarășii 
Sergel Kraiger, membru al Pre
zidiului U.C.I., președintele Scupș- 
tinel Republicii Socialiste Slovenia, 
Dimce Belovski, membru al Pre
zidiului U.C.I., Iakșa Petricl, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Gheor
ghe Cioară, membru al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad și Ion Savu, 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)

Delegația . Partidului 

Comunist Italian

Delegația Partidului

Comunist din Japonia
Marți seara a sosit în Capitală 

delegația Partidului Comunist din 
Japonia, care va participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

Din delegație fac parte tovară
șii : Korehito Kurahara, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia, șeful delegației, Kenji 
Kawada, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, Junkichi 
Geshi, membru supleant al Prezi
diului, secretar al C.C. al P.C. din 
Japonia, Hidesato Numata, membru 
al Comisiei de revizie a C.C., Shu- 
nichi Nishizawa, șef adjunct al 
Secției Internaționale a C.C., re- 
dactor-șef al revistei P.C.J. „Docu

mente Internaționale", H. Sasakl, 
activist al C.C. al P.C. din Japonia.

La primire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii : Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Pîrvulescu, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a C.C. 
al P.C.R., Roman Moldovan, mem
bru al C.C. al P.C.R., Andrei Ște
fan, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului

Muncitoresc Unit Polonez
Marți seara a sosit în Capitală 

delegația Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, condusă de tovară
șul Jozef Tejchma, membru al Bi
roului Poțitic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., care va participa Ia lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. Din delegație face parte 
tovarășul Arkadiusz Laszewicz, 
membru al C.C. al P.M.U.P., prim- 
secretar al Comitetului voievodal 
Bialystock al P.M.U.P.

Pe aeroportul Băneasa. delega

ția a fost întîmpinată de tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Giosan, membru al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost prezenți Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone 
la București, și membri ai amba
sadei.

Delegația Partidului

Comunist din Australia
Marți a sosit în Capitală delega

ția Partidului Comunist din Aus
tralia, care va participa la lucrări
le celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. Din delegație fac parte to
varășii : Claude Jones, vicepreșe
dinte al P.C. din Australia, și Char
lie Gifford, membru al Comitetului 
Central.

La primire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Gluvacov, membru al 
C.C. al P.C.R., și Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice.

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală delegația Partidului Co
munist Italian, condusă de tova
rășul Giancarlo Pajetta, mem
bru al Biroului Politic și al Direc
țiunii C.C. al P.C.I., care va parti
cipa la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

Din delegație fac parte tovarășii 
Rodolfo Bollini și Alessio Pas- 
quini, membri ai C.C. al P.C.I., șl 
Mario Stendardi, șef de sector la 
Secția Externă a C.C. al P.C.I.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspeții au fost salutați de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghlzela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Petrescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, de activiști de 
partid.

Delegația Partidului 
Comunist din Reunion

Marți seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Comunist din 
Reunion, care va participa la cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

Delegația este alcătuită din to
varășii Paul Verges, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Reunion, și Bruny Payet, membru 
al Biroului Politic, secretar al Co
mitetului Central al P.C. din Reu
nion.

La sosire, pe aeroportul Bănea* 
sa, oaspeții au fost salutați de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului Central al 
U.T.C., Titus Popovicl, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Reprezentantul Partidului 

African al Independenței 

. din Guineea-Bissau

și Insulele Capului Verde
Marți la amiază a sosit în Ca

pitală Amilcar Cabrai, secretar ge
neral al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, care 
va reprezenta acest partid la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul. Bă
neasa, oaspetele a fost întîmpinat 
de tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției.

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

ASTĂZI, 6 AUGUST, POSTURILE NOASTRE 
DE RADIO Șl TELEVIZIUNE VOR TRANSMITE ÎN 
DIRECT, ÎN JURUL OREI 9,00, DIN SALA PALA
TULUI, ȘEDINȚA DE DESCHIDERE A CELUI 
DE-AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN.

i
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Congresul IX Inimă
succese care luminează

din inima

Desen de Mihu VULCĂNESCU
peste timp, și

Zaharia STANCU

l

în anii con-

so-

înfloresc talentele
Zoltan ALADÂR

i

■

și al 
chiar

gra- 
răsu-

de 
po- 

cu 
un 
so-

Fiecare 
lună, fiecare 
sfert de veac 
noi realizări, 
ce au trecut

ceastă vastă prospectare 
rului, caracterizată prin

al doilea riad, cred că 
vorba de sentimentul 
noi legături între po- 

și conducătorul său,

a vieții

la oamenii maturi 
școlarii cei mai 
"W. J un con- 

de partid și de 
a fost atit de sti-

poporului
Marin ENACHE 

secretarul Comitetului de partid 
de la uzina „23 August” — București

că 
vie, 

Și 
permanentă,

popor, 
funda- 
noastre 
noastre 
noastre

Noua oțelărie de la Combinatul siderurgic din Galați- 
„cetate” de primă mărime a metalurgiei românești, în
zestrată cu agregate și instalații moderne, de înal

tă productivitate
Foto : Nicu Vasile

In climatul înfrățirii

chipul patriei
Ca cetățeni ai României socialiste, 

devotați trup și suflet edificării noii 
orînduiri sociale, trăim din plin a- 
ceste momente de excepțională im
portanță pentru viitorul țării. A- 
ceastă vastă prospectare a viito- 

...... . .. , cutezan
ță și aprofundare științifică, realistă 
a fenomenelor esențiale ale societății 
contemporane românești se bizuie pe 
spiritul creator, de apreciere lucidă, 
încetățenit de partid îndeosebi după 
Congresul al IX-lea și Conferința 
Națională — spirit de analiză com
plexă, laborioasă a politicii interne 
și externe, a principalelor linii de 
forță ale economiei, a întregii vieți 
sociale. Dezbaterile inițiate în ultimii 
ani privind direcțiile de dezvoltare 
multilaterală a României, dialogul 
permanent cu poporul — creatorul tu
turor valorilor materiale și spiri
tuale — au reliefat cu putere de ne
tăgăduit creșterea rolului conducător 
al partidului în societatea noastră, ex
ponent al intereselor vitale ale po
porului.

La jubileul anului XXV, România 
socialistă se prezintă cu Un tablou do
minat de dinamismul dezvoltării sale 
economice, științifice și culturale, un 
tablou dominat de perfecționările a- 
duse întregii vieți sociale și politice 
după Congresul al IX-lea al partidu
lui. Este o etapă istorică nouă, bogată 
în succese în toate domeniile, succese 
dobîndite prin consecvența cu care 
partidul a militat pentru dezvoltarea 
echilibrată a economiei, pentru în
lăturarea modalităților perimate de 
lucru șl întronarea unui riguros cli
mat de exigență și de valorificare de
plină a spiritului de inițiativă. Este 
etapa istorică în care justețea aces
tei orientări creatoare a întregii ac
tivități de partid a fost confirmată 
convingător de cele peste 700 de 
premiere industriale, reprezentînd tot 
atîtea capacități de producție și o- 
biective intrate în funcțiune în primii 
trei ani ai prezentului cincinal, de 
ritmurile ascendente ale tuturor la
turilor vieții noastre economice șl 
social-culturale desfășurate sub sem
nul avîntului înnoitor, de continuă

Șirul anilor de lumină 
— 25 de perle strălucitoa
re — a urcat un nou 
soare deasupra bolții țării 
noastre. Razele acestuia 
încălzeso deopotrivă pe 
toți fiii patriei. ~ 
an, fiecare 
zi a acestui 
ne-a adus 
iar în anii 
de la Congresul al IX-lea, 
progresul economiei, știin
ței și culturii, desfășurat 
cu participarea noastră 

ce
cu participarea 
activă, a devenit din 
în ce mai dinamic.

în multitudinea 
realizări obținute de 
porul nostru, condus 
clarviziune de partid, 
loc de seamă îl ocupă 
luționarea justă, marxist- 
leninistă a problemei na
ționale, crearea unei pu
ternice unități moral- 
politice a întregului po
por. înfăptuirea neabătu
tă a politicii Partidului 
Comunist Român a confe
rit noi realități sociale 
patriei, a așezat pe noi 
temeiuri relațiile dintre 
oameni, asigurînd, deopo
trivă românilor ca și 
populației de altă națio
nalitate — maghiari, ger
mani, sîrbl — condiții op
time pentru a-și exercita
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perfecționare șl sporire a gradului de 
eficiență.

Exemple ilustrative în acest sens 
se pot da multe. însăși uzina „23 Au
gust" este un „argument" Ea a cu
noscut , mari prefaceri, care i-au 
schimbat complet, în timpul din 
urmă, profilul și configurația. Numai 
în actualul cincinal, valoarea inves
tițiilor acordate uzinei de către stat 
este de aproape o jumătate de mi
liard de lei. Au fost construite și 
date în exploatare importante supra- 

", au fost luate 
superioară a 
au fost intro- 
produse de o

fețe pentru producție, 
măsuri de organizare 
producției și a muncii; 
duse în fabricație noi 
înaltă tehnicitate.

Succesele dobîndite __  __
strucției socialiste, îndeplinirea am
plului program elaborat de Congre
sul al IX-lea și de Conferința Națio
nală ilustrează justețea politicii 
Partidului Comunist Român, u- 
riașa sa forță mobilizatoare. în 
etapa actuală, creșterea rolului 
conducător al partidului reprezintă 
o condiție hotărîtoare pentru reali
zarea de .către statul nostru socialist 
a sarcinilor sporite care îi revin. 
Este o necesitate obiectivă de
terminată de volumul și com
plexitatea construcției, socialiste, de 
amploarea participării conștiente a 
maselor la viața politică și socială, 
de adîncirea continuă a democrației 

■ noastre socialiste. în aceste condiții, 
de creștere a gradțilui de complexitate 
a vieții economice și sociale, căreia 
i se alătură continua perfecționare 
a cadrului organizatoric și de acțiune, 
rolul conducător al partidului, al fie
cărei organizații în parte se exercită 
tocmai prin acest cîștig de profunzi
me în analiza și pătrunderea fenome
nelor, pornind de la cunoașterea ri
guroasă, atît a succeselor, cît și a nea-

junsurilor ce frînează dezvoltarea fi
rească, afirmarea nestingherită a nou
lui. întreaga experiență istorică a re
voluției și construcției socialiste din 
țara noastră demonstrează că reali
zarea • conducerii de către Parti
dul Comunist Român a tuturor sfere
lor vieții sociale și atragerea maselor 
la creația istorică conștientă a con
stituit și constituie factorul politic 
fundamental al înaintării României 
pe calea socialismului.

Ca membru de partid, ca delegat la 
cel de-al X-lea Congres al partidului, 
vreau să-mi exprim totala și însufle
țită mea adeziune la propunerea pe 
care o socot a întregii țări de reale
gere a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Român. Per
sonalitate proeminentă, fiu credincios 
al poporului român, atașat trup și su
flet cauzei, socialismului și comunis
mului, tovarășul Ceaușescu întru
nește calitățile înalte ce se cer func
ției de. secretar general al , Comite
tului Central al partidului. în pondu- 
cerea partidului, secretarul său gene
ral a avut un rol deosebit în elabo
rarea politicii interne și externe, la 
traducerea ei în viață, la imprima
rea unui stil de activitate intensă, 
de responsabilitate și înaltă exigență, 
în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la conducerea partidului, 
comuniștii, poporul întreg văd ga
ranția' că partidul va promova și de 
aici înainte aceeași politică marxist- 
leninistă fermă, își va îndeplini cu 
același succes înalta sa misiune de 
conducător al societății românești.

Primind aprobarea unanimă a or
ganizațiilor de partid, a conferințelor 
de partid, întrunind adeziunea, fier
binte a întregului popor, se poate a- 
firma — nu'doar printr-o simplă me
taforă — că documentele pe care le 
dezbate, începind de astăzi, cel de-al 
X-lea Congres reprezintă spiritul viu 
al conștiinței unanime a întregii na
țiuni, aspirația spre forme tot mai 
înalte de civilizație ce vor căpăta 
contur limpede la Congres și care vor 
propulsa România pe noi trepte ale 
desăvîrșirii construcției socialiste.

toate drepturile .constitu
ționale, a-și valorifica 
energiile creatoare, talen
tul și priceperea în inte
resul patriei comune.

Unitatea frățească a 
poporului român și a na
ționalităților conlocuitoa
re este rezultatul firesc, 
legic, al edificării socia
lismului. Este rezultatul 
firesc al politicii promo
vate consecvent de parti
dul nostru Comunist pen
tru a asigura o egalitate 
reală, un cadru social în 
care această unitate fră
țească să se sudeze tot 
mai puternic. Aș dori să 
remarc că în perioada 
care a trecut de la Con
gresul al IX-lea, datori
tă măsurilor luate pen
tru dezvoltarea armonioa
să a tuturor județelor 
țării, adîncirea democra
tismului socialist, perfec
ționarea și lărgirea în- 
vățămîntului, dezvoltarea 
culturii etc., precum și 
prin crearea consiliilor 
oamenilor muncii din rîn- 
duriîe naționalităților con-

locuitoare, s-a asigurat tn 
mod deosebit consolida
rea acestui cadru al în
făptuirii în muncă a idea
lurilor tuturor celor ce lo
cuiesc pe meleagurile 
României socialiste. îmi ■ 
îndeplinesc o plăcută în
datorire să afirm și acum 
că un rol important în 
promovarea unei politici 
bazate pe spiritul deplinei 
echități sociale, a unei 
politici care consideră 
drept valoare supremă o- 
mul, apreciindu-1 după 
capacitatea de a se do
vedi util societății, indi
ferent de naționalitate, i-a 
revenit secretarului gene
ral al partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
de al cărui nume sînt le
gate spiritul înnoitor, 
atmosfera de muncă libe
ră, creatoare îndreptată 

. către țelurile supreme ale 
slujirii patriei și cauzei 
socialismului.

Alături de ceilalți oa
meni ai muncii, intelectu
alitatea patriei și-a aflat, 
în condițiile socialismului" 
sensuri clare pentru exis-

îența sa, idealuri înflăcă
rate, considerînd o nobilă 
îndatorire angajarea fer
mă în opera de înflorire, 
de înălțare a patriei. în 
rîndul intelectualilor, cei 
aparținînd naționalității 
maghiare se simt pe de
plin integrați aceluiași e- 
fort creator, sînt mîndri 
să răspundă acelorași sar
cini ale construcției so
cialiste. între aceștia, o 
contribuție apreciabilă își 
aduc și compozitorii, apre- 
ciați deopotrivă de colegii 
lor cit și de public dato
rită creațiilor lor ferm 
angajate, datorită talentu
lui pe care îl învestesc în 
opera lor.

în acest moment deose
bit, socotesc o cinste 
să-mi exprim devotamen
tul meu profund față de 
politica partidului, con
vingerea nestrămutată că 
România socialistă, slujită 
cu brațe viguroase, !cu 
inimi entuziaste de toți 
fiii ei, indiferent de națio
nalitate, va înscrie noi 
realizări în biografia sa 
contemporană, împlinin- 
du-se astfel perspectivele 
luminoase pe care le vor 
contura cu claritate docu
mentele ce vor fi adopta- , 
te de cel de-al X-lea Con
gres al partidului.

Mi se pare că sînt în
dreptățit să spun .că am 
trăit destui ani în deplină 
capacitate a observației și 
înțelegerii pentru a-mi a- 
minti de toate congresele 
și conferințele partidului, 
cîte au avut loc, la lumina 
zilei, în ultimul sfert de 
veac. Amintirile cu privire 
la trecutele congrese le-am 
păstrat cu grijă nu numai 
în caietele mele cu note, 
ci și în minte. Fiecare con
gres și-a avut problemele 
lui de pus și de rezolvat. 
Fiecare congres și-a avut 
un cadru al său în care 
s-a desfășurat, cu oamenii 
și cu atmosfera lui, cu ur
mările și urmele adînci, pe 
care le-a imprimat în via
ța partidului, în viața po
porului, în viața patriei 
noastre, pe drumul larg și 
luminos, dar și plin de 
greutăți, al construirii so
cialismului.

Am spus că le-am ținut 
minte. Cu alte cuvinte că 
le-am păstrat tn memorie, 
pentru că acesta e cuvîntul 
cu care noi desemnăm un 
oarecare mecanism de con
tinuitate al spiritului nos
tru, de îndată ce ieșim din 
clipa strictă a prezentului.

, Dar amintiri, în sensul o- 
bișnuit al cuvîntului, aceste 
momente încă nu au deve
nit. Nu găsesc pe ele, a- 
tunci cînd le rechem, nici 
o pojghiță de trecut, nici 
o pulbere de timp, nici un 
semn de încremenire : sînt 
mereu vii. Sînt mereu pre
zente. Singura diferență e 
că nu se mai petrec în a- 
fară, ci că sînt, durează, 
înăuntru...

Și, iată-mă, astăzi cu
prins iarăși de frămînta- 
rea uriașă a acestor pregă
tiri și zile de congres, 
participînd, alături de în
tregul nostru partid și de 
întregul nostru popor, cu 
toate puterile și cu toată 
capacitatea de simțire, la 
Intensul elan de muncă, de 
cugetare, de emoție, cu 
care a fost întîmpinat acest 
al X-lea Congres.

Și, iată-mă în cea mai 
bună situație pentru a con
frunta starea de spirit, de 
astăzi, cu stările de spirit 
ale trecutelor congrese. 
Care ar fi elementele noi 
cărora li se datorează sen
timentul nostru de astăzi, 
mult mai adînc, mult mai 
amplu, și mult mai intens ?

Este, în primul rînd, o 
puternică o deplină con
știință a victoriei. Nicio
dată, de la un congres la 
altul, nu s-au înscris, la 
bilanțul intervalurilor res
pective, un atît de mare 
număr de realizări, de suc
cese, de mari pași înainte, 
în toate direcțiile. Trebuie 
să adăugăm însă că rea
lizările trecutului, acumu
lările fiecărui an și chiar 
ale fiecărei zile, strînse în
tr-un singur efort de un 
sfert de veac, au creat 
multe dintre condițiile a- 
cestui spor de bilanț, ale 
acestei accelerări istorice a 
biruinței de ansamblu, în 
zilele și .anii dintre Con
gresul al IX-lea 
X-lea. Multe, însă,
foarte multe, sînt realiză
rile numai ale acestor ani.

sînt toate noi, răsărite din- 
tr-o sămînță nouă, zvîrlită 
într-o brazdă nouă, al cărei 
plug a fost Congresul ni 
IX-lea, cu plugarii lui, și 
crescute, și coapte într-o 
atmosferă pe care a creat-o 
spiritul său.

în acești ani, dintre a) 
IX-lea și al X-lea Congres, 
atît faptele obiective, cît și 
examenul nostru interior 
ne-au putut face să pri
mim ca pe un adevăr de
finitiv afirmația 
vă, ■ răspicată și
nătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,. și anu
me că „Socialismul a 
triumfat definitiv în Ro
mânia" și că „Nimic nu-1 
mai poate pune în pericol".

Aceasta e conștiința de 
biruință deplină, profundă, 
definitivă, care dă frămîn- 
tării sufletești a poporului 
nostru în zilele Congre
sului al X-lea o atît de ne
încercată încă vibrație, o 
vibrație atît de nouă.
șîn 

este 
unei 
por 
Partidul Comunist Român, 
o legătură care s-a adău
gat, în acești ani, la nenu
măratele care se înfiripa
seră, se strînseseră, {se 
contopiseră, de-a lungul 
vremurilor. îmi place să 
numesc această legătură 
nouă, legătura maturității, 
a unității democratice 
cialiste

S-a dovedit, astfel, 
legătura organică și 
identitatea desăvîrșită 
comuniunea 
dintre partid și 
constituie realitatea 
mentală a vieții 
publice, 
politice, a întregii 
vieți. Pe temelia jndestruc-^ 
tibilă a acestei realități se 
construiește 
ceas de 
noastră socialistă. Pe 
melia 
cestel 
vîrși 
mulul 
porni 
strucția, în țara noastră, a 
comunismului.

în sfîrșit, cel mai emo
ționant și mai nou semn 
sub. care am trăit pregăti
rea congresului a fost, fără 
îndoială, izbucnirea tu
multuoasă, limpede și 
caldă, și atît de frumoasă, 
a încrederii și dragostei 
populare față de secreta
rul general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Este profund umană ten
dința, nevoia unui popor 
de a se recunoaște la un 
moment dat, într-un om 
cu tot ceea ce are mai pro
priu și mai bun.

încrederea și dragostea 
oamenilor într-un condu
cător sau altul a fost nu o 
dată înșelată. Dar cînd nu 
a fost, ei și-au dovedit ca
pacitatea de afecțiune, de 
devotament, de statornicie

zi de zi, și 
ceas, România 

te- 
indestructibilă a a- 
realități vom desă- 
construcția socialis
to România și vom 

la asalt pentru con-

In credință, prin forme care 
au trecut
l-au trecut pe cel ce ic-a 
meritat, în nemurire, 
avut deseori prilejul 
constat — și 
ultimele săptămini 
simpla pronunțare a 
melui tovarășului 
Ceaușescu electrizează ma
sele, de 
pînă la școlarii 
fragezi. Nicicînd 
ducător 
stat nu 
mat, atît de iubit de către 
popor și nu a insuflat po
porului atîta încredere ca 
Nicolae Ceaușescu.

în același timp, Nicolae 
Ceaușescu, cuvîntul lui, 
ideile lui, acțiunile lui, nu 
pot fi înțelese decît pornind 
de la poporul român, de Ia 
țara românească, de la isto
ria ei, în trecut, prezent și 
viitor. A-i despărți, a căuta 
a-i tnțelege separat, în
seamnă a falsifica de la în
ceput datele problemei, fă- 
cînd din una două.

E un fenomen de coinci
dență fericită, desăvîrșită, 
între popor și conducător, 
un fenomen care nu s-a 
produs în trecutul nostru 
prea ades.

De aceea, poporul român 
a învățat, după o atit de 
îndelungată experiență, că 
asemenea coincidențe tre
buie valorificate la maxi
mum, că este o datorie a 
lui — față de sine însuși, 
față de existența sa, față de 
viața generațiilor ce vor tot 
veni și se vor tot urma, 
față de viitorul patriei — să 
tragă toate foloasele din fe
ricita coincidență a acestui 
moment istoric:

Nu e vorba, deci, numai 
de sentiment, ci de un 
profund instinct al vieții și 
al istoriei, care îmbracă 
forma recunoștinței, a dra
gostei față de acest vechi și 
încercat comunist, față de 
acest strălucit bărbat de stat, 
care este întîiul dintre cei 
dinții.

Prin ce a meritat Nicolae 
Ceaușescu această încre
dere știm cu toții prea 
bine. Prin inteligență, prin 
gîndire, desigur, prin con
secvență, curaj, hărnicie, 
prin talent, energie și vo
ință — nu mai încape îndo
ială — prin pasiune revolu
ționară, prin încrederea ne
strămutată în marxism
leninism, în idealul socia
list. Dar mai presus de 
toate, printr-un instinct 
similar cu acela al poporu
lui, printr-o comuniune in
destructibilă cu aspirațiile 
poporului, care acum îi 
cere să-și asume și pe mai 
departe ce e mai greu, să 
îndrăgească tot ceea ce e 
mai temerar.

Iată, în bună măsură, ce 
explică revărsarea zgudui
tor de fierbinte, care de- ' 
pășește cu mult limitele 
unui fenomen de populari
tate politică, atingîndu-le 
pe acelea ale unei patetice 
și tainice legături de des
tin, și care se face simțită 
ca atare, atunci cînd răsu
nă strigătul unanim : „îl 
vrem pe Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului nos
tru, îl vrem pe Nicolae 
Ceaușescu în fruntea statu
lui nostru socialist".

Am 
să 

mai ales în 
că

nu-
Nicolae

combinatul chimic și uzina de produse sodice Govora, in retortele cârora marerine prime capdtd o valoare economică superioarăPlatforma industrială Rm. Vilcea, pe care predomină
f
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Mergem 

înainte
' x

pe acest drum

Petre STAN ‘
Strungar, secția prelucrări mecanice, Uzina de piese 

de schimb și utilaj chimic Găești

Cu pufin timp In urmă, 
am trăit una din marile 
bucurii ale vieții mele : 
atunci cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și alți 
conducători de partid, 
oaspeți dragi, au vizitat 
județul nostru, orașul 
meu Găești, am putut să-i 
mulțumesc personal tin
sului, și prin dînsul par
tidului, pentru tot ceea ce 
partidul a făcut pentru 
țară, pentru ridicarea 
economică, socială și cul
turală a tuturor județelor 
patriei. Azi, județul Dîm
bovița are o pondere 
însemnată în ansamblu] 
economiei noastre, pro- 
ducînd petrol și utilaj pe
trolier, produse textile | 
de la nimic aproape am 
ajuns un județ „mare" : 
avem fabrici, uzine, iar la 
Găești s-a construit Uzi
na de piese de schimb șl 
utilaj chimic, o nestemată 
Industrială, după părerea 
mea.

Sînt un om simplu și 
îmi vine greu să redau în 
cuvinte ceea ce a însem
nat și înseamnă pentru 
mine și familia mea in
dustrializarea, ceea ce în
seamnă să lucrezi într-o 
fabrică, să capeți cunoș
tințele necesare acestui 
proces, să te ridici me
reu, ce orizonturi îți 
deschid toate acestea. Pot 
spune însă , totul în cîte- 
va vorbe : eu, familia mea 
dispunem de un salariu 
sigur, după cît și cum 
muncesc, avem gînduri 
noi, visuri îndrăznețe — 
visăm mult mai departe 
decît la hrana de a doua 
zi, cum ne gîndeam îna
inte.

Am urmărit cu mare 
atenție, în ziare, la ra
dio, la televizor, dez
baterea de către întreg 
poporul a documentelor 
ce vor fi supuse spre a- 
probat* congresului. Oa
menii le-au discutat, țau 
făcut propuneri, s-au ală
turat ca unul singur a- 
cestor documente. Mi-am 
dat seama că toți sîntem 
la fel, că aceeași dragoste 
față de partid ne

călăuzește munca spre 
bunăstare. Aceeași dra
goste față de cel mai iu
bit fiu al poporului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
propus să fie reales în 
cea mai înaltă funcție de 
partid, de mare respon
sabilitate pentru destinele 
țării, ale poporului. O 
spun din tot sufletul: tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
este cel mai bun dintre 
cei buni ; cunosc din cu- 
vîntările sale, din ceea ce 
văd și aud, cît de mare 
este rolul său în promo
varea politicii partidului 
și statului, în promova
rea noului în toate sectoa
rele vieții noastre. Eu, 
noi, toți muncitorii uzinei 
sîntem alături de dînsul, 
îl cinstim pe dînsul și 
partidul, după cum dînsul 
și partidul, prin activita
tea desfășurată, ne cin
stesc pe noi toți.

Azi începe Congresul 
al X-lea al partidului. Se 
va hotărî aici, potrivit 
Tezelor și proiectului de 
Directive dezbătute de în
treg poporul, drumul de 
urmat al economiei, al 
țării, drumul continuării 
industrializării, al pro
gresului. Dorim să mer
gem înainte pe acest 
drum, așa cum i-am spus 
și tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cînd a fost prin
tre noi, cu emoția și mîn- 
dria pe care o ai atunci 
cînd te adresezi, de la om 
la om, celui care în frun
tea partidului a vegheat 
și va veghea ca obiecti
vele ce se stabilesc, cu a- 
sentimentul întregului 
popor, pentru prosperita
tea patriei, să fie traduse 
statornic în viață. Și sîn
tem convinși că vpm 
merge pe acest drum, că 
se face totul pentru a- 
ceasta, pentru ca noi, co
piii noștri, copiii copiilor 
noștri, muncind cu abne
gație, să trăiască mai 
bine, mai fericiți. Asigur 
congresul, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu perso
nal, că sînt un soldat cre
dincios al partidului, că 
partidul se poate bizui pe 
mine.

Desen de Mihai SANZIANU

v

Conștiința întregii națiuni
Victoriile ultimilor 25 de 

ani, succesele obținute de po
porul român se datoresc în 
întregime politicii Partidului 
Comunist Român — călăuza în
țeleaptă, creatoare, a cărei ac
tivitate întrunește adeziunea 
tot mai largă a maselor și 
prețuirea multor popoare. 
Sprijinind politica internă și 
externă a partidului, masele 
de oameni ai muncii apără im
plicit interesele vitale ale 
patriei, cauza socialismului

împreună cu alți oameni de 
artă am însoțit conducătorii de 
partid și de stat în vizitele de 
lucru pe care le-au întreprins 
în județele Brăila, Galați și 
Vrancea ; mi-am dat seama 
o dată mai mult, cu prilejul 
acestor fructuoase confruntări, 
că întreaga politică a partidu
lui nostru merge pe un drum 
bun, trasat pe baza studierii 
atente a realităților noastre. 
Și .am înțeles, de asemenea, că 
există o puternică unitate so- 
cial-politică a întregului po
por în jurul partidului. Căci, 
așa după cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Ple
nara C.C al P.C.R din 24 oc

Alexandru CIUCURENCU,
I

artist al poporului

tombrie 1968, unitatea po
porului, a tuturor oamenilor 
muncii, Indiferent de naționa
litate, reprezintă „condiția 
fundamentală a trăiniciei și 
forței orînduirii noastre socia
liste, uriașa forță motrice a 
progresului material și spiri
tual al României noi. Poporul 
român unit în rînduri strînse, 
sub conducerea partidului, re
prezintă o pavăză inexpugna
bilă a marilor cuceriri revolu
ționare ale societății noastre, 
a strălucitelor victorii dobin- 
dite pe drumul înfloririi so
cialiste a patriei."

Efervescența pe care a tn- 
registrat-o întreaga noastră 
viață politică, socială și cultu
rală ca urmare a Congresului 
al IX-lea al partidului a avut 
urmări din cele mai fericite 
asupra creației artistice și li
terare. Spiritul larg, deschis 
căutărilor novatoare, (zvorîte

din viața poporului, din senti
mentele lui, din frumusețea 
acestor plaiuri, a dat posibi
litatea unei reale înfloriri a 
tuturor ramurilor artei ro
mânești în acești patru ini.

Același spirit creator, de
mocratic, instaurat în viața 
țării noastre după Congresul 
al IX-lea, a făcut posibile 
largile dezbateri asupra pro
iectului de Directive pentru 
Congresul X și a Tezelor C.C. 
al Partidului Comunist Ro
mân care au avut loc pe în
treg cuprinsul țării. Ele au 
potențat la maximum intere
sul față de problemele ma
jore ale vieții noastre eco
nomice, social-politice și cul
turale, cît și pe cele ce țin 
de răspunderea personală a 
fiecăruia, pentru că rea
lizarea acestui program mă
reț «e sprijină pe aportul

fiecărui membru al societății, 
pe gîndirea lui creatoare. In 
aceste condiții, cei propuși 
pentru organele superioare ale 
conducerii de partid, cei ce 
vor fi aleși vor angaja un dia
log de maximă importanță, un 
dialog al răspunderii socia
le, al răspunderii față de 
politica Partidului Comunist 
Român, tn jurul căruia s-au 
strîns toate forțele națiunii. 
.Oamenii de știință și cultură 
integrați, asemeni întregului 
popor, in nobila muncă de e- 
dificare socialistă au datoria 
să lase urma'șjlor, peste 
veacuri, mărturii ale epocii 
noastre, dovezi trainice »le e- 
roismului maselor, ale am
plului proces de creștere, 
făurire și perfecționare con
tinuă a societății noastre în 
condițiile existenței unui cli
mat care favorizează schim
bul liber de idei, afirmarea 
personalității umane, în toată 
plenitudinea ei, se îndreaptă 
în direcția valorificării talen
tului și a capacităților crea
toare, spre a fi în pas cu ce
rințele de cultură mereu cres- 
cînde, mereu mai înalte ale 
întregii țări
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Patru ani cît patru decenii
In acest august fierbinte, facem 

bilanțul realizărilor obținute în cei 
25 de ani, cîți au trecut de la eli
berarea patriei. Sînt ani rodnici și 
ne îndreptăm recunoștința noastră 
spre Partidul Comunist Român, 
care a condus lupta țărănimii pen
tru pămînt și a înfăptuit reforma 
agrară, care ne-a ajutat să ne unim 
apoi în puternice cooperative agri
cole. Nu putem uita că, înfăptuind 
politica de așezare pe temeinice 
baze socialiste a agriculturii, par
tidul s-a îngrijit tot timpul de crea
rea și dezvoltarea mijloacelor teh- 
nico-materiale (tractoare și diferite 
utilaje, îngrășăminte chimice), a 
urmărit pregătirea unui mare nu
măr de specialiști necesari îndru
mării agriculturii. Rezultatele în
tregii agriculturi sînt bine cunos
cute tuturor. Cooperativa agricolă a 
schimbat fundamental satul, viața 
noastră.

In aceste zile, cînd se desfășoa
ră lucrările Congresului al X-lea 
al partidului, noi strîngem cu hărni
cie rodul holdelor, rod care este 
din an în an tot mai bogat. Bucu
ria noastră capătă rotunjime fireas
că atunci cînd vedem că satul nos
tru e tot mai frumos, viața oame
nilor — lipsită de grija zilei de 
mîine. De-a lungul Șoselei asfal
tate. de-a lungul celorlalte străzi 
se înșiruie case noi din zid, cu aco
perișul de țiglă, care au luat locul 
celor acoperite cu stuf. Sîntem be
neficiarii luminii electrice, ai ra
dioului și televiziunii. Intr-un cu- 
vînt, satul se apropie de oraș. Și 
nu este vorba numai de noi, cei din 
Șimand. întreaga agricultură coope
ratistă a pornit pe acest drum de 
viață nouă, de sporire a producției, 
a veniturilor, asigurîndu-se,^ pe 
această cale, o viață fericită țără
nimii.

împreună cu clasa muncitoare,

loan CORBACI 
președintele Cooperativei agricole 

din Șimand, județul Arad

cu Intelectualitatea, țărănimea a 
beneficiat din plin de vastul pro
gram adoptat de către Congresul 
al IX-lea al P.C.R., etapă istorică 
în dezvoltarea României socialiste. 
Suflul înnoitor creat de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului se 
simte puternic șl în viața coopera
tivei noastre agricole. S-a prevă
zut atunci un complex de măsuri 
a căror înfăptuire asigură și va 
asigura în continuare progresul 
agriculturii noastre socialiste. Așa, 
bunăoară, crearea uniunilor coope
ratiste, organele proprii de condu
cere a cooperativelor agricole care, 
în condițiile dezvoltării democra
ției socialiste, ale creșterii conștiin
ței cetățenilor, capătă — după cum 
se subliniază în Tezele C.C. al 
P.C.R. — un rol tot mai mare în 
înfăptuirea programului de desă- 
vîrșire a construcției socialiste, 
fiind o expresie a consecvenței, a 
hotărîrii cu care partidul, Comite
tul său Central, militează pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea. Dezvoltarea 
democrației cooperatiste, atragerea 
țărănimii la conducerea treburilor 
obștești au făcut ca membrii coope
ratori să simtă responsabilități 
sporite privind stabilirea planului, 
îndeplinirea lui întocmai. Sînt nu
meroase inițiativele oamenilor în 
toate domeniile de activitate, ceea 
ce constituie o dovadă a interesu
lui pentru ca rezultatele coopera

tivei agricole să fie tot mai fruc
tuoase.

Cu prilejul vizitei pe care a în
treprins-o nu de mult prin această 
parte a țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost și oaspetele co
munei noastre. Locuitorii Șimandu- 
lui au făcut o vie manifestare de 
prețuire și stimă secretarului ge
neral al partidului, exprimîndu-și 
prin aceasta atașamentul pentru 
politica internă și externă a parti
dului, adeziunea lor hotărîtă la 
aceasta, angajamentul de a milita' 
neobosit pentru înfăptuirea ei în 
Inima tuturor locuitorilor co
munei au rămas adînc înti
părite cuvintele, îndrumările to
varășului Ceaușescu, privind dez
voltarea cooperativei noastre, a 
agriculturii în general.

Doresc să-mi exprim bucuria de 
a-1 fi cunoscut personal pe secreta
rul general al partidului, conducă
torul iubit al poporului nostru 
Pentru întreaga activitate desfășu
rată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la conducerea partidului și statului, 
pentru munca sa neobosită, desfă
șurată în interesul națiunii noas
tre, cooperatorii din comuna noastră, 
unindu-și simțămintele cu întregul 
popor, au primit cu deosebită sa
tisfacție propunerea de a fi reales 
în înalta funcție de secretar ge
neral al Comitetului Central.

Avem încredere nestrămutată în 
justețea hotărîrilor ce vor fi adop
tate de Congresul al X-lea al 
partidului, ale cărui lucrări vor 
consemna o nouă etapă în viața 
țării, în viața noastră, și toate efor
turile noastre viitoare vor fi închi
nate îndeplinirii acestor hotărîri 
de înflorire a României, spre binele 
întregului popor român.

Purtător al celor mai 
înălțătoare tradiții

încă de la întemeierea 
lui, Partidul Comunist Ro
mân s-a legat, prin destin, 
de toate marile tradiții ale 
luptei pentru libertate șl 
progres social, le-a cristali
zat într-un program tot
deauna' conectat la cele 
mai ardente idei ale timpu
lui și le-a dus, tn anii care 
sînt ai noștri, spre împli
nire. Parcurgînd litera în
nobilată a întîielor sale 
manifeste, am regăsit cris
talele pure ale unor alte, 
mai vechi, expresii ale 
credinței nezdruncinate în 
viitorul țării, aspirații fier
binți, mărturisite adesea 
sub bolți ale jertfei

Se poate desluși, topită 
tn zilele programatice pe 
care le evoc, ceva din slo
va împătimită a Vladimi- 
rescului..

Ceva din ecoul de clopot 
al proclamațiilor lui Bălces- 
cu ori Iancu...

...Ori din scrisa însîngera- 
tă a răzvrătiților de la 1888 
sau 1907..

Aceste momente memora
bile ale istoriei au rezonan
ță în eroicele lupte de la 
Lupeni, de la Grivița. în 
marile bătălii de clasă ale 
proletariatului, condus de 
partidul comunist.

Istoria partidului -nostru 
e întruchiparea celor mai 
nobile năzuinți.

Sînt scriitor și cred că 
niciodată în istoria țării 
scriitorii nu s-au simțit

Gheorghe TOMOZEI

mal strîns Implicați In pro
cesele intime ale preface
rilor sociale ca acum. Am 
trăit cu toții anii atît de 
fertili pentru tot ceea ce 
este operă de creație — 
fie materială, fie spirituală
— anii deschiși de cel 
de-al IX-lea Congres a) 
partidului, și de aceea ge
nerația mea, ca și toate 
generațiile de scriitori pot 
spune : Da, an? simțit în 
partidul comunist stega
rul inspirat al Ideilor 
înnoirii, singura — uriașă
— formație politică din is
toria acestei țări ce-și exer
cită prerogativele so
lemne în haine de lu
cru, am găsit tn co
muniști pe cei mai în
verșunați dușmani ai 
inerției, ai platitudinii și 
goliciunii. Da, sîntem cu 
partidul comunist, fiindcă 
singur acest act îți con
feră șansa sublimă de a te 
ști în ce] mai înalt grad 
patriot.

De numele partidului co
munist se leagă un impre
sionant șir de real’zări mă
rețe, aproape familiare a- 
cum. Nu voi încerca să

aleg din colierul lor impre
sionant pe unele ; orice e- 
numerare ar fi incompletă. 
Mă voi opri însă la un fapt, 
aparent de altă natură, dar 
care adună în sine semnifi
cația simbolică a uriei rea
lități umane a timpului nos
tru, la Gheorghe, copi
lul cu care sînt de pu
ține ore „tiz", potrivit 
unei frumoase tradiții, copi
lul din Argeș a cărui ve
nire pe lume ne-a pus în 
fața unei realități fericite : 
sîntem o țară cu 20 000 000 
de locuitori, va trebui să 
afle filă cu filă, istoria în
făptuirilor poporului în anii 
domniei sale. 20 000 000 I 
Se cuvine să înconjurăm 
cu venerație partidul care 
se vădește a fi, asemenea 
nouă organism viu, în 
mișcare, capabil să eva
lueze uriașele succese, dar 
și scăderile, inerente în
tr-un proces istoric de 
grandoare ca acela în care 
sîntem angajați. Fără a ris
ca o curgere care s-ar în- 
tîmpla să fie a poemului în 
proză, voi conchide în cu
vinte care sînt ale graiului 
de toate zilele că partidul 
comunist e cel care ne-a 
insuflat o dragoste definiti
vă pentru valorile trecutu
lui, pentru bărbații începu
turilor, o încredere definiti
vă în prezentul și viitorul 
patriei.

DEMOSTENE BOTEZ

Puterea 
arestai pămînt

„d • •
Partid,
Tu mi-ai împăcat deplin faptele 

cu conștiința
Și mi-ai dat sentimentul nobleței vieții. 
Frumusețea luptei pentr-un ideal, 
Mîndria de-a fi om,
Cutezanța de-a depăși condiția umană. 
Iți mulțumesc !

Partid,
Cu puterea ta uriașă ai dezrobit un popor 

întreg, — 
Poporul strămoșilor noștri j
Ai liberat casele sărace de tîrcoalele 

stăpînilor,
Ai adus liniștea concentrată a muncii pentru 

toți,
Și bucuria lucrurilor făcute de mina omului 
Care-a devenit prin tine, creator de lumi. 
Și-ai făcut din toată suflarea omenească 
Un sfat imens al țării
Spre-a hotărî cu milioanele lui de glasuri. 
Ai continuat omenește facerea lumii cea

de la începuturi 
Cu tot ce înlesnește munca poporului, 
Și cu frumusețile noi ce-i fac bucuria. 
Puterea ta e fără margini
Că e puterea acestui pămînt șl-a \ 

oamenilor lui 1

CORNELIU ȘERBAN

Cînd de-naltă 

bărbăție
Drum lung suirăm, din departe, 
prin suferință și furtună —

* de Ieri o lume ne desparte, 
cu Mîine — o zare ne-mpreună.

De pare-un basm ce azi se vede, 
tot ce va fi, simțim în seve ;
privim și nu ne vine-a crede, 
visăm și visu-i fapt aeve.
Cei care vin ca să ne poarte 
urma din veac în veac de-a rîndul, 
asemeni nouă, fără moarte 
și tînăr o să-și aibă gîndul.
Gîndul de-adîncă demnitate, 
străluminat de bucuria 
că-n piepturile noastre bate 
inima-mamă : România.
Gîndul de-naltă bărbăție, 
vibrînd în zări atotstăpin, 
că-n toate-i prag și temelie 
Partidul Comunist Român.

GEORGE CHIRILĂ

Arc de triumf
Din rădăcină codrii falnici ies 
Privighetorile răsar în rapsodia 
Acestui ceas de arderi și luminos Congres 
Al comuniștilor din România.

Se arcuiesc puii de cerb pe stei 
Sorbind din apa rîului, necercetata, 
Noi ne alcătuim viața și cantata
In jerbe de oțel și arșiți de idei.

Arc de triumf devin brațele agere
Cum pîinea își măsoară ivirea-n bob voinic 
Flux alb de-nțdlepciune și tînără prefacere 
Și doruri și semințe superb pulsînd în spic.

Aici își rostuiesc unice înțelesuri 
Piatra și apa, pămîntul holdei, cerul 
Ctitorii cetății, bărbații de la șesuri, 
Cei ce-n adînc sculptează statui

cu picamerul.

Iată-i venind — columnă, puterea lor 
de grai

Le întărește gestul de a se ști chemați 
în munci și zile treji sporesc cu înc-un rai 
Acest tărîm cu hore, cu doine și Carpați.

Nu e deloc ușor să dea livada roadă
Lîngă o poartă veche noi porți se cer deschise 
Sînt mîini care se-nfruntă și ochii vor

să vadă 
în lucruri — nepătrunsul și chintesența-n 

vise.

Cu setea așezării unor mai-nalte trepte 
Cetatea noastră-și crește în ritmuri suitoare 
Coloanele de gînduri și inimi înțelepte 
La clocotul atîtor zbucniri interioare.
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t

FL UXUL

țara

ÎNTREAGA VIAȚA SOCIALA

UN PROGRAM DE ACȚIUNE
DEMN DE CAPACITATEA

CREATOARE

i eco-

de simple 
ei factorul

aceste re- 
unei bi-

Ne-am adresat cu următoarea întrebare 
profesorului universitar EDGAR BALOGH,

s-au 
per-

eforturi' 
vastului 

econo- 
de Con-

celor mai mărețe 
tehnice și sociale

cu- 
ale

răs
față

că cercetarea 
reprezintă prima 
cîteva luni, vom

afirmare și înflorire a personalității 
umane.

vieții politice și so-

PERFECȚIONĂRII STRĂBA TE

dezbaterii documentelor 
ale celui de-al X-!ea

Intr-o perioadă relativ scurtă
inițiat numeroase măsuri privind
fecționarea metodologiei de planificare, 
folosirea efecient.ă a pîrghiilor și me-

DEMOCRAȚIA SOCIALISTA
CADRUL OPTIM imagi 

vieții
esențial destinele tinere- 
vie a unei națiuni în 

trăiește intens, pasionat 
ale prezentului. Ce nă- 
leagă tineretul României

Timp de cîteva zile, începînd de azi, privirile întregii 
țâri vor fi ațintite spre înalta tribună a Congresului X al 
Partidului Comunist Român. Lucrările acestui for suprem al 

partidului sînt pregătite de mult; sînt pregătite, se poate spune, de largile perspective des
chise de Congresul al IX-lea, urmate de importante realizări în opera de construcție a socia
lismului, de însemnate perfecționări aduse vieții noastre economice și sociale, de un puter
nic suflu înnoitor în toate sferele creației materiale și spirituale.

Ilustrare a largului democratism care animă întreaga viața politică șl socială a României 
de azi. Congresul vine să încununeze ampla dezbatere la care au participat peste trei mi
lioane de muncitori, țărani, intelectuali, membri și nemembri de partid, români, maghiari, ger
mani si de alte naționalități, indisolubil uniți în jurul partidului, înfrățiți în uriașul efort de 
edificare a socialismului în patria noastră. Toți comuniștii, întregul popor, au discutat cu înalt 
spirit de răspundere, cu vie pasiune patriotică și cetățenească, vastul program, de dezvoltare 
multilaterală a orînduirii socialiste, conturat în Teze si în proiectul de Directive. DE LA TRI
BUNA CONGRESULUI SE EXPRIMĂ, ASTFEL, ÎNTREGUL PARTID - PRIN CEI MAI BUNI REPREZEN
TANȚI Al SĂI, SE EXPRIMĂ ÎNTREGUL POPOR - PRIN CEI MAI DE NĂDEJDE FII Al SĂI.

_ Ce reprezintă acest Congres, jubiliar prin cifra sa și prin vara jubiliară pentru Istoria 
României socialiste, libere și suverane ? Ce așteaptă de la acest Congres întreaga suflare a 
țării, pentru care înfăptuirea politicii partidului înseamnă împlinirea năzuințelor celor mai 
profunde ?

EMANAȚIA VOINȚEI
NECLINTITE DE A CONSTRUI

Sentimentul participării totale, profund 
angajate, la istoricul eveniment care fo
calizează azi privirile și gîndurile întregii 
țări — sentiment trăit cu maximă inten
sitate de toți cei 20 000 000 de cetățeni ai 
României socialiste — își are geneza în 
ampla și substanțiala dezbatere în jurul 
documentelor Congresului ce a constituit, 
tn ultimele săptămîni, coordonata funda
mentală a climatului nostru politio și so
cial.

— în anii care s-au scurs de la Con
gresul al IX-lea, oamenii au devenit con- 
ștlenți de faptul că, așa cum spunea 
tovarășul Ceaușescu, societatea noastră 
socialistă nu le rezervă rolul 
forțe de producție, ci vede în 
suprem arvieții sociale...

Pe cel care ne-a împărtășit 
flecții nu l-am întîlnil în tihna 
blioteci, ci în tumultul zilelor și nopților 
care se desfășoară în ritm trepidant pe 
marele șantier de la Porțile de Fier. Era 
duminică, 3 august, primul vas trecea 
prin'monumentala ecluză, inaugurînd, de 
fapt, sistemul de navigație și mareînd în- 
tîiul „vernisaj" de ample rezonanțe al. 
constructorilor acestui gigant hidroener
getic. Omul cu care vorbeam contempla 
spectaculoasele manevre ale ecluzării cu 
emoția unui părinte care își vede copilul 
făcînd primii pași. Și pe bună dreptate, 
deoarece maistrul montor SIMION SIMIO- 
NESCU — un veteran al șantierelor ener
getice — condusese, echipa care a montat 
o parte din echipamentul hidromecanic al 
ecluzei.

— Am deplina convingere — își continuă 
reflecțiile interlocutorul nostru — că toată 
desfășurarea Congresului al X-lea al par
tidului, hotărîrile pe care le va lua vor fi 
o oglindă fidelă a aspirațiilor noastre, 
ale constructorilor, ca și ale întregului 
popor român. Mă gîndesc nu numai la fap
tul că ne-am spus cuvîntul, în cadru] unor 
dezbateri rodnice, cu privire la docu
mentele pregătitoare, că ne-am adus con
tribuția, prin sugestiile noastre, Ia defi
nitivarea lor, dar și la un lucru mai de 
seamă, anume că

în aceste documente este sin
tetizată experiența noastră, a u- 
nui întreg popor cu vocația do
vedită a construcției, că în ele 
își găsește expresie practica is
torică a acestui sfert de veac de 
cînd înălțăm edificiul României 
socialiste. Putem spune, pe drept 
cuvînt, că politica partidului este 
mai mult ca oricînd politica 
noastră, a întregii națiuni, de
oarece în ea sînt investite nu 
numai gîndurile și năzuințele, 
dar și faptele noastre. Și cea mai 
autentică semnătură pe un act 
politic este aceasta : a faptei!

în continuarea investigației noastre cu 
privire la gîndurile și sentimentele pe 
care le nutresc cetățenii țării în preajma 
marelui eveniment, ne-am adresat cu
noscutului jurist și scriitor ieșean, profe- 

>r dr. NICOLAE ȚAȚOMIR.
— Discutarea publică a problemelor

Care sînt trăsăturile clarvăzătoarei 
politici care face ca astăzi poten
țialul economic al țării să fie de 
aproape 15 ori mai mare decît cel al 
României anului 1938 și care deschide 
economiei noastre, pentru următorul de
ceniu, noi și ample perspective de propă
șire ? Am pus această întrebare tovară

de partid și de stat, antrenarea maselor 
la elaborarea politicii partidului și statu
lui — ne spune decanul Facultății de 
drept a Universității din Iași — s-au im
pus, în ultimii ani. ca o metodologie per
manentă de lucru, definind un stil cu ade
vărat nou și înnoitor în conducerea tre
burilor obștești. în acest context, un rol 
deosebit l-au avut vizitele conducătorilor 
de partid și de stat în toate județele, care 
s-au transformat într-un dialog direct și 
fecund, într-o permanentă consfătuire cu 
țara, pe cele mai variate probleme ale po
liticii, economiei, culturii. Aș putea, de 
asemenea, compara dezbaterea largă a 
Tezelor și Directivelor cu un mare coloc
viu național, la care n-a existat categorie 
de cetățeni care să nu fi fost atrasă.

Am luat parte, eu însumi, la unele adu
nări de dezbateri și pot spune că rar mi-a 
fost dat să asist la o asemenea emulație a 
competențelor. Mi-am dat seama, cum 
s-ar spune,' „pe viu", de un fapt pe care 
îl cunoșteam teoretic : că practicarea 
consecventă a acestui stil de elaborare și 
aplicare a politicii partidului ascute sni- 
ritul cetățenesc al oamenilor, maturizează 
gîndirea lor politică, Ie dezvoltă într-un 
ritm nebănuit calificarea civică, acel „al 
șaselea simț", de „homo < civitatis", pe 
care îl pretinde tot mai mult din partea 
membrilor ei societatea noastră socialistă.

Congresul al X-lea e menit să 
se înscrie în istoria noastră con
temporană ca un moment de ma
nifestare plenară a potențialu
lui de gînd și faptă al unui în
treg popor ridicat de partid pe 
treapta creației istorice conștien
te, lucide, animate de idealul 
progresului neîntrerupt...

Și în lumea satelor — în acel „ocean 
de neștiință și nepăsare" de pe vremuri, 
cum îl deplîngea, în cuvinte încărcate 
de amărăciune unul dintre marii noștri 
scriitori din trecut — interesul pentru lu
crările Congresului, pentru tot ce vor re
prezenta qle în viața patriei, este omni
prezent.

— Faptul că și nouă, țăranilor, ni s-a 
cerut să ne spunem părerea despre do
cumente atît de adînci și de însemnate, 
care ne ajută să privim înainte nu peste 
un an sau doi. ci peste cinci și chiar zece
— ne spune ARVA I. BUDAU, brigadier 
la cooperativa agricolă de producție din 
comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău
— ne dă măsura înnoirilor mari și ade
vărate care au avut loc în ultimii ani 
pînă și în cel mai îndepărtat colț de țară. 
Și ne-am spus părerea, nu ne-am sfiit I 
Știm că părerile și propunerile noastre nu 
numai că au fost ascultate cu atenție, dar 
își vor găsi oglindire și în hotărîrile Con
gresului. Asta arată cîtă ba2ă pune parti
dul pe noi, cei care eram numiți cîndva 
„talpa țării" I

Partidul a făcut ca „talpa țării" de altă 
dată să devină adevărata stăpînă a ogoa
relor, el ne-a ajutat să ne ridicăm nu nu
mai gospodăriile, dar și frunțile din pă
mînt.

șului COSTIN MURGESCU, membru co
respondent al Academiei, care ne-a dat ur
mătorul răspuns •

„Zilele trecute, primul cetățean al ță
rii, luptătorul neînfricat care, în fruntea 
partidului și a statului, veghează neobo
sit la destinele națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ura copilului devenit 

îh această vară al 20 000 000-lea cetățean 
al României socialiste să trăiască fericit 
în comunism. Semnificativă urare în 
preajma deschiderii celui . de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
chemat șă traseze drumul pe care-1 va 
parcurge spre acest țel societatea româ
nească în cursul celui de-al optulea de
ceniu al secolului XX !

Prospectarea viitorului este o trăsătură 
caracteristică a lumii contemporane, lume 
în plină mișcare și rapide transformări, în 
care omul — sub presiunea a zeci de ipo
teze — resimte mai puternic decît în pe
rioadele unor lente evoluții istorice ne
voia acută de a avea imaginea acestui 
viitor spre care se îndreaptă.

Dacă, în acest context de preocupări, 
cineva ar întreba ce distinge și carac
terizează programul prezentat de partid, 
răspunsul ar trebui să includă cel pu
țin cîteva elemente : analiza lucidă a 
tendințelor fundamentale din evoluția 
economică și socială a epocii în care 
trăim ; valorificarea experienței națio
nale și internaționale în raport cu ne
voile și posibilitățile noastre, astfel în- 
cît să ne putem apropia de nivelul eco-, 
nomic și cultura] al țărilor avansate, 
spre a putea asigura, tuturor cetățeni
lor țării condiții de viață compatibile 
cu epoca în care omul a pătruns în 
Cosmos. Cu alte cuvinte, Congresul al' 
X-lea începe astăzi să dezbată un pro
gram în care realismul științific și cu
tezanța revoluționară 
pînă Ia identificare.

Se spune, de obicei, 
științifică a viitorului 
fază a acțiunii. Peste 
intra în al optulea deceniu al unui veac 
care stă mărturie 
ceriri științifice, 
geniului uman.

Așteptăm
ghid de acțiune demn de capa
citatea creatoare a poporului ro
mân, în acest veac al mersului o- 
menirii spre

...Reșița, cea mai veche cetate de foc 
a .țării, cunoaște în aceste zile o atmos
feră de muncă însuflețită. La tempera
tura metalului se adaugă înaltul entu
ziasm cu care miile de metalurgiști în- 
tîmpină Congresul.

— Cum priviți acest moment de înaltă 
răspundere pentru perspectivele 
miei naționale ?

— Ne așteaptă luni și ani de 
susținute pentru îndeplinirea 
program de dezvoltare politică, 
mică și socială ce va fi stabilit 
greș ne răspunde tovarășul ILIE FASUI, 
prim-secretar al Comitetului județean de 
partid Caraș-Severin.

Industrializarea socialistă — 
preocupare neabătută a politicii 
partidului nostru — impune rea
lizarea unei economii moderne, 
competitive, care să poată asi
gura creșterea venitului națio
nal, ridicarea bunăstării între
gului popor.

Noi, reșițenii vom trebui să asigurăm 
economiei naționale, tn plin avînt, pro
duse de Îrîaltâ . tehnicitate, să încheiem 
livrarea echipamentului hidroenergetic 
necesar marii cetăți de lumină de pe Du
năre, să executăm osatura, metalică a po
dului de la Giurgeni-Vadul Oii și a altor 
noi și importante obiective industriale, 
prevăzute în cincinalul următor, să tre- , 
cem la fabricarea unei game largi de 
motoare cu ardere internă, inclusiv mo
toare navale, să producem noi mărci de 
oțeluri cu caracteristici superioare. Ridi
carea permanentă a eficienței economice, 
a gradului de tehnicitate a produselor, a 
specializării oamenilor, antrenarea cadre
lor tehnico-inginerești la efectuarea unor 
studii valoroase și la aplicarea lor în 
practică, creșterea productivității muncii 
și a calității, utilizarea cu randament su
perior a forței de muncă și a zestrei teh
nice — iată doar cîteva' din problemele 
care vor sta în atenția comitetului nostru 
județean, a organelor și organizațiilor de 
partid, a comitetelor de direcție și a co
lectivelor de muncă din economia jude
țului.

...De la Reșița la Galați, de la cea 
mai veche la cea mai nouă și măi mo
dernă vatră de metal a țării, drumul 
parcurs ne sugerează ideea ștafetei, a 
experienței preluate și dtise mai de
parte în cel mai mare .centru al side
rurgiei românești In vreme ce .oțelarii 
și furnaliștii dau șarjă după șarjă, 

• constructorii continuă șă desăvîrșeașcă 
într-un ritm intens priJfilul complex aJ 
Combinatului.

— Trebuie să spun că, In limbajul 
nostru, al constructorilor, simțim mai 
mult ca niciodată nevoia de a ne su
fleca mînecile — ne declară ing. COR
NEL CAZAN, director general al în
treprinderii de construcții și montaje si- 
derurgice-Galați. Este știut că proiectul 
de Directive preconizează realizarea în 
cincinalul viitor a unui volum de in- , 
vestiții de circa 420—435 miliarde lej(
aproape cît întregul volum de investiții 
din deceniul 1960—1970. Pentru profe
sia noastră, pentru viața noastră, această 
înseamnă realizarea celor mai îndrăz

nețe visuri j înseamnă, totodată, un exa
men dificil, întrucît trebuie să con
struim de două ori mal mult și — co'n- 
form înaltelor cerințe ale industriei so
cialiste — de două ori mai bine 1

Deși l-am întîlnit la sute de kilometri 
distanță de Galați, pe locul viitorului 
baraj de la Vidra, chiar în ziua în care 
se clădeau primii metri cubi de anroca- 
mente, ing. GHEORGHE COCOȘ, direc
tor general al grupului de șantiere 
I.C.H. Lotru, se racordează (ireso la 
acest dialog :

— De cincisprezece ani particip efec
tiv la înfăptuirea planului de electrifi
care și simt o mîndrie patriotică lucrînd 
la această impunătoare hidrocentrală, 
generatoare de noi energii pentru eco
nomia națională. Mîndria și pasiunea 
mea, ca și ale tuturor constructorilor de 
aici, izvorăsc din încrederea față de rea
lismul politicii de electrificare a țării. 
Congresul al IX-lea preconiza începerea 
lucrărilor la această hidrocentrală In 
actualul cincinal. Și lată, acum, Direc
tivele Congresului al X-lea, dezbătute 
și de noi, constructorii, Împreună cu în
tregul popor, stabilesc că în cincinalul 
viitor vom termina lucrarea pentru ca 
să începem altele — pe Olt, Sebeș, Și
ret, Rîul Mare. Dar nu numai tn pri
vința electrificării, ci

în toate domeniile vieții noas
tre economice și sociale, riguro
sul caracter științific al docu
mentelor Congresului pune și 
mai mult în evidență viziunea 
unitară și de largă perspectivă 
în care partidul nostru concepe 
opera de industrializare socialis
tă a țării, întreaga evoluție vii
toare a României.

...In ■ procesele de producție, în mo
dernizarea utilajelor și a tehnologiilor 
își croiește drum tot mai larg automati
zarea — accelerator al progresului teh
nic. al eficienței, a) calității. Am po
posit, deci, într-un birou din moder
nul bloc-lamelă ridicat pe malul lacului 
Floreasca, sediul Institutului de pro
iectări pentru automatizări

— Ca unul care m-am format șl am 
crescut ca specialist aproape în același 
timp cu afirmarea electronicii tn eco
nomia noastră — ne declară MATEI 
CONSTANTIN, Inginer-șef al institutu
lui — pot afirma că partidul nostru asi
gură orientarea industriei constructoare

Profund semnificativ ni s-a părut fap
tul că, discutînd despre Congres pe plat
forma oțelăriei hunedorene, tema prefe
rată a fost contribuția pe care o va aduce 
acest înalt forum al conștiinței partinice 
la dezvoltarea democrației socialiste. Mais
trul ȘTEFAN TRIPȘA, Erou al Muncii So
cialiste, deputat în Marea Adunare Na
țională, ne-a spus

— Este pe deplin firesc ca problemele 
democrației socialiste să capete o deose
bită pondere acolo unde se făuresc bunu
rile materiale și spirituale ale societății 
deoarece procesul de lărgire și aprofunda
re a democrației presupune, ca o condiție 
fundamentală, afirmarea și întărirea ro
lului conducător al clasei muncitoare, în
vestită cu înalta răspundere de a asigura 
triumful socialismului, al echității și 
bunăstării

Democratismul orînduirii noas
tre este o realitate profundă, 
întemeiată pe muncă, pe efortul 
efectiv al fiecăruia de a-și în
tări cuvîntul prin faptă, pe 
punderea personală în 
obștii.

Cadrul democrației socialiste^ din 
noastră tinde să realizeze, pentru prima 
dată în multiseculara existență a po
porului român, un echilibru perfect, o 
armonizare echitabilă între interesele in
dividului și ale colectivității și, în conse
cință, o maximă valorificare a potenția
lului uman. întregul organism econo- 
mico-social al țării funcționează din ce 
tn ce mai armonios, ceea ce dovedește 
creșterea gradului de conștiinciozitate și 
de răspundere personală în cadrul acti
vității generale > societății noastre. E 
„proba de foc" a democrației socialiste.

Atît aici, tn uzină, cît și în Marea Adu
nare Națională, am ca niciodată sentimen
tul datoriei de a-ți spune cuvîntul liber și 
deschis față de o mulțime de probleme 
ce-ți solicită preocupările, de a critica tot 
ce ți se pare defectuos, de a-ți exprima 
opțiunea pentru ce ți se pare valoros : e un 
climat care declanșează inițiativele și le 
chezășuiește finalizarea.

Referindu-se la atenția pe care o va a- 
corda Congresul al X-lea dezvoltării con
tinue a procesului de democratizare a tu
turor sectoarelor vieții noastre sociale, 
tovarășul VASILE RUS, prim-secretar al 
Comitetului municipal de pariid Tg. Mu
reș, a ținut să sublinieze :

— Congresul al X-lea reprezintă încu
nunarea unei perioade deosebit de fer
tile pe acest plan și, totodată, un. moment 
esențial în prospectarea căilor de adîn- 
cire și, aș spune, de optimizare a acestui 
proces cu vaste repercusiuni sociale. In 
documentele Congresului se arată însă 
limpede că 'democrația ca și alte atri
bute ale societății socialiste, nu reprezin
tă un scop în sine, ci o cale rodnică de 

de mașini spre dezvoltarea susținută, ac
celerată ' a subramurilor moderne, urmă
rește cu o insistență pe deplin justificată 
ca necesitățile actuale și de perspectivă 
ale țării să se împletească strîns cu pro
cesele ce au loc pe plan mondial, deter
minate de revoluția tehnico-științifică 
contemporană. în acest cadru se înscriu și 
preocupările pentru a asigura o structură 
modernă întregii noastre industrii socia
liste

— Ce înrîurirl va avea în următorii ani 
automatizarea largă a proceselor de pro
ducție asupra dezvoltării de ansamblu a 
economiei naționale ?

— Proiectul de Directive ale Congresu
lui a] X-lea prevede o creștere impetuoasă 
a industriei electronice în viitorul cinci
nal — de 2,2—2,4 ori față de prezent. în a- 
ceastă lumină, dezvoltarea masivă a au
tomaticii va intensifica procesul de mo
dernizare a vieții economice și va 
duce la o reală optimizare a activității 
productive în ramurile cheie. Va rezulta, 
astfel, o creștere simțitoare a productivi
tății muncii sociale, exprimată printr-o 
radicală sporire a eficienței întregii acti
vități economice.

...Dacă noțiuni ca „eficiență", „optimi
zare" apar firești într-o discuție despre 
automatizare, iată însă că le întîlnim, la 
fel de firești (după cum se va vedea), în
tr-un dialog cu un om de pe ogoarele 
Aradului. Interlocutorul nostru, președin
tele cooperativei agricole de producție din 
comuna Sîntana, Eroul Muncii ■Socialiste 
GHEORGHE GOINA, ne pune în față un 
dosar cu hărți și scheme — proiectul de 
dezvoltare a cooperativei în următorul 
cincinal.

— Ce-i drept, noi avem un pămînt bo
gat,. dar nu este îp firea omului să se 
mulțumească numai cu ce îi dă natura. 
Mecanizarea, chimizarea, electrificarea și 
irigațiile 'sînt, așa cum se arată în docu
mentele pregătitoare ale Congresului, cei 
patru mari aliați ai omului, care vrea să 
mute agricultura din zodia întîmplării în 
cea a siguranței și preciziei.

Deschizînd un cîmp nelimitat ,de dez
voltare întregii noastre societăți, hotărîrile 
Congresului al X-lea vor crea condiții ca 
agricultura socialistă să poată obține re
colte optime chiar și în împrejurări cli
matice neprielnice, vor contribui Ia spo- 

' rirea avuției obștqști, la ridicarea nive
lului de trai al țărănimii. Ne așteaptă deci 
perspective însuflețitoare care arată — 
cred — convingător ce posibilități mari de 
progres are agricultura cooperatistă, cît 
de înțeleaptă și clarvăzătoare este pbli- 
tica partidului nostru și în acest dome
niu.

Aș spune că la Congres, mo- 
delîndu-se prezentul în lumina 
cerințelor viitorului, se proiec
tează pe o vastă planșetă arhi
tectura etică și spirituală a omu
lui de mîine, dominată de simțul 
responsabilității sociale, avînd 
drept coordonată fundamentală 
— înaltul patriotism.

Destăinuindu-ne reflecțiile cele mai 
profunde și mai intime cu care întîm- 
pină Congresul, mulți dintre cei solicitați 
să răspundă la prezenta anchetă au re
venit, ca la un leit-motiv, la o coordo
nată fundamentală a acestui eveniment : 
perfecționarea. Ei au subliniat că al 
X-lea Congres al P.C.R. pune în centrul 
atenției întregului partid, întregului po
por, amplificarea și lărgirea procesului 
de îmbunătățire a structurilor și metode
lor de muncă, proces specific actualei eta
pe de dezvoltare a societății românești.

— Preocuparea pentru perfecționarea 
continuă a organizării și conducerii eco
nomiei — subliniază coni, univ MIHAI 
DULEA, — a devenit în ultimii ani o la
tură de prim ordin a activității teoretice 
și practice a partidului nostru. Este firesc 
ca ea să fie prezentă în lucrările Con
gresului X, cu atît mai mult cu cît în cen
tru) acestora se vor afla după cum se 
știe, problemele făuririi unei economii 
socialiste moderne, bazate pe folosirea 
largă a cuceririlor științei și tehnicii con
temporane, pe o organizare superioară a 
producției, care să permită atingerea 
unei înalte productivități a muncii so
ciale. *

Momentul hotărîtor pentru a- 
bordarea frontală și într-un spi
rit creator a problemelor com
plexe ridicate de îmbunătățirea 
continuă a formelor și metode
lor de organizare și conducere 
a economiei l-a constituit, desi- 

redactor șef adjunct al revistei clujene 
„Korunk" :

— Ce așteaptă oamenii muncii de na
ționalitate maghiară din țara noastră de 
la Congresul al X-lea al partidului ?

— Exact ceea ce așteaptă întregul nostru 
popor, strîns unit în opera de făurire a 
orînduirii socialiste : conturarea cu preci
zie a noilor perspective menite să pună 
și mai bine în valoare potențialul mate
rial și uman al țării.

însuși faptul că pe toți ne lea
gă aceleași gînduri și aceleași 
sentimente față de Congres îmi 
apare plin de semnificații. Este 
neîndoielnic că, așa cum se a- 
rată în Tezele Comitetului Cen
tral, socialismul a însemnat îm
plinirea idealurilor de libertate 
națională și socială a maselor. 
Nu numai tă s-a proclamat prin 
lege, dar s-a realizat și în prac
tică cerința egalității tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, în toate comparti
mentele 
ciale.

Cu ocazia 
pregătitoare 
Congres al partidului, a fost formulată as
pirația fierbinte a populației maghiare 
din Republica Socialistă România de a 
participa și mai temeinic la eforturile tu
turor oamenilor muncii pentru a asigura 
progresul multilateral al patriei. Spiritul 
marxist-leninist, profund internaționalist, 
în care Comitetul Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, aplică învă
țăturile socialismului științific la condi
țiile țării noastre ne-a întărit sentimentul 
apartenenței la o mare familie comună, 
care vede în Congresul partidului o înaltă 
tribună de elaborare colectivă a perspecti
velor ei de viitor.

— Congresul al X-lea al partidului, prin 
tot ceea ce va hotărî, prin directivele pe 
care le va elabora — spunea dramaturgul 
și actorul timișorean BANS KEHRER, 
membru în Comitetul de conducere al 
Asociației Scriitorilor din Timișoara — ne 
va oferi nu numai perspectivele clare și 
necesare muncii fiecăruia dintre noi. ci 
sînt convins că va integra și mai adine 
în viața societății noastre marile și ina
lienabilele atribute ale democrației socia
liste. O dovadă extrem de concludentă în 
acest sens ne-a oferit-o marea discuție pu
blică a documentelor pregătitoare ale 
acestui Congres, pe care am considerat-o 
cu toții ca pe un fenomen ce derivă din- 
tr-o caracteristică esențială a democra
ției noastre socialiste. Tocmai în acest spi
rit și în această deplină înțelegere a me
nirii ei sociale firești, și populația ger
mană din țara noastră, prin numeroși 
reprezentanți, și-a rostit cu vigoare ade
ziunea deplină față de documentele Con
gresului.

...Se poate oare imagina vreun fenomen 
sau eveniment al vieții sociale care să nu 
implice direct și 
tului ? Proiecție 
viitor, tineretul 
problemele mari 
dejdi și aspirații 
contemporane de Congresul al X-lea aJ 
P.C.R. ?

— Vastul program, elaborat de partid 
în vederea dezvoltării continue a econo
miei naționale, a tuturor domeniilor de 
activitate — ne spune tovarășa FLOAREA ’ ' 
ISPAS, secretar al C.C. al U.T.C. — 
deschide tineretului patriei noastre pers
pective însuflețitoare pentru afirmarea ca
pacităților și priceperii sale în cele mai 
diverse' domenii, îi oferă posibilitatea de 
a-și materializa energiile si cunoștințele 
în activitatea productivă. Tn acest sens, 
Uniunii Tineretului Comunist i se con
feră un rol de mare importanță în pre
gătirea și formarea tinerei generații în 
spiritul participării nemijlocite, active, 
pline de inițiativă, la realizarea politicii 
partidului, la rezolvarea problemelor com
plexe ale dezvoltării societății noastre, 
fiind chemată să devină o școală a înaltei 
responsabilități sociale. Apare cu evidență 
necesitatea unei mereu mai armonioase 
și mai strînse legături între procesul de 
educare comunistă a tineretului și parti
ciparea efectivă a acestuia la muncă, la 
eforturile creatoare ale întregului popor 
în construcția socialistă.

gur, Congresul al IX-lea al 
partidului. El a marcat în
ceputul unui proces de adînci 
și salutare mutații, caracteri
zate, pe de o parte, prin 
respingerea oricăror manifestări 
de subiectivism și voluntarism, 
a practicilor învechite și menta
lităților anchilozate, care împie
dică afirmarea deplină a avan
tajelor economiei socialiste ; pe 
de altă parte, prin orientarea 
spre aprofundarea temeinică, în 
spirit critic/ a realităților eco
nomice, studierea atentă a legi
lor dezvoltării sociale, • a feno
menelor și tendințelor noi din 
viața economică, spre o atitudi
ne receptivă față de tot ceea ce 
este înaintat, valoros în expe
riența acumulată pe plan mon
dial, spre elaborarea unor solu
ții proprii, fundamentate din 
punct de vedere științific, adec
vate condițiilor specifice ale 
nomiei noastre socialiste.
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și organizațiile 
la sugestiile maselor ' și 
unui climat general de
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morale ale 
dragostea 
respectul 

și dorința

subliniază
CRUCEANU, membru 
Sărbătorim 25 de ani 
liberă și înfloritoare.

multilaterală cu 
România dezvoltă, 
cu toate țările, in- 
lor social-politică. 
țării noastre la

economii de

Anchetă de Victor BlRLADEANU si Paul D1ACONESCU
Au colaborat : Dumitru ȚINU, Dumitru TIRC&B, loan ERHAN, Sever UTAN, 
Ambrozie MUNTEANU, Florica POPA, Vasile MIHAI, Dumitru MINCULESCU, 
Mihai IORDĂNESCU, Lucian SACHELARIE, Nicolae N. LUPU, Viorel 

POPESCU și corespondenți „Scînfeii".

eanismelor economice, lărgirea demo
crației socialiste și instituționalizarea 
formelor de aplicare a principiului mun
cii colective în conducerea activității eco
nomice, îmbunătățirea sistemului de sa
larizare, crearea primelor centrale indus
triale etc. '

...Dincolo de luciditatea obiectivă a me
ditațiilor asupra vastului proces de per
fecționare am Intîlnit în cuvintele mul
tora dintre interlocutorii noștri o reală 
pasiune a perfecționării, generată de sen
timentul necesității istorice a acestui pro
ces.

— Niciodată — ne arăta tovarășul 
OCTAVIAN LUȚAȘ, secretar al Comite
tului județean de partid Satu Mare — 
n-am avut într-un mod atît de copleși
tor sentimentul actului istoric în acțiune. 
Trăirea acestei radicale transformări a 
omului în creator conștient de istorie este' 
de fapt spectaculosul salt de la necesitate 
Ia libertate. Dar înțelegerea necesității nu 
este produsul unei simple mișcări de ba
ghetă, ci un proces complex'de descifrare 
a sensurilor, cerințelor, necesităților 
obiective, de penetrație profundă în fe
nomene sociale, de prefigurare 
rurilor, proporțiilor, ritmurilor 
te domeniile vieții materiale 
rituale. Trăim uimitor de 9 
dialectica acestui proces de 
perfecționare a edificiului nostru 
a mecanismelor sale 
aplicînd cu consecvență corective și adap
tări In raport de condițiile specifice, spre

a contu- 
în toa- 
și spi- 

pregnant 
continuă 

social, 
funcționale intime,

0 URIAȘĂ FORȚĂ POLITICĂ 
ImiPEAZĂ CREAȚIA'

— Ce reprezintă Congresul al X-lea tn 
viața spirituală a poporului nostru ? — 
l-am întrebat pe tov. MARIN RĂDOI, 
secretar a! Comitetului municipal de par
tid București.

— Perioada parcursă de la Congrespl 
trecut pînă în prezent nu se consemnează 
numai pe planul unor mari succese eco
nomice. După cum știți, am fost cu toții 
martori ai unui profund proces de înnoire 
a gîndirii și vieții spirituale a oamenilor. 
Acest proces vast și armonios, care se des
fășoară tn întreaga viață socială a țării, 
este urmărit și condus cu înțelepciune de 
către partid, întrucît, așa cum se arată în 
Tezele Congresului,

o dată cu desăvîrșirea con
strucției socialiste crește rolul 
partidului în conducerea socie
tății, constituind o uriașă forță 
politică capabilă să anime și să 
influențeze direct bogatul tlimat 
ideologic al vieții noastre.

în acest climat axat pe ideologia cla
sei muncitoare, pe concepția sa despre 
lume — materialismul dialectic și istoric
— partidul oferă un nelimitat cîmp de 
acțiune tuturor oamenilor de știință și 
creatorilor. Și tot în ace,șt climat Congre
sul va cere tuturor comuniștilor să mili
teze pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor, pentru promovarea tot 
mai activă a principiilor etice ale comunis
mului, pentru cultivarea și în viitor a pa
triotismului socialist și a internaționalis
mului socialist. Sînt sarcini importante pe 
care întregul nostru front ideologic le 
apreciază ca făcînd parte integrantă din 
ansamblul politicii partidului de dezvolta
re pe multiple planuri a societății noastre 
socialiste, de îmbogățire a vieții spiri
tuale, de înălțare a personalității și dem
nității omului în socialism.

Care este,\tn această atmosferă creatoa
re, rolul științei ? - iată întrebarea pe 
care .i-am adresat-o unuia dintre aprecia- 
ții noștri oameni de știință.

— Rolul cercetării științifice în societa
tea noastră a fost definit cu limpezime 
încă de Congresul al IX-lea a! partidului
— ne răspunde prof. dr. docent. IOAN 
URSU. prim-vicepreședinte al Comitetului 
pentru energie nucleară — prin stabili
rea cadrului organizatorio adecvat dez
voltării tuturor ramurilor științei

Un exemplu grăitor în acest sens — 
pentru a mă referi. în special, la dome
niul în care activez, cel atomio și nu
clear — .. -.....  —
șurate la Institutul de fizică 
unde, o dată cu lucrări care au 
bogătit patrimoniul cunoștințelor 
specialitate, s-au adus contribuții 
date cu însemnate 
Iută, determinînd șî propulsarea 
sectoare de profil productiv ale 

— îl constituie investigațiile desfă- 
atomică, 

îm- 
de 

sol
vă- 

unor 
in

dustriei noastre. Acum, potrivit, documen
telor pregătitoare ale celui de-al X-lea 
Congres al partidului, care trasează un 
vast program de dezvoltare multilate
rală a României socialiste, cercetării .îi va 
reveni un rol tot mai important. Astfel, 
Ia Indicația partidului, a fost conceput 
primul program nuclear național, elaborat 
pe o perioadă de 11 ani de Comitetul pentru 
energie nucleară, împreună cu alte 18 de
partamente și1 instituții centrale. Se asi
gură prin aceasta realizarea complexului 
obiectiv al introducerii energeticii nu
cleare în circuitul economic și industrial, 
știut fiind că tehnicile și tehnologiile nu
cleare sînt de neînlocuit în viața unei 
societăți moderne.

Prin crearea unei baze tehriîco-mațeria- 
le adecvate, a climatului favorabil unei 
specializări tehnico-științifice aprofundate 
și afirmării tuturor inițiativelor valoroase, 
hotărîrile Congresului al X-lea vor asigu
ra, și sub această formă, fructificarea în 
cel mai înalt grad a inteligenței proprii.

Vîrstnici și tineri, toți oamenii noștri 
de știință capătă posibilitatea de a-și 
afirma pe deplin talentul, de a-și va
lorifica ideile, proiectele spre folosul ge
neral al științei și de a transforma rezul
tatele cercetării într-o pîrghie esențială 
a progresului nostru econom’c și social

Despre aportul creației artistice, al li
teraturii. la îmbogățirea acestui climat

R
a asigura evoluția pe o traiectorie op
timă.

Una dintre verigile esențiale ale per
fecționării este, așa cum au subliniat nu
meroși interlocutori, îmbunătățirea ac
tivității depuse de organizațiile de partid 
în rîndurile maselor largi de oameni ai 
muncii.

— Confruntînd exigențele pe care le ri
dică documentele pregătitoare ale Con
gresului al X-Iea al partidului cu expe
riența organizației de partid din uzina 
noastră și cu obiectivele ce ne stau în 
față în următorii ani — ne spunea tova
rășul CONSTANTIN COTOVELEA, secre
tar al Comitetului de partid al uzinei me
canice de material, rulant „Grivița Ro
șie" din București — înțelegem că trebuie 
să acordăm mai multă importanță întă
ririi legăturii cu masele ca factor esențial 
al perfecționării muncii de partid, ca prin
cipala cale de îndeplinire în mod exem
plar a sarcinilor ce ne revin.

Ne-am putut convinge nu o dată de 
relația strînsă dintre receptivitatea ma
nifestată de organele 
de partid 
instaurarea 
receptivitate ca o condiție esențială a 
perfecționării. De aceea, căutăm să im
primăm muncii cu oamenii acest caracter 
de dialog viu, deschizînd posibilități ca 
fiecare comunist, fiecare salariat al uzinei 
să-și poată spune opinia, cu convingerea 
că-și dă contribuția la realizarea progre
sului într-un domeniu sau altul de acti
vitate. Cred că, în felul acesta, milităm în 
spiritul ce va domina Congresul al X-lea 

ideologic, poetul VIRGIL TEODORESCU 
ne-a declarat:

— în lumina lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al partidului nostru, lucrări care 
vor fi, fără îndoială, dominate de un ri
guros spirit științific, activitatea fiecăruia 
dintre noi. și cu atît mai mult a scriito
rului, va căpăta învestitura unei respon
sabilități sporite.

căci pentru a deveni într-ade- 
văr „un mesager al spiritualită
ții poporului", el va trebui să-și 
clarifice metoda de creație, să-și 
fortifice și să-și înnoiască mijloa
cele de expresie. Numai astfel, 
peisajul inedit al societății noas
tre socialiste, în toată complexi
tatea și seducțiunea lui, va pu
tea fi prezent în opera literară. 
Preluînd tot ce este nou și via
bil în experiența artistică mon
dială, scriitorul român de azi se 
cere să fie un seismograf cît mai 
fin al extraordinarelor mutații 
pe care socialismul le produce 
pe plan material și spiritual în 
viața poporului său, contribuind 
în mod efectiv și concret, prin 
opera sa, la întărirea noii con
științe care apare și se dezvoltă.

într-un asemenea climat, rîvna pentru 
cucerirea perfecțiunii, de care e animat 
orice artist adevărat, va da operei de artă 
o strălucire și putere de pătrundere care 
nu vor înceta să crească, ,în dorința ca li
teratura română, și o dată cu ea forța 
spirituală a poporului nostru, să poată 
ajunge pe cele mai înalte culmi.

INTERNAȚIONALISMUL - 
STINDARD TRADITIONAL

— La ora cînd marele forum al parti
dului, Congresul al X-lea, își va începe 
lucrările, mă voi afla, ca de obicei, la 
sondă, urmărind pulsațiile din adîncuri 
ale aurului negru. Qar, la fel ca toți 
comuniștii, ca toți oamenii muncii din 
patria noastră. Și eu voi fi prezent, cu 
gîndurile și, cu inima, în sala dezbaterilor, 
mâ voi simți părtaș la acest mare eve
niment

Interlocutorul nostru, ION DUȚA. son
dor la schela petrolieră B ildesti-Prahova, 
ne împărtășește. în cuvinte simple, emo
ționante, sentimentul de mîndrie și în
credere în viitor pe care 1-1 inspiră vas
tul program de dezvoltare a României 
socialiste care va fi aprobat la Congres.

— Cadrul extern necesar pentru trans
punerea în viață a acestui măreț program 
— continuă el — este jalonat de liniile 
directoare ale politicii internaționale a 
partidului și statului nostru, al cărei o- 
biectiv esențial este asigurarea condiții
lor pentru desfășurarea nestingherită a 
operei pașnice de edificare a socialismu
lui și comunismului. La baza a- 
cestei politici stă. așa cum se vede din 
nenumărate fapte ale realității internațio
nale, dezvoltarea și întărirea relațiilor 
politice și economice cu toate țările so
cialiste, creșterea aportului la întărirea 
mișcării comuniste și muncitorești, soli
daritatea cu toate forțele antiimperialiste. 
cu toate țările iubitoare de pace. în lupta 
pentru crearea unui climat internațional 
de securitate, cooperare și încredere între 
popoare.

Politica externă a partidului 
își are izvor de tărie în faptul 
că ea exprimă interesele și nă-

— Cu ce sentimente întîmpinați Con- 
gresul ? — am întiebat-o pe artista eme
rită DINA COCEA.

— O legitimă mîndrie patriotică ne a- 
nimă în aceste zile, mîndrie izvorîtă din 
conștiința că participăm la vasta operă, 
inițiată și condusă de partid, de înflo
rire a patriei noastre, de puternică afir
mare a personalității și creației în toato 
domeniile activității omenești Partidul 
așteaptă de la oamenii de artă opere 
izvorîte din realitatea dinamică a zilelor 
noastre, sursă de investigație și rodnică 
inspirație, opere care să înalțe Cîntare 
omului. Prin Tezele Congresului se 
deschid largi perspective artei și cul
turii, iar procesul de creație, orientat 
tn spiritul celei țnai revoluționare și mo
derne docttine — marxismul — este do
minat de necesitatea educării complexe 
a publicului în lumina frumosului și a 
adevărului, a ideilor umaniste ale socia
lismului.

Și iată gîndurile unei studente, VIR
GINIA NEGREȚU, de la Institutul de 
construcții din București •

— între anii 1971—1975 fiecare student 
de astăzi își va inaugura răspunderea sa 
profesională Vor fi anii cei mai frumoși, 
cînd năzuințele noastre vor deveni certi- 

■ tudini, visurile — împliniri și gîndurile — 
fapte. înțelegeți, deci, emoția și interesul 
cu care noi. studenții, așteptăm Congre
sul partidului înțelegeți de ce. spunînd 
că el reprezintă, pentru mine și pentru 
toți colegii mei. un moment crucial, am 
mai tntîi sentimentul că definesc prin 
aceasta însăși conștiința de sine a mari
lor noastre înfăptuiri și. în același timp, 
că începem scrierea unui capitol nou din 
biografia spirituală a generației noastre.

zuințele fundamentale ale ma
selor muncitoare, punînd în va
loare înaltele calități 
poporului nostru — 
de țară, dreptatea, 
pentru alte . popoare 
de conviețuire pașnică pe baza 
respectării independenței și su
veranității naționale, a egali
tății, a neamestecului în trebu
rile interne, a avantajului re
ciproc.

S-a bucurat de deplina noastră apro
bare poziția principială, profund con
structivă a delegației noastre, in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea internațională de la Moscova, 
poziție pătrunsă de grijă pentru dezvol
tarea relațiilor de solidaritate cu parti
dele comuniste și muncitorești, in spiritul 
încrederii și respectului reciproc, pe baza 
principiilor marxism-leninismului. ale in
ternaționalismului proletar

— Cu o mare bucurie și mîndrie, cu 
sentimentul unei noi tinereți. întimpin 
cele două evenimente deosebite din isto
ria partidului și țărji noastre : Congresul 
al X-lea al PC.R. și „sărbătoarea de ar
gint" a României socialiste 
tovarășul MIHAIL 
de partid din 1921 
de Românie nouă
Pe pămintul patriei se desăvîrșește con
strucția socialismului, poporul român se 
face tot mai puternic auzit în concer

tul națiunilor lumii, aducîndu-și contri
buția la apărarea cauzei păcii și progre
sului. Ca o rezonanță pește veac a cu
vintelor marelui Bălcescu : „Orice nație 
are o misie a împlini in omenire".

*- Cum priviți, din perspectiva celor 
aproape cinci decenii de muncă și de 
luptă sub steagul partidului, politica ță
rii noastre pe plan

— Politica
se înscrie pe linia fermă a con
tinuității unor tradiții interna
ționaliste ale clasei noastre 
muncitoare, ale partidului. O so
lidaritate internaționalistă de 
clasă a existat la noi chiar îna
inte de nașterea partidului co
munist. în 1917, detașamente ale 
muncitorilor din România au 
participat, cu arma în mînă, la 
lupta pentru victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

îmi amintesc foarte bine starea de spi
rit a militanților : toate victoriile clasei 
muncitoare din Rusia țaristă, repurtate 
sub conducerea partidului lui Lenin, ne 
bucurau, ne insuflau bărbăție și avînt 
revoluționar.

Crearea Partidului Comunist Român a 
fost momentul de cotitură, care avea să 
schimbe mersul istoriei noastre și de care 
îmi voi aminti cu negrăită emoție pînă 
la capătul vieții mele. Chiar în condițiile 
cruntei ilegalități, P.C.R a continuat să 
desfășoare o activitate intensă și pe plan 
extern. Istoria mișcării comuniste și mun
citorești din țara noastră oferă numeroase 
exemple de fierbinte internaționalism.

Ideea de internaționalism este, 
așadar, scumpă partidului nos
tru. Astăzi, ea capătă valențe 
noi, îmbogățite. Dedicîndu-și 
toate energiile dezvoltării con
tinue a țării, partidul contri
buie, totodată, Ia întărirea ma
rii familii a țărilor socialiste.

— Ce gînduri adresați Congresului ?
— în această zi, gîndurile noastre, ale 

comuniștilor mai vîrstnici, cît și ale celor 
mai tineri, ale întregului popor, se în
dreaptă cu încredere și recunoștință că
tre Partidul Comunist. întrupare a intere
selor fundamentale ale națiunii

Personal, aș vrea să urez din 
adîncul inimii mele de comunist, 
care bate de 82 de ani, multă 
sănătate și viață lungă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a cărui 
prezență în fruntea partidului 
ne dă certitudinea că Partidul 
Comunist Român va promova și 
de aici înainte aceeași politică 
marxist-leninistă fermă și își va 

La confluența unor momente istorice. Congresul al X-lea a! Partidului Comunist Român 
este învestit de întregul partid, de întregul nostru popor, cu cea mai înaltă și mai nobilă menire- 
CONFRUNTAREA PREZENTULUI CU VIITORUL, A CEEA CE SÎNTEM CU CEEA CE NĂZUIM SĂ FIM. 
E un etalon profund stimulator, în care toți cei ce au răspuns la prezenta anchetă văd o ine
puizabilă sursă de energii politice și morale, capabile să transforme liniile orientative ale mă
rețului program ce va fi■ elaborat de Congres în realizările, concrete și trainice ale României 
socialiste și comuniste de mîine.

Sub vasla cupolă a Solii Dalaiului, glasul celui mai iubit fiu al poporului nostru rostește, 
filă roșie-în calendarul evenimentelor istoricela această oră, cuvintele care marchează o nouă

ale patriei : „DECLAR DESCHISE LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN". Iar milioane de energii umane se simt propulsate de o forță irezistibilă spre 
tot mai înalte piscuri ale ascensiunii noastre către viitor!

îndeplini cu același succes înalta 
răspundere față de destinele 
țării și poporului român.

...Ne aflăm la Institutul de istorie „Ni
colae Iorga" al Academiei, în cabinetul 
directorului.

— Prin ampla sa activitate internațio
nală, prin numeroasele inițiative între
prinse în decursul anilor, România se afir
mă ca un detașament activ al luptei pen
tru socialism, pentru progres social și 
pace, pentru extinderea colaborării dintre 
state — declară academicianul ANDREI 
OȚETEA. Ea oferă imaginea unei țări 
care vede în apropierea dintre state și

în cursul acestei largi anchete am notat 
numeroase cuvinte de dragoste și adîncă 
prețuire rostite la adresa partidului, a 
conducerii sale încercate, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care, prin întreaga sa 
activitate neobosită de revoluționar con
secvent, de patriot și internaționalist în
flăcărat. a devenit în conștiința poporului 
purtătorul năzuințelor celor mai fierbinți 
ale națiunii noastre socialiste. Hotărîrea 
conferinței extraordinare a organizației 
municipale de partid București de a cere 
delegaților la Congres să-l realeagă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu , în funcția 
de secretar general al Comitetului Central 
al partidului a fost îmbrățișată cu puter
nic entuziasm și. nețărmurită dragoste de 
toate conferințele extraordinare ale orga
nizațiilor județene de partid, de întregul 
nostru popor.

Iată ce ne-a declarat, tn atmosfera de 
entuziasm bărbătesc a Văii Jiului, minerul 
PETRE CONSTANTIN, șef de brigadă la 
exploatarea minieră-Lupeni :

— Se spune despre noi azi, în lume, că 
sîntem harnici, că avem o țară fru
moasă. că muncim din răsputeri s-o fa
cem mai îmbelșugată spre binele întregu
lui popor, că la noi domnește demnitatea, 
prețuirea muncii și năzuința fierbinte de 
pace cu toate popoarele, că sub conduce
rea Partidului Comunist Român și în jurul 
lui stă întreaga națiune socialistă cu o 
credință nețărmurită.

Dacă așa se vorbește, pe drept, 
despre țara noastră, apoi aceas
ta se datorește, în bună măsură, 
faptului că la conducerea parti
dului și a statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe care 
noi, minerii, ca și întregul popor 
român, îl socotim suflet din su
fletul nostru, cel mai destoinic 
bărbat, cel mai bun fiu al pa
triei.

Io îl
«fes

popoare un important factor al însănăto
șirii climatului internațional și care ac
ționează în consecință. Punînd în centrul 
politicii sale externe prietenia frățească, 
alianța și colaborarea 
toate țările socialiste, 
în același timp, relații 
diferent de orînduirea

Ca reprezentant al
UNESCO, academicianul Andrei Oțetea 
s-a referit, în continuare, la activitatea 
intensă desfășurată de România în orga
nizațiile. internaționale, la diferite confe
rințe, subliniind interesul cu care sînt 
întîmpinate propunerile și Inițiativele 
românești.

în cuvinte izvorîte din inimă se expri
mă și scriitorul LAURENȚIU FULGA, 
care explică hotărîrea delegaților la Con
gres, a tuturor comuniștilor de- a-1 rea
lege pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al partidului :

— Fiindcă nu s-a sfiit să se întoarcă, 
pasionat, la sursele primordiale, ca să 
caute în cuvîntul cronicarilor și-n fapta 
marilor voievozi temeinicia permanenței 
noastre pe acest pămînt. Fiindcă, deși îm- 
părțindu-se pe sine în milioanele de ener
gii creatoare ale țării, a rămas totuși ei 
însuși, conștiința care deopotrivă le-a po
larizat și le-a înnobilat cu sensul major 
al filozofiei comuniste. Fiindcă, datorită 
și muncii lui neistovite, un nume nou, de 
prestigiu, se adaugă azi pe harta demni
tății — România 1

Ce poate fi mai mîndru, 
pentru noi, decît să înregistrăm 
că acotdul acesta: ROMÂNIA- 
CEAUȘESCU, sunînd pe toate 
meridianele, în toate graiurile 
pămîntului, a devenit o certitu
dine hotărîtoare pentru istorie ! 
Cu atît mai mult, el este al nos
tru, definitiv 1 Ziditor de mereu 
alte valori durabile, întrupare 
strălucită a geniului românesc 
activ, în perfectă consonanță cu 
revoluționarul internaționalist, 
pătruns de o profundă răspunde
re față de soarta țării, de cauza 
păcii, dăruit lor cu legămînt pe 
viață : acesta e omul pe pâre noi, 
comuniștii, noi, poporul, îl vrem 
reales în fruntea partidului și 
a țării. Așa e drept și bine !
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organizațiilor județene de partid, dezbaterile ce au 
avut loc în colectivele de oameni ai muncii au adus 
puternice confirmări ale abordării îndrăznețe a pro
blemelor dezvoltării sociale, în concordanță cu cerin
țele calitativ noi, diferite de la o etapă la alta.

Practica încetățenită după Congresul al IX-lea ca 
hotărîrile ce se iau să fie cu adevărat emanația gîn- 
dirii și înțelepciunii colective a găsit în dezbaterea 
documentelor pentru Congres o ilustrare strălucită, 
dovedind încă o dată că politica partidului se află 
într-o comuniune indestructibilă cu voința și aspi
rațiile poporului întreg, că în România socialistă po
porul a devenit pe deplin suveranul propriilor sale 
acte sociale și politice.

Un ecou deosebit a avut în rîndul comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii hotărîrea luată ca în con
ferințele organizațiilor județene, pe lîngă alegerea 
delegaților la Congres, să fie desemnați candidați 
pentru organele conducătoare ale partidului, măsură 
care atestă preocuparea creatoare a conducerii par
tidului de a găsi corespondențe practice, concrete 
aplicării neabătute a principiilor democratice stabilite 
de partid.

Entuziasmul cu care conferințele organizațiilor ju
dețene de partid au adoptat hotărîrea de a se sus
ține realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al Comitetului Central al 
partidului constituie o impresionantă dovadă a în
crederii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în 
conducerea partidului, în cel care — întruchlpînd în 
cel mai înalt grad calitățile conducătorului revoluțio
nar — se bucură, prin exemplul vieții și muncii sale, 
de prețuirea și adeziunea unanimă. Oriunde te-ai fi 
aflat în aceste zile de febrilă activitate creatoare, 
premergătoare Congresului al X-lea al partidului, în 
fabrici și uzine, pe ogoarele care-și oferă rodul mîi- 
nilor harnice, pretutindeni unde prin muncă neobo
sită se înfăptuiesc hotărîrile partidului, ai fi fost 
martorul unei legitime satisfacții că, îndeplinind un 
act necesar și firesc, comuniștii au hotărît să propună 
realegerea în fruntea partidului și statului a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a conducătorului încer
cat, devotat cu trup și suflet cauzei partidului, ani
mat de un înalt patriotism, de sentimentul unei 
adînci răspunderi pentru cauza socialismului șl păcii, 
pentru întărirea unității mișcării comuniste și mun
citorești. Realegerea sa în fruntea partidului va con
stitui — așa cum s-au auzit rostite aceste gînduri de 
mii și mii de ori — o garanție a consecvenței șl con
tinuității în aplicarea principiilor înalt comuniste, 
profund umaniste care stau la temelia politicii par
tidului, a înfăptuirii prevederilor de cutezătoare pers
pectivă cuprinse în Tezele C.C. al P.C.R. și în pro
iectul de Directive.

In aceste zile, poporul român își îndreaptă cu în
credere și optimism privirile către Sala Palatului 
Republicii unde, în cel mai înalt for al partidului, 
vor fi dezbătute liniile directoare ale activității po
litice, sociale, economice în anii ce urmează, unde se 
vor adopta hotărîri de excepțională însemnătate, me

nite să ducă la progresul continuu al economiei na
ționale, la perfecționarea orînduirii sociale și de stat, 
la adîncirea democrației socialiste, a activității 
ideologice, la desfășurarea unei vaste activități ex
terne, pătrunsă de spirit internaționalist, pentru în
tărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socia
liste, pentru restabilirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, cimentarea solidarită
ții dintre toate forțele antiimperialiste, pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare cu toate țările lumii, 
în interesul cauzei păcii, destinderii și securității in
ternaționale.

Animați de convingerea nestrămutată că factorul 
politic fundamental care asigură înaintarea victori
oasă a României pe calea socialismului este condu
cerea întregii societăți de către Partidul Comunist 
Român, continuator al tradițiilor glorioase de luptă 
ale poporului nostru pentru eliberarea socială și na
țională, partid aflat întotdeauna la înălțimea misi
unii sale istorice de conducător al luptei maselor 
pentru transformarea revoluționară a societății, pen
tru înflorirea patriei, oamenii muncii de la orașe șl 
sate — români, maghiari, germani și de alte naționa
lități — înfrățiți de idealul cauzei socialismului, al 
slujirii patriei comune, strîns uniți în jurul partidu
lui, al conducerii sale, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privesc cu încredere în viitor. Fiecare fiu 
âl acestei țări știe că viitorul este bine gîndit de 
partid, că prezentul se cheamă socialism, că viitorul se 
cheamă comunism. Cel de-al X-lea Congres al parti
dului este un pisc luminos din înălțimea căruia pri
vim înainte cu încredere, din înălțimea căruia deslu
șim cu limpezime conturul viguros al anilor ce vor 
urma, dezvoltarea socială, înflorirea patriei.

Acum, în această zi solemnă, în această zi istorică 
a deschiderii lucrărilor celui de-al X-lea Congres al 
partidului, eveniment de excepțională însemnătate 
în viața țării, care are loc în anul jubiliar al celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării sale de sub jugul 
fascist, poporul întreg, ca un singur om, face zid în 
jurul partidului, animat de voința unanimă de a sluji 
cu credință și devotament cauza partidului, de a face 
totul ca istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de înal
tul for să fie înfăptuite cu exemplară consecvență, 
spre cinstea șl gloria Partidului Comunist Român, a 
României socialiste.

Poporul s-a convins de mult șl definitiv că drumul 
drept, drumul adevărat pe care trebuie să-1 urme
ze, drumul viitorului fericit, al prosperității patriei 
este cel arătat cu fermitate și claritate de partid. A- 
cest drum este al socialismului, este drumul pe care 
poporul român șl l-a ales singur și de la care nimeni 
și nimic nu-1 va putea abate.
Un prestigios scriitor asemăna congresele partidu

lui cu piscurile unor munți semeți de care cu cît te 
îndepărtezi, cu atît le observi mai bine înălțimea. Pri
vind spre măreția evenimentului care începe azi a 
deveni istorie, pășim înainte, uniți sub steagul glorios 
al partidului, țara întreagă pe sub arcul de triumf al 
muncii împlinite, spre viitor I Intr-un singur glas, 
într-o singură voință, salutăm Congresul al X-lea cu 
urarea marelui nostru devotament: TRĂIASCĂ 
PARTIDUL COMUNIST ROMAN ! TRĂIASCĂ SO
CIALISMUL 1
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FOTBAL

Astăzi, pe stadionul „23 August"

WB - SAO PAULO
Echipa braziliană de fotbal 

Sao Paulo — a cărei prezentare 
devine de fapt inutilă, ea fiind 
binecunoscută in fotbalul inter
național — va susține astăzi in 
Capitală al doilea meci din tur
neul început duminică în țara 
noastră (a învins pe Universi
tatea Craiova cu 1—0). Noii par
teneri de întrecere ai brazilie

nilor vor fi fotbaliștii de la 
Rapid. Interesant este că în a- 
ceeași duminică, fotbaliștii giu- 
leșteni susțineau în Berlinul oc
cidental un joc amical cu Span- 
dauer S.V., pe care l-au termi
nat învingători (3—0).

Meciul Sao Paulo-Rapld în
cepe Ia ora 17 și se va disputa 
pe stadionul „23 August**.

Sfîrșitul acestei săptămîni va oca
ziona iubitorilor fotbalului bucureș- 
teni revederea „in corpore" a echi
pelor favorite Steaua, Dinamo, Ra
pid șl Progresul. Cele patru bine
cunoscute formații participă la o com
petiție de două zile dotată cu „Cupa 
Bucureștiului" Sîmbătă, prima zi a 
competiției se desfășoară următoa
rele două meciuri Progresul — Di
namo (ora 18) și Rapid — Steaua (ora 
20), Duminică, echipele învinse vor 
juca între ele cu începere de la ora 
18, pentru* locurile 3—4 iar învingă
toarele își vor disputa de la ora 20 
trofeul „Cupa Bucureștiului"

In ambele zile, cuplajele sînt pro
gramate pe stadionul „Republicii**.

ÎN
I

©Pe bazele sportive din Kiev se 
află în plină desfășurare întrecerile 
Spartachiadei de vară a armatelor 
prietene din țările socialiste. în pri
ma zi a concursului de înot, un fru
mos succes a obținut sportivul ro
mân Marian Slavic, învingător în 
proba de 100 m liber, cu timpul de 
55”6/10 (nou record al Spartachia- 
dei). Un alt rezultat valoros a ob
ținut Vladimir Kosinski (U.R.S.S.), 
clasat pe primul loc la 100 m bras 
cu 1T0” 7/10. Au început și întrece
rile de atletism. Iată primii învingă
tori : 100 m — Tzuh (Polonia)
10” 3/101 înălțime — Ambarian
(U.R.S.S.) 2,14 m ; greutate - Hoff
man (R. D Germană) 19,22 m ; 110 m 
garduri — Balîhin (U.R.S.S.) 13” 8/10; 
400 m plat — Badenski (Polonia) 
46” 8/10 ; 5000 m — Rîbacenko
(U.R.S.S.) 13’51” 6/10.

CÎTEVA RÎNDURI
*3,5), Uhlmann (R.D.G.) ți Ciocîltea 
(România), urmați de Matulovici 
(Iugoslavia) ți Hort (Cehoslovacia), 
ambii cu cîte 3 puncte ți o partidă 
întreruptă In runda a cincea, Cio
cîltea (cu albele) l-a învins în 37 de 
mutări pe iugoslavul Pianinei.

o Campionatele europene de bas
chet pentru junioare. — In turneul 
pentru locurile 7—11, reprezentativa 
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 
63—55 (32—23) formația României. 
Intr-un alt meci. Israel — Olanda 
63-43 (33—18)

Turneu] pentru locurile 1—6 se 
dispută la Hagen cu participarea e- 
chipelor U.R.S.S. (deținătoarele titlu
lui), Bulgariei, Iugoslaviei, Italiei, Po
loniei și Ungariei.

culin • 5 000 m — Haase - 13’48”6/10; 
prăjină - Nordwig 5,30 m ; 110 m 
garduri - Bethge 13”6/10 ; 800 m — 
Matuschewski 1’47’5/10; greutate — 
Gies 20,31 m ; suliță — Stolle 80,58 m| 
înălțime — Huttl 2,14 m ; 3 000 m ob
stacole — Hermann 8’36”6/10; feminin: 
greutate - Margitta Gummel 18,68 
m; lungime — Kristina Hauer 6,40 m; 
înălțime — Rita Schmidt 1,83 m.

O Ciclistul sovietic Mihail Mar
kov a cucerit pentru a patra oară 
titlul de campion unional în proba 
de semifond cu antrenament mecanic. 
El a acoperit în 60 de minute dis
tanța de 72,500 km, fiind urmat de 
Nikolai Kobzev — (71,780 km).

o Olimpiada studențească de șah — 
In runda a treia echipa României a 
învins cu 3—1 formația Greciei. Alte 
rezultate : Islanda — Irlanda 2—0 (2) ; 
R. F. a Germaniei — Ungaria 4—0 ; 
Suedia — Danemarca 2—0 (2) ; Sco
ția — Anglia 1,5—0,5 (2) ; Israel — 
Filipine 1—0 (3) ; Cehoslovacia — 
Cuba 3—0 (1) ; Finlanda - Belgia 
3—0 (1) ; Iugoslavia — Australia 2,5— 
0,5 (1).

EZZEZSSffiZSSBS

® în turneul de șah de la Skoplje, 
după 5 runde în fruntea clasamen
tului se află, la egalitate de puncte

O Un nou record european la na- 
tație a fost stabilit cu prilejul unui 
coricurs internațional desfășurat la 
Los Angeles înotătorul vest-german 
Hans Fassnacht a parcurs 1 500 m 
liber în 16’32”2/10. Vechiul record 
(16'36”8/10) aparținea aceluiași îno
tător.

© Rezultate atletice de valoare. în 
cadrul campionatelor R. D. Germane 
în proba masculină de aruncare a dis
cului Lothar Milde a stabilit un nou 
record național cu 63,60 m Alte re
corduri ale R.D.G. au mai fost stabi
lite la 200 m masculin (Lewandowski 
— 20”6/10) și 200 m feminin (Petra 
Vogt — 23”3/10). Alte rezultate ; mas

O Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Estoril (Portugalia) a revenit 
spaniolului Manuel Santana Învingă
tor' cu 6—0, 6—1, 6—2 în fața fran
cezului Franțois Jauffret. Finala 
probei de dublu masculin a fost cîști- 
gată de perechea spaniolă Santana- 
Gisbert. care a dispus cu 4—6, 6—3, 
5—7, 8—6, 13—11 de cuplul Jauffret 
(Franța) — Hornbergen (Belgia).
MMMiaag?g8itoC.*C?T!a

O La campionatele mondiale de 
scrimă, programate în acest an la 
Havana între 2 și 13 octombrie, 
și-au confirmat participarea pînă în 
prezent Franța România, Suedia și 
U.R.S.S.

AM ÎNDEPLINIT

INTEGRAL PLANUL
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producție peste

S/ ANGAJAMENTELE

CUVÎNTUL NOSTRU
A DEVENIT FAPTĂ!

PRAHOVA: 217 milioane lei 
prevederi

teatre
q Opera Români ; Don Pasqualo — 
19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti — 20. 
0 Teatrul „C. I. Nottara" (în sala 
Teatrului Gluleștl) : Pălăria floren
tină — 20.
Teatrul satiric muzical „C. Tănase* 

(grădina Boema) : Nu te lăsa, Stroe 1 
— 20.
O Ansamblul folcloric „Perlnlța" (în 
sala Teatrului „C. L Nottara") : Perl
nlța mea — 19.

cinema
@ Tinerețe fără bătrlnețe > PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Bun pentru serviciul auxiliari RE
PUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 î 16,30 |
18.45 ; 21.
o Șopronul roșu : FESTIVAL — 9,15 |
11.15 ; 13,15 ; 16; 18,30 ; 21, la gră
dină — 20,30.
O Contesa Cosei I FAVORIT — 10 | 
13 ; 16,15 ; 19,30.
O Desene secrete : LUMINA — 9,30—
15.45 în continuare ; 18,16 ; 20,30.
• Galapagos ; Pași spre Brtncușl | 
Casa lui George Călinescu ; In tai
nele muzeului ; Luchlan-Grlgorescuj 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Valurile Dunării i VICTORIA —
8.45 .; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Neamul Șolmăreștllor : MIORIȚA
— 9,15—14,45 în -continuare ; 17,30;
20,30.
0 Mariana, agentul nr. 0553 : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
• Deșertul roșu i CENTRAL — 9,30 J
12.15 ; 15 ; 18 ; 21, GRADINA DOINA
- 20,15.
• Telegrame i VIITORUL — 15,30 | 
18 ; 20,30.
• Operațiunea Belgrad t POPULAR
- 15,30 ; 18 ; 20.
o Lovitură puternică I RAHOVA — 
15,30 ; 18, Ia grădină - 20,30, VOLGA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Lanterna cu amintiri : LIRA — 
15,30 ; 18.
e Vera Cruz : GRADINA LIRA — 
20,15.
0 încotro, omule : DRUMUL SĂRII
— 15,30 ; 19.
O Gaudeamus lgltur t COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15, GIULEȘTI — 20,30.
0 Crima din pădure i TOMIS — 9— 
15 în continuare ; 18,15, la grădină ~~ 
20,30.
0 Haiducii | Răpirea fecioarelor l 
UNIREA — 16, la grădină — 20,15.
0 Am două mame șl doi tați I FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

SSÎngeroasa nuntă macedoneană t
LORIA — 9 J 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 J 

20,30, DOINA — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Program pentru copii i DOINA -» 
9 ; 10,30 ; 12.
0 Ciulinii Bărăganului I UNION —
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Tudor : FERENTARI — 15,30 ; 19.
0 Contemporanul tău t PROGRESUL 
— 15,30 ; 19.
0 Răutăciosul adolescent : GRADINA 
PROGRESUL-PARC - 20.15.
0 Creola, ochll-țl ard ca flacăra : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, BUCUREȘTI - 8,30 ; 11 J 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELO
DIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 | 
20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,30 ; 18,45 ; 21, STADIONUL DINA
MO - 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII 
— 20,15. -
0 O chestiune de onoare : EXCEL
SIOR - 10 , 12,30 , 16; 18,30; 21, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,15, FLA
MURA — 9—14.30 în continuare ; 17,45.
0 Setea i FLAMURA — 20,30.
0 A trăi pentru a trăi l GIU
LEȘTI - 15.; 17,45.
0 Tarzan omul Junglei : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE - 15 ; 17.45 ; 20.
0 Neîmbiînzita Angelica : DACIA — 
8,45—16,45 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
0 La dolce vita i BUZEȘTI — 16 ; la 
grădină — 20.
0 La est de Eden: CRINGAȘI —15,30 1 
18 ; 20,30.
0 Dragoste la Las Vegas : GRIVIȚA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
AURORA - 9 ; 11 ; 13.; 15 ; 19, la 
grădină - 20,30. ARTA - 9,15—15,45 
în continuare ; 18,15, la grădină — 
20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ț 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Apoi s-a născut legenda : AURORA 
— 17.
0 Comisarul X șl banda „Trei clini 
verzi" : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 | 
16 ; 18,15, la grădină — 20,30.
0 Comedlanțll : VITAN — 16, la gră
dină - 20,15.
0 Prințul negru : MOȘILOR — 15,30 | 
18, la grădină — 20,15.

? Aruncați banca în aer I COTRO-
ENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

29 milioane lei, ceea ce reprezintă 
69 la sută din angajamentul anual. 
Producția marfă vîndută și încasată 
înregistrează, de asemenea, o depă
șire de 56 milioane lei. Demn de 
remarcat este și faptul că sarcinile 
de export au fost depășite cu 18,4 
milioane lei.

In cinstea Congresului partidului 
în județul Suceava au fost date în 
funcțiune înainte de termen două 
noi obiective : Fabrica de plăci me- 
laminate de la Combinatul de in
dustrializare a lemnului din Suceava 
și stația de Rotație a 
Ostra.

baritei de la
I

(Agerpres)

Desfășurînd

din angajamentul anual

(Agerpres)

obținut pe 
producție 

valoare de 
Minerii au 
mult mine-

Congres al partidului. Planul pro
ducției globale pe ansamblul indus
triei a fost depășit în perioada care 
a trecut de la începutul anului cu

muncă entuziastă 
Congresului parti
de 23 August, co-

8U
planul pro-

întreprinderlle «ucevene rapor
tează obținerea unor importante 
succese in Întrecerea socialistă des
fășurată In cinstea celui de-al X-lea

23 milioa-

(Agerpres)

Colectivele întreprin
derilor industriale din 
județul Prahova 
depășit 
ducției globale pe pri
mele 7 luni ale anului, 
realizînd peste preve
deri produse în valoa
re de 217 000 000 lei, cu

60 milioane lei mal 
mult decît angajamen
tele asumate în între
cerea socialistă. Valoa
rea produselor livrate 
suplimentar la export 
se ridică la suma de 
95 milioane lei. De a- 
semenea, planul de be-

neficii pe prima jumă
tate a anului a fost de
pășit cu 122 000 000 lei, 
iar economiile supli
mentare la prețul 
de cost reprezintă 
80 000 000 lei.

CLUJ: Angajamentul anual suplimentat cu 20 
de milioane lei

In cinstea Congresului al X-lea 
al partidului și a celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei, colec
tivele din unitățile economice ale 
județului „Cluj se prezintă cu un 
bogat și remarcabil bilanț de reali
zări. Angajamentele luate în Între
cere in intîmpinarea acestor eveni
mente au fost îndeplinite. în cele 7 
luni care au trecut s-a 
ansamblul județului o 
globală suplimentară In 
peste 100 milioane lei. 
extras r : 700 tone mai 
reu de uer decît prevedea planul, 
au fost fabricate In plus peste plan 
peste 8 700 tone ciment, aproape 
800 tone oțel, peste 1100 tone lami
nate, 62 000 metri pătrați furnir,

54 000 bucăți tricotaje, confecții in 
valoare de 1 747 000 lei, precum și 
celuloză, medicamente, utilaje teh
nologice, mobilă, articole de sticlă
rie etc.

Hotărîrea oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități din județul Cluj, care 
cu prilejul dezbaterii documentelor 
pentru Congresul al X-lea al parti
dului șl-au suplimentat angajamen
tele anuale cu peste 20 milioane lei 
la producția globală, este, în aceste 
zile de efervescentă activitate crea
toare, să îndeplinească exemplar 
sarcinile economice, să obțină re
zultate deosebite în toate domeniile, 
acesta fiind omagiul cel mal înalt 
adus Congresului partidului

MUNICIPIUL
31 milioane lei 
globală și 11 milioane lei 
producție 
față de 
asumate

BACăU: 
producție

marfă în plus 
angajamentele

MUREȘ: 98 Ia sută i 
îndeplinit pînă la 31 iulie

în aceste zile, pre
mergătoare celui de-al 
X-lea Congres al par
tidului și zilei de 23 
August, colectivele în
treprinderilor indus
triale din județul Mu
reș obțin succese tot 
mai importante în în
trecerea socialistă. în

primele 7 luni ale anu
lui industria județului 
a realizat o producție 
globală care depășeș
te prevederile cu 104 
milioane Iei, repre- 
zentînd 98 la sută din 
angajamentul anual la 

’ acest indicator. Au fost 
puse în valoare însem-

nate resurse interne, 
ceea ce a permis obți
nerea unor beneficii 
suplimentare de 53,3 
milioane lei Planul la 
export in aceeași pe
rioadă a fost depășit cu 
aproape 23 milioa
ne lei.

SUCEAVA : Doua noi obiective industriale intrate 
în funcțiune înainte de termen

o
In intîmpinarea 
dului și a zilei ... __ __
lectivele întreprinderilor Industriale 
din municipiul Bacău și-au îndepli
nit sarcinile de plan pe primele 
șapte luni ale anului și angajamen
tele luate în cinstea celor două mari 
evenimente. Planul producției 
globale a fost depășit cu 31 milioa
ne Iei, iar la producția marfă s-au 
realizat peste angajamentul asumat 
11 milioane lei. Au fost produse 
peste plan 504 tone hîrtie, 33 000 mp 
țesături tip lină, 12 000 perechi în
călțăminte, 1 000 hi bere, 51 tone 
armături din fontă, confecții în va
loare de peste 2 000 000 lei, mobilă 
în valoare de aproape un milion lei. 
Succese Importante relevă și reali
zarea indicatorilor financiari. Pla
nul de beneficii a fost depășit cu 
11,6 milioane lei, iar economiile ob
ținute prin reducerea prețului de 
cost peste sarcina planificată re
prezintă 7,7 milioane lei, depășin- 
du-se mult angajamentele luate. 
Cele mai bune rezultate le-au înre
gistrat colectivele de muncă de la 
Complexul de industrializare a lem
nului, fabrica de hîrtie și celuloză 
„Letea", Fabrica de șuruburi, Fa
brica de incălțăminte „Partizanul" 
și fabrica de postav „Proletarul".

ÎN CONSTRUCȚIE

Noua gară 
din Tulcea

La Tulcea s-a deschis șantierul 
pentru construirea noii stații C.F.R. 
de călători. Amplasată in partea de 
nord-vest a municipiului, clădirea 
stației va avea o linie arhitectonică 
modernă, cu largă vedere spre Du
năre și va cuprinde toate serviciile 
pentru deservirea călătorilor și ex
ploatarea feroviară. In partea de sud- 
vest a orașului se va construi da 
asemenea, o stație de mărfuri.

(Agerpres)

In Editura politică 

au apărut: 
Documente din isto* 

ria mișcării muncito
rești din România 
(1893-1900).

★

1919. în sprijinul Re
publicii Ungare a Sfa
turilor.

★

loniță Olteanu: Struc
turi organizatorice ale 
întreprinderii moderne.

*

Dezvoltarea demo
crației și a personalită
ții în România socia
listă.

★

U.T.C. - organizația 
revoluționară a tinere
tului din România.

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

„Bun pentru serviciul auxiliar"

Cîteva secvențe din filmul sovietic „Bun pentru serviciul auxiliar" 
a cărui acțiune se petrece în timpul războiului. Scenariul : Efim Se
vei. Regia : Vladimir Rogovoi și Efim Sevei Cu : Viktor Perevalov, 
Mihail Pugovkin, Liubov Rumeanțeva, Alexei Cernov, Boris Titin, 
Kahi Kavsadze.

0 Ultima tură : PACEA — 14 ; 18; 20.

17.30 Buletin de știri
17,33 Lumea copiilor. Paleta micului 

pictor
18,00 Tinere, cunoaște-țl patria. Cu 

geografia în excursie
18.30 „Alro ’69“ — Convergența gene

rațiilor
19.00 ..Te cînt. Partid”. Cîntece pa

triotice în interpretarea Corului 
Radioteleviziunii. Dirijor : Au
rel. Grigoraș

19.30 Telejurnalul de seară — Rela
tări de la lucrările Congresu
lui al X-lea al partidului

20,00 „Drumul Soarelui” — film, 
producție a Televiziunii Ro
mâne

20.30 „Cîntec drag”. Soliști : Ana
Pacatiuș, Maria Tudor, Hermina 
Stănușescu, Ștefan Lăzărescu, 
Marin Chiâăr, Ton Mihăescu, 
Felician Fărcașu, Botoca Efta

. 20,55 „Zbor în luminile rampei”. In- 
tîlnire cu cei care au dus fai
ma școlii coregrafice românești 
peste hotare . Magdalena Popa, 
Valentina Massini, Elena Da
cian, Cristina Hamel, Gabriela 
Nicolescu, Amato Checiulescu, 
Ion Tugearu, Sergiu Stefanschi, 
Petre Ciortea, Paraschiv Pie- 
leanu

21,25 „Partid, inima țării” — montaj 
literar-muzical ■ coregrafic

22,20 Congresul al X-lea al P.C.R. 
Cronica lucrărilor Congresului. 
Ediție specială

22,50 Monografii contemporane. „Caii 
putere” — film realizat la Uzi
na „Electroputere” — Craiova 
de Valentin Munteanu șl Virgil 
Cojocaru

23,15 Telejurnalul de noapte^
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artidului
ian al Unită

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală delegația Partidului So
cialist Italian al Unității Prole
tare (P.S.I.U.P.), care va participa la 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. Din delegație fac 
parte tovarășii Vincenzo Ansa- 
nelli, membru al Direcțiunii 
P.S.I.U.P., și Giorgio Migliardi, șef 
adjunct al Secției Internaționale 
a P.S.I.U.P.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost salutați de to
varășii Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vlad, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală delegația Uniunii Demo
crate de Stingă din Grecia (E.D.A.), 
care va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

Delegația este formată din to
varășii Antonis Gheorghiou Brilla- 
kis și Haralambos Constantinu 
Drakopoulos, membri ai Comi
tetului Executiv al Uniunii De

mocrate de Stingă din Grecia 
(E.D.A.).

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost salutați de to
varășii Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. ai 
P.C.R., Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Alecu Costică, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., de ac
tiviști de partid.

Marți dimineața a sosit în Capi
tală delegația Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, condusă de 
tovarășul Badamîn Lhamsuren, 
membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
care va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Din delegație fac parte tovarășii 
Sundeviin Gom’oosuren, prim-se- 
cretar al Comitetului de partid din 
orașul Darhan, și Dâmdinnerenghi-

Delegația 
Comunist din
Marți la amiază a sosit în Capi

tală delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de to
varășul Josef Kempny, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
■care va participa la cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. Din delegație fac parte 
tovarășii Ludovit Pezlar, secretar 
al C.C. al P.C. din Slovacia, și Ka
rel Kurka, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

in Bataa, ambasadorul R. P. Mon
gole la București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Dumitru Popescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai Su- 
der și loan Gluvacov, membri ai 
C.C. al P.C.R.

Erau prezenți membri ai amba
sadei R. P. Mongole la București.

delegația a fost întîmpinată de to
varășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Roman Moldovan, 
membru al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Bejan, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., și Gheorghe Badrus, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Marți seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Comunist 
Mexican, care va participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. Din delegație fac parte 
tovarășii Jose Encarnacion Perez, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. Mexican, Manuel Gon
zales, membru al C.C. al P.C.

Mexican, și Antonio Franco, cola
borator al C.C. al P.C.M.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală Marcelino dos Santos, 
membru al Consiliului Preziden
țial al C.C. al Frontului Eliberării 
din Mozambic, care va participa 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîmpinat 
de tovarășii Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Vasilichi, 
membru al C.C. al P.C.R.

Marți seara a sosit în Capitală, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
tovarășul Rashad Amjed, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Irakian.

La aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de tovarășii Ște
fan Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Nicolae Ștefan, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii.

Marți seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), care va participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

Delegația este formată din to
varășii Hristos Petas, membru al 
Biroului Politic al C.C. al parti
dului,'și Hristos Hristofis, membru

al Comitetului Central al partidu
lui.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de tovară
șii Petre Lupu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Bujor Sion, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., și Stelian Ionescu, 
membru al Biroului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, de activiști de partid.

Reprezentantul Partidului 
Socialist din Nicaragua

Marți seara a sosit în Capitală, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
tovarășul Juan Jose Rodriguez, 
membru al Comisiei Politice și al 
Secretariatului Executiv al C.C. al 
Partidului Socialist din Nicaragua.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de to
varășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Valter Roman, membru al 
C.C. al P.C.R.

alegația Partidului 
Comunist Bulgar

Marți seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Comunist Bul
gar, condusă de tovarășul Venelin 
Koțev. secretar al C.C. al P.C.B., 
care va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. Din 
delegație fac parte tovarășii Ru
ben Avramov, membru al C.C. al 
P.C.B., Petăr Danailov, membru su
pleant al C.C. al P.C.B., și Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Barbu Zaharescu, 
membru al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

Delegația Partidului 
Muncitoresc Sodalist Ungar
Marți seara a sosit în Capitală, 

pentru a participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de tova
rășul Arpăd Pallai, secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

Din delegație fac parte tovarășii 
Andrâs Gyenes, șef de secție la 
C.C. al P.M.S.U., și Jozsef Vince,

ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de tovarășii Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Cosma, membru al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

Erau prezenți membri ai amba
sadei R. P. Ungare la București.

Marți seara a sosit în Capitală, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
reprezentantul Partidului Socialist 
din Japonia, Masashi Ishibashi, 
membru al Comitetului Executiv, 
director al Biroului Internațional 
al P.S.J.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost salutat de to
varășii Emil Drăgănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Tudor Ionescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Marți seara a sosit în Capitală, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
tovarășa Marta Melo, membru al 
Comisiei Politice a C.C. al Partidu
lui Socialist din Chile.

Marți dimineața a sosit în Capi
tală delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, care va parti
cipa la cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Din delegație fac parte tovarășii 
Kurt Tiedke, membru al Comite
tului Central, șeful secției de pro
pagandă a C.C. al P.S.U.G., Bern- 
hard Quandt, membru al Comite
tului Central, prim-secretar al Co
mitetului regional Schwerin al 
P.S.U.G., Helene Berg, membru al 
Comitetului Central, reprezentan
tul P.S.U.G. la revista „Probleme

La aeroportul Băneasa, tovarășa 
Marta Melo a fost întîmpinată de 
tovarășii Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Stana Drăgoi, 
membru al C.C. al P.C.R.

Partidului
din Germania
ale păcii și socialismului", Ewald 
Moldt, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de tova
rășii Barbu Zaharescu, membru țal 
C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
și Paul Radovan, redactor șef ad
junct la revista „Munca de par
tid".

Au fost prezenți membri ai am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești.

Marți seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Comunist Li
banez, care va participa la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. Delegația este formată din 
tovarășii Khalil Debs, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.L., și Georges Batal, mem
bru al, C.C. al P.C.L.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de to
varășii Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Constantin Scarlat, 
membru al C.C. al P.C.R., și An
gelo Miculescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Marți dimineața a sosit în Capi
tală tovarășul Ahmed Fadei, mem
bru al C.C. al P.C. Sirian, care va 
reprezenta acest partid la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R.

La sosire, în Gara de Nord, oas

petele a fost salutat de Mihaî Le
vente, membru al C.C. al P.C.R., și 
de Angelo Miculescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii.

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală delegația Partidului Co
munist din Republica San Marino, 
care va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

Din delegație fac parte tovarășii 
Giuseppe Renzi, membru al C.C. al 
P.C. din San Marino, și Giuseppe 
Amici, vicesecretar general al Fe

derației Tineretului Comunist din 
San Marino.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspeții au fost salutați de to
varășii Dumitru Balalia, membru 
al C.C. al P.C.R., Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C.' al U.T.C., și Ion 
Tănăsoiu, șef de secție la C.C. al 
U.G.S.R.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit o tele
gramă din partea mareșalului Sei
mului Republicii Populare Polone, 
Czeslaw Wyceh, prin care acesta 
mulțumește pentru felicitările adre
sate cu ocazia celei de-a 25-a ani
versări a Republicii Populare Po
lone. ★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, a primit o telegramă 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Po
lone, Stefan Jedrychowski, prin care 
acesta mulțumește pentru felicitările 
și urările transmise cu ocazia celei 
de-a 25-a aniversări a renașterii Po
loniei. ★

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Unite, 
Mahmud Riad, prin care acesta mul
țumește pentru felicitările adresate 
cu ocazia zilei naționale a Republi
cii Arabe Unite.

(Agerpres)

Reprezentantul Partidului
Comunist Dominican

Marți seara a sosit în Capitală, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
tovarășul Manuel Sanchez, mem
bru al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Dominican.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de to
varășii Alexandru Sencovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., Ionescu Va
sile, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

Reprezentantul Partidului
Comunist din Honduras

Marți seara a sosit în Capitală, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
tovarășul E. Escalante, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Honduras.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost salutat de to
varășul Barbu Zaharescu, membru 
al C.C. al P.C.R.

eprezentantul Partidului 
Afro-Shiraj 

din Zanzibar-Tanzania

EXPOZIȚII 

JUBILIARE
SIBIU (corespondentul „Sein* 

teii). — Zilele acestea s-a deschis 
„Expoziția realizărilor economiei ju
dețului Sibiu", organizată in cinstea 
Congresului al X-lea al P.C.R. și a 
celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul fascist. 
Exponatele celor aproape SO de în
treprinderi economice, din județ în
fățișează deosebit de’ sugestiv dez
voltarea impetuoasă a industriei 
sibiene in ultimii 25 de ani, a eco
nomiei județului in general.

Graficele și panourile expuse a- 
rată, de pildă, că prin dezvoltarea 
și modernizarea a numeroase între
prinderi, producția globală indus
trială a județului a înregistrat in 
ultimii 4 ani — după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — o creștere de 44 la 

Isută. Elocvente sint în acest sens și 
rezultatele cu totul deosebite înre
gistrate in primele 7 luni ale aces
tui an : 103,1 la sută la producția 
globală, reprezentând un volum su
plimentar de produse in valoare de 
1S5 milioane lei, 103,1 la producția 
marfă vindută și încasată (199,5 mi
lioane lei peste plan) și depășirea 
cu 74,7 milioane lei a sarcinilor da 
plan pentru export.

GIURGIU (corespondentul „Scîn- 
teii"). — tnfățișînd principalele rea
lizări economice și social-culturale 
din județul Ilfov in perioada 1944— 
1969, expoziția jubiliară deschisă 
marți dimineața in municipiul Giur
giu in cinstea Congresului al X-lea 
și a celei de-a 25-a aniversări a eli
berării patriei evidențiază activita
tea entuziastă a oamenilor muncii 
din județ pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru înflorirea și 
propășirea României socialiste.

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală, pentru a participa la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., Muharam Mohamed Dosi, 
membru al C.C. al Partidului

Afro-Shiraj din Zanzibar-Tanza
nia.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
tovarășul Mihnea Gheorghiu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Cronica zilei

ale unor delegații
la Congresul

al X-lea al • P. C. R.
Delegația Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice, condusă de tova
rășul K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., care va participa 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
a făcut marți o vizită prin Capitală. 
Oaspeții au vizitat cartierele Drumul 
Taberei, Balta Albă, Floreasca, Sala 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia, obiective social-culturale. în 
cursul vizitei, membrii delegației au 
fost însoțiți de Ion Cosma, membru 
al C.C. al P.C.R., Tiberiu Ricci, ar
hitectul șef al Capitalei, precum și 
de A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Delegația Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
condusă de dr. Agostinho Neto, pre
ședintele M.P.L.A., care va participa 
la lucrările Congresului al X-lea al 
P.C.R., a făcut marți o vizită în ju
dețul Argeș. La sediul comitetului 
județean de partid, membrii delega
ției, Însoțiți de Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, au avut o întîlnire cu Ion

Vâtășescu, secretar al comitetului 
județean de partid, după care au 
vizitat Combinatul petrochimic și 
rafinăria Pitești, zona industrială 
Găvana și hidrocentrala de pe Ar
geș.

Delegațiile Partidului Comunist 
Francez, Partidului Comunist din
Marea Britanie, Partidului Co
munist German, Partidului Co
munist din India ((Marxist), Par
tidului celor ce muncesc din
Vietnam, Partidului Socialist U- 
nit din Berlinul occidental, pre
cum și reprezentantul Partidului 
Comunist din Turcia și al Uniunii 
Naționale Africane din Tanganika- 
Tanzania, care vor lua parte la lu
crările celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., au vizitat Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din Ro
mânia.

Delegațiile Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam au vizitat 
în cursul zilei de marți cartiere de 
locuințe și obiective social-culturale 
din Capitală.

(Agerpres)

Ieri s-a deschis

EXPOZIȚIA DUMITRU 
SI AURELIA GHIATĂ U 4

în sala de festivități a Palatului cul
turii din Iași s-au deschis marți lu
crările seminarului european pe tema 
„Efectele dezvoltării științei și tehni
cii asupra vieții femeii", manifestare 
organizată de O.N.U., în colaborare cu 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia. „

Ședința inaugurală a fost deschisă 
de doamna Margaret Bruce, șefa sec
ției pentru (statutul femeii din Divi
zia drepturilor omului, din cadrul 
Secretariatului O.N.U., care, în nu
mele secretarului general al O.N.U., 
U Thant, a adus un salut lucrărilor 
seminarului.

în numele guvernului Republicii 
Socialiste România a luat cuvîntul 
Petre Lupu, ministrul muncii, caro 
a arătat că astăzi, cînd știința și cul
tura pun la îndemîna omului posibi
lități nelimitate pentru stăpînirea 
tainelor și resurselor naturii, pentru 
mai buna organizare a vieții și a 
muncii, pentru perfecționarea rela
țiilor dintre oameni, acțiunile orga
nizate pe plan internațional pentru 
ameliorarea condiției femeii în so
cietate constituie imperative majoro 
ale progresului.

Prima zi a lucrărilor a fost con
sacrată stabilirii organismelor de lu
cru ale seminarului Ca președintă a 
fost aleasă Maria Groza, vicepre
ședintă a Consiliului național al fe
meilor | ca vicepreședinți : leva 
Kolstad (Norvegia), Polina Ivanova 
Kovalenko (Ucraina) și Petronela 
I. C. Tegelaar (Olanda), iar ca ra
portor Vida Cok (Iugoslavia).

Lucrările seminarului continuă.
•Ar

Marți după-amiază, la sediul am
basadei Italiei a avut loc o festivi
tate în cadrul căreia ambasadorul 
acestei țări la București, Niccolo 
Moscato, a conferit titlul de coman
dor pentru merit al Republicii Ita
liene prof. dr. Ana Aslan, directorul 
Institutului de geriatrie „București", 
prof. univ. dr. docent Alexandru Bă
lăci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, și 
academicienilor Emil Condu-achi și 
Octav Onicescu pentru merite deo
sebite în activitatea științifică șl 
culturală.

(Agerpres)

vremea
Inaugurarea noilor Galerii de artă 

ale Uniunii Artiștilor Plastici din 
Calea Victoriei 56 a fost marcată de 
un prestigios eveniment artistic : se
lecția retrospectivă din opera a doi 
dintre cei mai iluștri reprezentanți ai 
artei noastre cdntemporane, soții Du
mitru și Aurelia Ghiață. La deschi
derea expoziției au fost prezenți 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Vasile Dinu, vicepreședinte al 
C.S.C.A., acad. Ion Jalea, președin
tele de onoare al Uniunii Artiștilor 
Plastici, Brăduț Covaliu, președintele 
U.A.P., membri ai conducerii U.A.P., 
critici de artă, pictori, scriitori, un 
numeros public. în cuvîntul introduc
tiv, Brăduț Covaliu a subliniat sem
nificația operei celor doi artiști, o- 
peră strîns legată de viața poporului 
român, de folclorul nostru. Artistul 
poporului Dumitru Ghiață a spus : 
„Selecția retrospectivă pe care v-o 
prezentăm azi, prilej al unei parțiale 
recapitulări a activității noastre ar
tistice. are un caracter omagial, 
fiind închinată aniversării eliberării 
și Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român. Sper ca lucră
rile înseși să vă vorbească, mai bine

decît ar putea-o face cuvintele mele 
despre gîndurile și sentimentele 
care ne-au însoțit activitatea de-a 
lungul anilor".

Cei prezenți au vizitat apoi sălile 
expoziției în care Dumitru Ghiață 
expune peste 30 de pînze, adevărate 
piese de antologie ale artei româ
nești actuale, aflate fie în patrimo
niul muzeelor noastrâ, fie în colecții 
particulare, fie în colecția artistului, 
iar Aurelia Ghiață splendide tapi
serii și imprimeuri. Expoziția prile
juiește cunoașterea operei a doi ar
tiști care timp de mai multe decenii 
au făurit cu consecvență o artă ce 
exprima filozofia poporului, ro
bustețea sa morală, ca și optimis
mul concepției noastre despre lume 
și viață. Pentru iubitorii de artă, se
lecția retrospectivă Dumitru și Aure
lia Ghiață constituie încă un prilej 
de a cunoaște cîteva din cele mai 
reprezentative creații ale unor artiști 
de seamă care și-au făcut în rodnica 
lor activitate un crez estetic din 
relevarea a tot ce are mai autentic 
și mai frumos poporul nostru, na
tura și creația sa. Expoziția rămîne 
deschisă in tot cursul lunii august.

Ieri în țară : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la 
orele 14 oscila intre 18 grade la 
Polovraci și Cîmpulung Muscel și 
25 de grade în cimpia din vestul Ba
natului și la Băilești. în zona de 
munte s-a semnalat ceață. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul mai mult senin Vîntul a su
flat în genera) slab Temperatura 
maximă a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele do 
7, 8 și 9 august. în țară : Vreme în 
general frumoasă și în încălzire 
ușoară Cerul va fi variabil Vor că
dea averse izolate de ploaie. Vîntul 
va sufla slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 18 grade, local mai cobo- 
rîțe la începutul intervalului, iar 
maximele vor osciia între 24 și 32 
de grade. în București : Vreme în 
generai frumoasă, eu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie la în
ceputul intervalului Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară.



ROMA 5. — Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite : Cri
za guvernamentală din Italia a luat 
sfîrșit marți, după eforturi desfășu
rate timp de o lună de primul mi
nistru desemnat, Mariano Rumor. 
Președintele republicii, Giusepp? 
Saragat, a aprobat noul guvern, 
alcătuit exclusiv din reprezen
tanți al Partidului Democrat-Creș- 
tin, exponenți ai tuturor curente
lor existente în prezent în cadrul a- 
cestui partid. Pe listele cabinetului 
se remarcă repartizarea portofoliului 
Ministerului Afacerilor Externe fos
tului prim ministru Aldo Moro. Lis
ta cuprinde, de asemenea, pe Franco 
Restivo — ministru al afacerilor in
terne, Luigi Gui — ministrul apă
rării, Giuseppe Caron — ministrul 
bugetului și programului economic. 
Mai mulțl miniștri din fosta coaliție 
guvernamentală își păstrează vechile 
portofolii.

Soluționarea crizei guvernamentale 
Italiene a fost posibilă în urma ho- 
tărîrii Partidului Socialist și Parti
dului Socialist Unitar de a sprijini 
în parlament un guvern „monocolor" 
democrat-creștin. . Această înțelegere 
este limitată în timp, și anume pînă 
la alegerile municipale, care vor avea 
loc în luna noiembrie | se consideră 
că aceste alegeri vor constitui un 
test al orientării corpului electoral, 
ceea ce va impune și o reevaluare a 
pozițiilor față de guvern.

Justificînd sprijinul acordat, din 
afară, unui guvern minoritar demo
crat-creștin, secretarul Partidului So
cialist, Francesco de Martino, a sub
liniat necesitatea evitării „riscurilor" 
pe care le-ar implica pentru acest 
partid alegeri generale premature, în 
toamna acestui an. Pe de altă parte. 
Partidul Republican, al treilea partid 
din fosta coaliție guvernamentală, 
s-a angajat să se abțină de la un vot 
negativ în parlament. Astfel, cu spri
jinul celor două partide socialiste, cel 
de-al 30-lea guvern italian din pe
rioada postbelică va avea asigurată 
o majoritate suficientă în parlament, 
în Camera Deputaților, care numără 
630 de mandate, democrat-creștinii 
dispun de 265 de locuri, iar partidele 
Socialist și Socialist Unitar, îm
preună, de 91 de locuri.

Din declarațiile făcute de premierul 
Mariano Rumor,' precum și de unii 
purtători de cuvînt autorizați ai par
tidelor de centru-stînga, reiese că 
noul cabinet — rezultat al unui com
promis evident atît între partidele 
Dpmocrat-Creștin, Socialist și Socia
list Unitar, cît și între diferitele 
curente ale democrației creștine — se 
orientează spre aceeași platformă 
programatică ca fosta coaliție a celor 
trei partide.

Deoarece durata de funcționare a 
viitorului cabinet este limitată pînă 
In toamnă, activitatea sa se Înscrie 
sub semnul provizoratului. în aceas
tă „fază tranzitorie", unul din obiec
tivele majore ale guvernului este „re
constituirea condițiilor favorabile unei 
reeditări a colaborării între toate par
tidele coaliției de centru-stînga".

Noul guvern italian va depune ju- 
rămîntul în cursul dimineții de 
miercuri, urmînd ca vineri să se pre
zinte în fața Camerei Deputaților, 
și probabil luni, în Senat, pentru a 
obține votul de investitură. Se pre
vede ca dezbaterile tn Parlament să 
ia sfîrșit cel mai tîrziu la 13 august.

DAKAR 5 (Agerpres). — „Trupele 
portugheze controlează numai orașele 
și taberele fortificate, restul teritoriului 
țării aparține forțelor patriotice" — a 
declarat Amilcar Cabrai, lider al miș
cării de eliberare din Guineea-Bissau 
și secretar general al P.A.I.G. (Parti
dul African al Independenței din Gui
neea portugheză și Insulele Capului 
Verde).

în teritoriul eliberat, a'precizat Amil- 
car Cabrai, au luat ființă comitete lo
cale și pentru întîia dată în istoria 
noastră am procedat acolo la organi
zarea unor alegeri pentru Adunarea 
Națională. De asemenea, pe lîngă 
direcția partidului a fost formată o 
comisie pentru economie și planificare 
care are sarcina să se ocupe de pro
blemele dezvoltării țării.

Arestări masive

O demonstrație pentru pace tn Vietnam, desfășurata recent pe străzile Parisului

CU PRILEJUL ANIVERSARII

ELIBERĂRII ROMÂNIEI

TUL1
INTERVENȚIA DELEGATULUI ROMÂN

_ GENEVA 5. — Corespondentul
Agerpres, H. Liman, transmite : Par- 
ticipanții la cea de-a 47-a sesiune a 
Consiliului Economic și Social O.N.U. 
au început marți dezbaterea punctului 
de pe ordinea de zi — programe de 
acțiune internațională privind tinere
tul. Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
delegatul român, Constantin Geor
gescu, a amintit că în 1965 Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat în una-

încheierea vizitei 
în R. P. Ungară 

a delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

BUDAPESTA 5. (Agerpres). — 
Delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. condusă de P. M. Mașerov, 
membru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Bie- 
lorusia, și-a încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care a făcut-o în R. P. 
Ungară. La Budapesta a fost dat pu
blicității un comunicat în legătură, cu 
convorbirile purtate de delegația par
lamentarilor sovietici cu o delegație a 
Adunării de Stat a R. P. Ungare, con
dusă de Gyula Kallai, președintele 
Adunării.

nimitate Declarația cu privire la pro
movarea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare inițiată de 
România. Credincioasă principiilor do
cumentului respectiv, a subliniat vor
bitorul, România a continuat să ini
țieze acțiuni în spiritul acestuia, cea 
mai recentă fiind masa rotundă din 
15—20 iunie cu tema : rolul și con
tribuția tineretului la asigurarea unei 
atmosfere de pace și securitate în Eu
ropa. Delegatul român a recomandat 
organizarea unor manifesări similare și 
în alte regiuni ale lumii, insistînd tot
odată asupra necesității de a se a- 
corda o atenție deosebită problemelor 
economice și sociale ale tineretului 
Vorbitorul a recomandat, de asemenea, 
irfîțierea de către organizațiile interna
ționale a unor acțiuni ca._ să contri
buie la cunoașterea și apropierea ti
nerilor din întreaga lume. în acest 
sens, a spus el, apreciem că trebuie 
să se dezvolte cooperarea multilate
rală între organizațiile de tineret de 
diferite orientări politice și convin
geri ideologice, să se intensifice schim
burile bilaterale, întîlnirile și acțiunile 
comune.

© Ședința extraordinară 
a guvernului 
Irlandei de nord

BELFAST 5 (Agerpres). — Noi tul
burări au izbucnit în capitala Irlan
dei de nord in cursul nopții de luni 
spre marți. Demonstranți protestanți 
s-au ciocnit violent cu demonstranți 
catolici, 
despărți 
case au 
ore ale 
ciocniri 
au fost 
principale ale Belfastului.

După o ședință extraordinară a gu
vernului Irlandei de nord, premierul 
James Chichester-Clark a făcut cu
noscut că pentru moment nu se pre
conizează măsuri extreme pentru 
menținerea ordinii — cum ar fi adu
cerea unor trupe britanice suplimen
tare, decretarea unor restricții de cir
culație sau interzicerea manifesta- 

• țiilor.
Se precizează la Belfast că tulbu

rările, care s-au produs sîmbătă sea
ra șl tn noaptea de duminică' spre 
luni tn două cartiere catolice din ca
pitala nord-irlandeză, s-au soldat cu 
100 răniți și zeci de magazine devas
tate. Poliția a operat 55 arestări.

Poliția a intervenit pentru a 
cele două tabere. Mai multe 
fost incendiate. în primele 
dimineții, numeroase alte 

între polițiști și manifestanți 
semnalate încă pe străzile

transmit:
Camera Inferioara a Parlamentului indian a apro

bat proiectul de lege guvernamental cu Privire Ia naționali
zarea celor 14 bănci principale din țară. Proiectul de lege a primit majori
tatea necesară a voturilor, în ciuda opoziției partidelor de dreapta „Jan 
Sangh" și „Swatantra".

celor 14 bănci principale din țară. Proiectul de lege a primit majori-

I

Abordînd problema politicii externe 
pe care ar urma s-o promoveze Gui
neea-Bissau după cîștigarea indepen
denței, Amilcar Cabrai a menționat că 
țara sa consideră că nealinierea repre
zintă singura cale corespunzătoare în
făptuirii aspirațiilor proprii. „După ce 
ne vom cuceri libertatea, a declarat el. 
vom fi gata să cooperăm cu toate ță
rile lumii, inclusiv cu Portugalia, cu 
condiția ca ele să ne respecte inde
pendența și suveranitatea".

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Ale
xei Kosîghin, a sosit marV 13 
Budapesta, pentru a petrece un conce
diu de odihnă în Ungaria, la invitația 
Iui Jeno Fock, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ungare, anunță 
agenția M.T.I.

• Programul Națiunilor U- 
niîe pentru dezvoltare — 
P.N.U.D. — a aprobat două proiecte, 
cu titlul de asistență tehnică pentru 
Orientul Mijlociu, a căror valoare to
tală se ridică la 573 800 dolari. Primul

proiect se referă la dezvoltarea lucră
rilor agricole în regiunea respectivă, 
iar cel de-al doilea este destinat cen
trului regional pentru educație și dez
voltare.

Un acord cu privire 
schimburi comerciale 
plăți între R. P. Ungară 
R. P. Chineză a fost semnat marți 
la Budapesta — anunță agenția M.T.I.

Ia
Și
Și

Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a avut 
marți o convorbire cu Ștefan Jedry- 
chowski, ministrul de externe al R. P. 
Polone, aflat în Uniunea Sovietică la 
odihnă. Agenția TASS anunță că au 
fost discutate probleme privind rela
țiile sovieto-poloneze și unele pro
bleme internaționale actuale.

PARIS 5 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La centrul cultural și e- 
ducativ din Yerres a avut loc 
o manifestație culturală con
sacrată Zilei eliberării Româ
niei. Cu acest prilej a fost i- 
naugurată o expoziție de ar
tă plastică românească, înso
țită de o proiecție de filme do
cumentare. Atașatul cultural 
al Ambasadei Republicii So
cialiste România la Paris a 
vorbit despre dezvoltarea tn- 
vățămîntului în țara .noastră. 
Au participat oficialități lo
cale, studenți, precum și re
prezentanți ai ministerelor A- 
facerilor Culturale, Educației 
Naționale, Tineretului și Spor
turilor.

ROMA 5. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmi
te : Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, la 
cinematograful „Edison" din 
orașul Prato a avut loc o fes
tivitate consacrată acestei mari 
sărbători a poporului român. 
Au participat membri ai con
siliului municipal, profesori 
și studenți, precum, și un nu
meros public. k

GENEVA 5 — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: La Casa de cul

tură de la Thonon-leS'-Bains 
— cea mai importantă din Sa
voia superioară — a avut loc 
vernisajul unei expoziții de 
pictură, fotografii și artizanat 
românesc. Timp de două săp- 
tămîni vor fi prezentate filme 
artistice și de scurt metraj 
românești, conferințe cu pro
iecții asupra comorilor de 
cultură și frumuseților natu
rale ale țării noastre, recita
luri de poezie și „Zile ale fol
clorului .românesc". Aceste 
manifestări sînt consacrate 
celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării României de sub ju
gul fascist.

TUNIS 5 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor consa
crate celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României, te
leviziunea tunisiană a prezen
tat timp de o jumătate de oră 
un program de cîntece și dan
suri populare românești.

RABAT 5 (Agerpres). — Ra
diodifuziunea marocană. a 
transmis, în cursul a două e- 
misiuni, muzică populară și 
clasică românească, însoțită de 
o amplă prezentare. Aceste e- 
misiuni au fost difuzate îji ca
drul acțiunilor consacrate ce
lei de-a 25-a aniversări a eli
berării României.

Hiroșima, Nagasaki

VICTIME ALE

DIN 1945
TOKIO 5 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă, directorul spitalului din 
Nagasaki, unde sînt internate vic
time ale bombardamentelor ato
mice din 1945, a anunțat că în pe
rioada august 1968—iulie 1969, în 
acest spital au decedat 105 per
soane. Totodată, directorul a sub
liniat necesitatea unei observații 
medicale permanente asupra co
piilor ai căror părinți au fost su
puși iradierii în timpul bombar
damentelor asupra orașelor Hiro
șima și Nagasaki. El a amintit că 
au fost înregistrate numeroase ca
zuri cînd copii născuți din părinți 
iradlați au decedat din cauza bolii 
de iradiere.

PROBLEMA INTERZICERII ARMELOR CHIMICE 
Șl BACTERIOLOGICE IN DEZBATEREA 
COMITETULUI PENTRU DEZARMARE

GENEVA 5. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Luînd cuvîntul 
în ședința de marți a Comitetului 
pentru dezarmare, șefa delegației sue
deze, Al va Mirdal, s-a ocupat pe larg 
de problema producției și folosirii ar
melor chimice și biologice. Vor
bitoarea a arătat că din luna mai, 
cînd a expus opinia delegației sale 
cu privire la această problemă, au a- 
părut noi elemente care trebuie luate 
în considerare tn cadrul comitetului. 
Ea s-a referit tn primul rînd la ra
portul prezentat c(e grupul de experți 
O.N.U. în domeniul armelor chimice 
și bacteriologice și la proiectul de 
interzicere a folosirii armelor bacte-

*

SAIGON 5 (Agerpres). — Zvonurile 
care circulau în capitala sud-vietna- 
meză în legătură cu arestări masive în 
rîndul unor înalte oficialități ale ad
ministrației saigoneze au fost confir
mate marți de un purtător de cuvînt 
de la Ministerul Informațiilor, care a 
declarat că 60 de persoane sînt în pre
zent reținute și anchetate, sub acuzația 
de spionaj. Printre 
Huynh Van Trong, 
pentru problemele 
Thieu, șeful statului 
tari de stat la diverse 
funcționari și ofițeri

Observatorii politici apreciază însă, 
date fiind amploarea neobișnuită a va
lului de arestări și înaltele funcții pe 
care le dețineau persoanele implicate, 
că este vorba mai degrabă de o în
cercare de 
tuali rivali 
indezirabili.

acestea se află 
asistent special 
politice al lui 
saigonez, secre- 
ministere, înalți 
ai armatei.

îndepărtare a unor even- 
sau pur și simplu a unor

La sediul UNESCO 
ris a avut loc o reuniune la 
care au participat 30 de istorici 
în problemele Africii, pentru a 
pune la punct detaliile în vede
rea redactării unei istorii gene
rale a Africii. „în
zent există o mulțime
monografii privind una 
alta din țările africane, 
este pentru prima dată

p re
de 

\sau 
dar 

cînd 
ne propunem să punem bazele 
unei istorii de ansamblu a con
tinentului african", a declarat 
directorul Departamentului cul
turii al UNESCO, Amadou 
Seydou, din Republica Niger. 

Pentru început, experții vor 
întocmi un catalog mondial al 
tuturor lucrărilor care se ocupă 
de istoria Africii. Savanții an
grenați în această operă vor 
consulta cele mai vechi manu
scrise aparținînd arabilor din 
Africa de nord și occidentală, 
populației haussa din Nige
ria, amharilor din Etiopia și lo
cuitorilor de limbă suahili 
din Estul african. Nu vor 
fi lăsate de o parte nici sursele 
referitoare la Africa aflate în 
arhivele Franței, Spaniei, Ita
liei, Vaticanului, celor două 
state germane, ale Țărilor Scan-

Profesorul de îs- 
a Ouagadougou, 

Ki-Zerbo, are în vedere 
reeditarea unora din lucrările 
epuizate ale savanților africani. 
Pe de altă parte, date fiind pu
ținătatea documentelor scrise, 
istoricul malian Amadou Ham- 
pate Ba a propus să se întoc
mească o culegere amplă de fol
clor, pentru a nu se pierde i- 
mensa bogăție a tradiției orale. 
„De fiecare dată cînd un bătrîn 
moare, dispare o bibliotecă" a 
rezumat el plastic această si
tuație.

Problemele care se pun în 
fața celor ce vor redacta istoria 
Africii sînt multiple. în concep
ția majorității acestor savanți 
o asemenea istorie nu trebuie 
să se reducă la o simplă înși
ruire a dinastiilor, ci trebuie să 
reprezinte o analiză temeinică 
a relațiilor economice, sociale, 
culturale de pe continentul 
negru, de-a lungul veacurilor. 
Este o muncă care cere eforturi 
însemnate și participanții la co
locviu s-au angajat să o facă 
cu maximum de conștiinciozi
tate, umplînd astfel un gol de 
multă vreme resimțit.

dinave 
torie
Joseph

Misiunea O.N.U. însăr
cinară cu organizarea re
ferendumului de autode
terminare din Irianul de 
VeSt va ^ncheia activitatea la 15 
august, a anunțat la Djakarta Fernan
do Ortiz Sanz, reprezentantul secreta
rului general al O.N.U. într-un comu
nicat publicat luni, Ortiz relevă că, 
participînd la toate operațiunile de 
vot care s-au desfășurat între 14 iulie 
și 2 august în Irianul de vest, s-a 
putut constata „un 
a menține Irianul 
Indoneziei".

nistru adjunct al comerțului exterior 
al U.R.S.S., cu Nguyen Van Kha, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, și cu Nguyen Ba Dîk, 
ministru adjunct al comerțului exte
rior al R. D. Vietnam. După cum 
anunță TASS, cp acest prilej a fost 
examinat modul de realizare a acor
durilor interguvemamentale pe 1969. 
care prevăd livrări sovietice de ali
mente, produse petroliere, mijloace de 
transport, utilaj complex, metale fe
roase și neferoase, îngrășăminte chi
mice și alte materiale necesare dez
voltării economiei naționale a R. D 
Vietnam.

Președintele Nixon s-a 
întîlnit luni seara cu liderii 
Congresului american. p° 
trivit declarației secretarului de presă 
al Casei Albe, Ronald Ziegler, în 
cursul acestei întâlniri președintele a 
expus congresmenilor impresiile sale 
din țările vizitate cu prilejul recentu
lui său tumeu.

In cadrul proiectelor 
pentru dezvoltarea vastei 
regiuni a Amazoanelor 
guvernul brazilian studiază posibili
tatea amenajării unei căi navigabile 
care să unească orașul Belem, situat 
în partea amonte a fluviului Amazon, 
cu Buenos Aires — capitala Argen
tinei. Această cale navigabilă, ce va 
măsura peste 8 000 km, se va realiza 
prin conexiunea unor nuri și fluvii.

riologice prezentat de delegația bri
tanică. Reprezentanta suedeză a ară
tat că problema interzicerii îmbracă 
două aspecte : acela al interzicerii fo
losirii și acela al interzicerii produc
ției de arme chimice și bacteriologice. 
Ea a subliniat că în acest ultim do
meniu comitetul ar putea avea o 
largă zonă de acțiune cu perspectiva 
elaborării unui nou acord care să nu 
se interfereze cu protocolul de la 
Geneva din 1925. Vorbitoarea a spri
jinit propunerea delegatului Mongo
liei de a se încuraja aderarea tuturor 
statelor la protocolul de la Geneva, 
pînă în 1970. In încheiere, șefa de
legației suedeze a afirmat că este da 
dorit ca comitetul să prezinte Adu
nării Generale a O.N.U. un proiect 
de tratat care să interzică folosirea 
în întreaga lume a armelor chimice 
și bacteriologice în caz de conflict 
armat și o propunere în vederea con
tinuării studiului în cadrul comitetu
lui al posibilității eliminării totale a 
acestor arme conform propunerii pre
zentate de Marea Britanie.

Declarațiile guvernelor 
Ungariei și Iugoslaviei

privind participarea 
la lucrările Comitetului
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 

Guvernul R. P. Ungare a dat publi
cității o declarație în care arată că 
a acceptat invitația celor doi copre
ședinți ai Comitetului de la Geneva 
pentru dezarmare — Uniunea So
vietică și S.U.A. — de a participa la 
lucrările comitetului După cum a- 
nunță agenția M.T.I., declarația sub
liniază că Republica Populară Un
gară, tn colaborare cu celelalte state 
membre, își va aduce contribuția la 
întărirea păcii și securității în lume.★

BELGRAD 5 (Agerpres). — In le
gătură cu irivitația oficială adresată 
Iugoslaviei de a participa la Comi
tetul de la Geneva pentru 'dezar
mare, guvernul R.S.F. Iugoslavia a 
dat publicității o declarație în care 
își exprimă satisfacția pentru posi
bilitatea de a participa activ, alături 
de celelalte state membre, la lu
crări. Iugoslavia, se subliniază în de
clarație,’ va putea astfel contribui în 
măsura posibilităților sale la solu
ționarea problemelor complexe în 
domeniul dezarmării și securității in
ternaționale.
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VOCI ÎN CEAȚĂ
Glasurile protestatare ale mai 

multor sute de demonstranți s-âu 
făcut auzite în atmosfera cețoa
să a Londrei în timp ce aceștia 
străbăteau cartierul West-End, 
îndreptîndu-se spre Downing 
Street nr. 10, reședința primului 
ministru. Oare ce a putut 
să pună In mișcare pe acești 
oameni ? Manifestația a fost ca
uzată de nemulțumirea unei 
părți din populația Angliei cu 
privire la proiectele de aderare 
la Piața comună.

Pare paradoxală această situ
ație, știut fiind că Marea Brita
nie face eforturi serioase să fie 
primită în organizația economi
că a „celor șase". Dar nu toți 
englezii privesc cu ochi buni a- 
cest pas. Muncitorilor nu le con
vine sporirea cu 3 lire pe săp- 
tămînă a costului vieții pentru 
o familie și sînt îngrijorați de 
concurența mîinii de lucru mai 
ieftine din alte țări vest-euro- 
pene. Fermierii mici și mijlocii 
au și ei rezerve, deoarece vor 
avea de înfruntat concurența 
produselor alimentare de pe 
continent.

„EPISCOPUL IADU 
LUI"

Și-acum mai este vie tn me
moria supraviețuitorilor din lo
calitatea italiană Filetto di Ca- 
marda acea zi din iunie 1944, în 
care au fost împușcați 17 local
nici, dintre care cel mai tînăr 
avea 17 ani, iar cel mai bătrîn 
65 de ani. Execuția a fost ordo
nată de comandantul hitlerist al 
unei divizii de infanterie.

Unul dintre răspunzătorii prin
cipali pentru acest masacru este 
Matthias Defregger, fost căpitan 
SS, care a reușit pînă acum să 
scape de pedeapsa meritată 
Din ofițer a devenit... preot și 
a reușit să urce treptele ierar
hiei bisericești la rangul dețepis- 
cop.. Dar de curînd revista 
„Spiegel" a adus la cunoștință 
publică fărădelegile acestui 
„prelat". Printre altele, revis
ta a publicat interviurile lu
ate unor supraviețuitori ai ma
sacrului, care au dezvăluit în
treaga vinovăție a acestui „e- 
piscop al iadului".

Revoltată de acest caz, opinia 
publică din Italia, precum și 
exponenții cercurilor democrati
ce și progresiste din R.F.G 
cer ca ȘS-istul în sutană să fie 
deferit justiției și pedepsit e- 
xemplar. După cum s-a anunțat, 
datorită presiunii opiniei publi
ce, cazul respectiv urmează a fi 
deferit justiției vest-germane.

acord unanim de 
de vest în sînul

termenului
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Fotografii și date științifice 
despre Marte

Prelungirea
de percepere a taei de 10 
Ia SUtă P'n^ sfîrșitnl anului în 
curs a fost aprobată de Camera Re
prezentanților a Congresului ameri
can. El urma să expire la 31 iulie.

Diferite probleme ale a- 
jutorului economic acordat 
de UXS.S. R. D. Vietnam 
au fost discutate marți, în cursul în
trevederii lui Ivan Semiceastov, mi-

PASADENA 5 (A- 
gerpres). — Evoluind 
la o depărtare de 3 219 
km de Polul sud al 
planetei Marte, sonda 
americană „Mariner-7" 
a transmis mărfi dimi
neață pe Pămînt o se
rie de 31 de fotografii, 
reprezentind dețalii 
ale acestei regiuni

Una' din aceste foto
grafii arată o dungă de 
culoare închisă, cunos
cută sub numele de 
„Canalul Cerbere". O 
altă imagine prezintă, 
de asemenea, o bandă 
neagră lată de 160 km

și lungă de 1 200 km, 
denumită „Canalul A- 
gathademon". situată 
la mijlocul drumului 
dintre Ecuatorul și Po
lul sud marțian. De ase
menea, se disting por
țiuni întinse foarte ac
cidentate, marcate de 
cratere de forme 
curbate.

In unele fotografii au 
fost observate grupuri 
de nori, a căror prove
niență nu a putut fi 
stabilită. în orice caz, 
pe baza informațiilor 
primite pînă acum la 
Pasadena, specialiștii

au căzut de acord a- 
—supra faptului că mo

dificările de culori ca
re apar pe planeta 
Marte sînt determina
te de schimbările de 
„anotimpuri" in dife
rite perioade ale anu
lui.

In ceea ce pripește 
celelalte date științifi
ce, „Mariner-7" a sta
bilit că temperatura 
suprafeței planetei 
Marte oscilează intre 
plus 75 și minus 100 
de grade Fahrenheit, 
iar atmosfera nu con
ține hidrogen.

Hamilton, capitala insulelor 
Bermude, a cunoscut la înce
putul lunii momente de agita
ție : în rada portului și-au făcut 

■ apariția fregatele Mohawk și 
J Arethusa, aparținînd marinei de 

război britanice, din care au de- 
I barcat, sub privirile posomorite 
, ale localnicilor, 100 de soldați.

Motivul prezenței lor era sim- 
i piu. In Bermude s-a desfășurat 

Conferința populației de culoare 
din regiunea Mării Caraibilor. 
S.U.A., Canada și America La
tină, iar guvernatorul, lordul 
Martonmere, cunoscut pentru 
politica sa segregaționistă, s-a 
speriat de perspectiva izbucnirii 
unor tulburări cu prilejul aces
tui eveniment. Guvernatorul se 
temea de nemulțumirile popu
lației de culoare din Bermude. 
care constituie două treimi din 
numărul total al locuitorilor, 
pozițiile cheie in economie 
și puterea politică fiind deținu
te de minoritatea albă. Pe de 
altă parte, după cum informea
ză ziarul britanic „Guardian" 
lordul Martonmere a dat ordin 
agenților secreți să întocmească 
fișe personale ale tuturor par- 
ticipanților la conferință In 
ciuda acestor măsuri de intimi
dare, conferința a avut loc și 
ea a adoptat hotărîri pentru in
tensificarea acțiunilor în vede
rea abolirii barierelor rasiale.

T. P.
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