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PRIMIRE LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

SPIRITUL CREA TOR, 
EXIGENT, DE ÎNALTĂ 

RESPONSABIUTA TE 
a l Congresul ui 

AL X-LEA
Puternicul arc de triumf înălțat peste timpul contemporan al țârii 

marele bilanț și cutezătoarea anticipare a înfăptuirilor pe care poporul 
le va adăuga în anii următori realităților de azi, așa cum se conturează 
din documentele Congresului al X-lea al partidului, caracterizat prin-, 
tr-un spirit de lucru profund, eficient, de mare răspundere, printr-o 
neasemuită ținută patriotică și internaționalistă, constituind o pagină 
strălucită în biografia Partidului Comunist Român, au aflat un larg 
ecou în inimile tuturor oamenilor muncii, de la orașe și sate, de pe 
întreg cuprinsul țării. A

„Putem spune — afirma. în cuvîntarea de încheiere a Congresului, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretarul general al partidului, sinteti- 
zînd astfel o realitate trăită și gîndită de întreg poporul — că Congresul 
nostru, ținut cu puține zile înainte de cea de-a 25-a aniversare a eli
berării patriei de sub jugul fascist, constituie o încununare deosebit de 
expresivă a marilor succese obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului comunist, în lupta pentru transformarea revolu
ționară a societății noastre și lichidarea pentru totdeauna a claselor 
exploatatoare, pentru triumful socialismului în România**.

Au fost aceste zile de început de august, zile ale marilor decizii 
Congresul partidului — convingătoare manifestare a unității indiso
lubile a Partidului Comunist Român — întrunind acordul tuturor co
muniștilor investiți cu înaltul mandat de a delibera asupra activității 
viitoare a partidului, asupra înfățișării pe care o va cunoaște patria 
în anii ce vin, a adoptat măsuri de excepțională însemnătate. Prin 
votul reprezentanților săi, a dobîndit o legitimă consacrare activitatea 
desfășurată de partid pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea, politica sa internă și internațională, s-au adoptat liniile direc
toare ale unui amplu program de dezvoltare a României socialiste în 
deceniul următor, principiile fundamentale ale politicii partidului ca 
politică a țării.

Presa, radioul, transmiterea în direct de către televiziune a unora 
dintre momentele importante ale Congresului, precum și a unor ample 
reportaje din desfășurarea acestuia, au dat posibilitatea întregului 
popor să urmărească, la zi lucrările, să ia cunoștință cu satisfacție de 
spiritul partinic care le-a caracteriza^ să-și spună , părerea despre în
semnătatea ideilor și obiectivelor stabilite de înaltul for de partid. Se 
poate’afirma ca prin dezbaterile pe marginea proiectelor de documente 
ale Congresului, lucrările au fost pregătite cu participarea întregului 
popor ; prin numeroasele sugestii și completări propuse la proiectul 
de Directive, practic întreaga ța'ră a fost prezentă la Congres, iar expri
marea acordului său total cu ideile forului suprem al partidului, în 
miile de telegrame și scrisori, atașamentul față de politipa partidului, 
față de tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretarul general al partidului, 
sînt rezultatul unei cunoașteri adînci a spiritului și sensului politicii 
sale, al unei participări nemijlocite la elaborarea ei.

Istoricele hotărîri ale Congresului sînt primite, de poporul nostrp 
cu sentimentul unei profunde satisfacții cu bucuria de a se ști, în 
fapt, veritabilul lor autor, pentru că ele izvorăsc din realitățile sociale 

■ J ale țării, din nevoile și aspirațiile poporului, fiind rezultatul unei ample 
consultări populare, încununată strălucit de actul înaltei deliberări, 
social-politice, care a fost Congresul partidului.

Va rămîne înscrisă în memoria timpului, se va. reflecta puternic 
în întreaga viață politică și soc’ală a țării, în relațiile dintre oameni 
în procesul complex al construcției socialiste, grija proffindâ față de 
cauza partidului și poporului, spiritul de înaltă răspundere, concret, 
exigent, profund analitic care a caracterizat desfășurarea lucrărilor 
Congresului, conținutul documentelor prezentate, al cuvîntărilor rostite 
de participanții Ia dezbateri în' ședințele plenare ca și în secțiunile pe 
probleme, caracterul democratic, de principialitate și exigență partinică 
al alegerii organelor *de conducere ale partidului.

Congresul al X-lea al partidului a constituit astfel o puternică 
școală a principialității comuniste, a pus în evidență forța., capacitatea 
partidului de a aborda și conduce procesul complex al făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. Profundă și. cuprinzătoare con
firmare a modului științific în care este concepută politica internă și 
internațională a partidului, Congresul a constituit o puternică mărturie 
a unității de fier a partidului, a capacității sale de a se manifesta ca 
forță conducătoare a întregii societăți.

înfățișînd magistral impresionantele realizări obținute, atîț pe plan 
material cît și spiritual. înnoirile pregnante aduse în viața țării, cu deo
sebire în acești ultimi ani, atît Raportul general — exemplu. de. analiză 
științifică, marxist-leninistă, de apreciere realistă a posibilităților și 
perspectivelor, sinteză strălucită a politicii partidului și roadelor ei 
cît și dezbaterile din Congres, au ilustrat spiritul critic și autocritic, 
combativitatea și hotărîrea de a se acționa cu fermitate în vederea în
lăturării lipsurilor ce mai dăinuie în muncă. Prin întreaga sa desfă
șurare, Congresul - eveniment care marchează o etapă nouă, calitativ 
superioară a dezvoltării partidului, a activității de construcție socia
listă în România — înseamnă pentru fiecare comunist, pentru 
fiecare om al muncii un exemplu de felul cum trebuie să fie. înde
plinite sarcinile profesionale și obștești, un îndemn la ridicarea 
continuă a nivelului politico-ideologic, la înarmarea cu ideile atotbi
ruitoare ale marxism-leninismului, la manifestarea în orice moment 
a' fiecărui cetățean al patriei ca un militant activ pentru cauza 
socialismului, a prosperității continue a națiunii noastre socialiste

Cînd, de la tribuna Congresului, s-a adresat chemarea de a se 
veghea la respectarea legilor statului, la întărirea ordinei și disci
plinei în toate sectoarele, la crearea, în spiritul democrației socialiste, 
a celor mai bune condiții pentru participarea largă a maselor populare 
la conducerea treburilor țării, la slujirea neabătută a omului, la 
realizarea bunăstării lui - țelul suprem al politicii partidului, al 
socialismului însuși — s-a definit. în fapt, spiritul care generează 
azi realitățile României, ideile progresiste profund umaniste pe care 
le propulsează cu consecvență partidul în viața socială Afirmarea 
nestînjenită a omului, valorificarea plenară a calităților lui. senti
mentul că este dreptul și datoria fiecăruia de a se pronunța asupra 
marilor probleme ale obștei, de a-și dedica inițiativa, ideile cauzei 
progresului și dezvoltării socialiste a țării, efortul continuu pentru 
înlăturarea subiectivismului, voluntarismului din toate compartimen
tele vieții, a practicii incompatibile cu normele morale ale societății 
noastre de a aprecia omul nu după muncă reală ci doar după locul 
pe care îl ocupă în ierarhia socială, criticarea tendințelor de aristo-

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a primit pe conducătorul delega
ției Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei, dr. Agostinho 
Neto, președinte ; pe reprezentan
tul Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
insulele Capului Verde, ’ Amilcar 
Cabrai, secretar general; pe re
prezentantul Frontului de Elibe
rare din Mozambic, Marcelino Dos 
Santos, membru al Consiliului 
Prezidențial, care au luat parte 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

în cursul convorbirii, oaspeții 
au informat despre lupta dîrză pe 
care o duc popoarele din aceste 
țări pentru eliberarea definitivă de 
sub dominația colonială, pentru 
triumful idealurilor lor de liber-

(Continuare în pag. a IV-a)

CARE AU Pil»
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Delegația Partidului
Eliberării Socialismului 

din feroc

Miercuri dimineața a părăsii 
Capitala delegația Partidului Eli
berării și Socialismului din Maroc, 
care a participat la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R.

Delegația a fost formată din Aii 
Yata, secretar general al Partidu
lui Eliberării și Socialismului din 
Maroc, șeful delegației, Belal Ab
delaziz, membru al Biroului Națio
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NOTĂRÎRILE CONGRESULUI 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
PROGRAMUL DE MUNCĂ 
AL ÎNTREGULUI POPOR

Semnează t GEORGE HOMOȘTEAN, PETRE DISA, DU 
MITRU M. ION, ION BURNAZ, ING. MARIA BALAN EA 
NU, NICOLAE ZAMFIRESCU, CAROL GOLGOȚ, SANZI AN A 
POP, PROF. DR. GH. C. SUCIU, ING. MIHAIL IV CĂCI, 
SAMOILA NAGV. Versuri de : GEORGE DAN, GRIGOR^ 
ALBI] GRAL, RADU SELEJAN.

Delegația Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice

Miercuri a părăsit Capitala de
legația Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, condusă de tova
rășul K. F. Katușev, secretar a) 
C.C. al P.C.U.S., care a participat 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. 
Din delegație au făcut parte to
varășii 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 

tate și independență națională. Ei 
au transmis, în numele mișcărilor 
de eliberare pe care le reprezintă, 
calde mulțumiri Partidului Co
munist Român, întregului popor 
rorriân, pentru sprijinul frățesc, 
internaționalist, acordat luptei 
pentru eliberarea Angolei, Mo- 
zambicului și Guineei-Bissau.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
exprimînd sentimentele de solida
ritate deplină ale poporului român 
cu cauza dreaptă a popoarelor 
pentru eliberarea acestor teritorii 
de sub dominația colonialistă, a 
dat o înaltă apreciere luptei eroice 
pe care o desfășoară popoarele 
din Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau pentru cucerirea indepen
denței lor, a ‘dreptului sacru de 
a-și hotărî liber destinele.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

nal al Comitetului Național ai 
partidului.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secie- 
tar general al Partidului Comunist 
Român, precum și de tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și loan Cotoț, membru 
al C.C. al P.C.R.

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

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru 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 aJ Comitetului municipal 
București al P.C.R., și Vasile Vlad. 
membru supleant al C.C. al P.C.R

Erau prezenți ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

FUNERALIILE NAȚIONALE
ALE ACADEMICIANULUI

CONSTANTIN I. PARHON
î

Tovarășii Nicolae Ceaușeseu, Ion Gheorghe Maurer, Dumitru Petrescu și Gheorghe Rădulescu faț de gardă 
lingă corpul neînsuflețit al academicianului C. I. Parhon

Miercuri, 13 august. Cetățenii 
Capitalei, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale din 
București și din alte localități 
ale țării au condus pe ultimul său 
drum pe academicianul Constan
tin I. Parhon, savant de renume 
mondial, vechi militant al mișcării 
muncitorești și democratice din 
țara noastră, primul președinte al 
Prezidiului Republicii Populare 
Române.

în dimineața acestei zile, sicriul 
cu corpul defunctului a fost depus 
în holul. Palatului Marii Adunări 
Naționale. Pe fundalul holului, 
dî'apăt 'în negrii, se afla portretul 
îndoliat al lui C. t. Parhon, înca
drat de drapele roșii și tricolore, 
cernite. în fața catafalcului erau 
așezate pernele cu înaltele ordine 
și medalii' ale Republicii Socialiste 
România și ale altor state, cu care 
Constantin Parhon a fost distins în 
semn de prețuire a activității în
chinate fericirii poporului, a me
ritelor sale de om de știință și mi
litant pe tărîm social-politic, pen
tru aportul deosebit la cauza păcii 
și prieteniei între popoare. De jur- 
împrejur. sînt depuse coroane de 
flori din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri. Biroului Marii Adunări 
Naționale, Prezidiului Academiei 
Republicii Socialiste România, Mi
nisterului învățămîntului, Acade
miei de Științe Medicale, Ministe
rului Sănătății, Consiliului General 
A.R.L.U.S., a unor instituții cen
trale și organizații obștești, insti
tute de cercetare și de învățămînt 
superior din București și Iași, uni
uni de creație și mari întreprinderi 
bucureștene. Au fost depuse, de 
asemenea, coroane de flori din 
partea unor misiuni diplomatice 
acreditate la București, a Asocia
ției de prietenie sovieto-române, 
Academiei de Științe a R.P. Bul
garia și a studenților vietnamezi 
care învață în țară noastră.

Lîngă catafalc se aflau membrii 
familiei celui dispărut.

Ora 10. în acordurile grave ale 
marșului funebru, mii și mii de 
cetățeni ai Capitalei — conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, academicieni și alți oa
meni de știință, cultură și artă, 
muncitori din întreprinderile ora
șului, studenți, elevi — se perindă 
într-un șir nesfîrșit, prin holul 
Palatului M.A.N., pentru a-și lua 
ultimul rămas bun de la savantul 
patriot care și-a închinat viața, 
activitatea științifică și puterea de 
muncă luptei pentru realizarea
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„TOVARĂȘE 
CEAUSESCU,

~ ȚARA 
ÎNTREAGĂ

VĂ FELICITĂ

Telegrame și scrisori 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu cu 
prilejul alegerii în 
funcția de secretar ge

neral al partidului 

aspirațiilor înaintate ale clasei 
muncitoare, prestigiului școlii ro
mânești, intereselor tuturor oa
menilor muncii.

în cursul dimineții, la Palatul 
Marii Adunări Naționale a prezen-

Cuvîntul tonarsșdw
Ion Gheorghe Maurer

Ne despărțim cu adîncă tristețe 
de eminentul fiu al țării care a 
fost academicianul dr. Constantin 
Parhon. în aceste clipe, cînd ne 
luăm ultimul rămas bun, aș dori 
să evoc una dintre trăsăturile care 
au caracterizat cel mai puternic a- 
leasa lui personalitate — dragos
tea față de poporul din rîndurile 
căruia s-a născut, atașamentul față 
de cauza progresului și propășirii 
patriei.

Intelectual cu profunde convin
geri democratice, sensibil la 
nedreptatea socială, la suferințele 
și aspirațiile celor mulți, Constan
tin Parhon s-a legat din tinerețe 
de forțele sociale progresiste. A 
intrat în rîndurile vechii mișcări 
muncitorești, a cunoscut ideile so
cialiste și a activat pentru înfăp
tuirea lor. Partidul Comunist Ro
mân îl 'numără printre membrii 
săi din anul 1921.

în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, Constantin 
Parhon și-a făcut un titlu de cin
ste din participarea Ia acțiuni or-, 
ganizate și conduse de partidul 'co
munist, a avut o poziție comba
tivă față de cercurile reacționare, 
față de curentele retrograde, față 
de partidele fascizante. Numele 
său a rămas indisolubil legat de 
activitatea largă desfășurată în a-/ 
cei ani pentru promovarea politi
cii partidului de strîngere a le
găturilor de prietenie dintre po
porul român și popoarele Uniunii 
Sovietice.

în timpul războiului antisovie- 
tic, Constantin Parhon și-a ma
nifestat deschis împotrivirea față 
de acest război nedrept, față de 
dictatura militară-fascistă. El a 
fost unul dintre inițiatorii binecu
noscutului memoriu de protest tri
mis Iui Antonescu de un mare 
grup de intelectuali democrați și 
progresiști, prin care se cerea ie
șirea României din războiul an- 
tisovietic.

PREȘEDINTELE FEDERAL 
Al REPUBLICII AUSTRIA, FRANZ JONAS, 
VA TACI 0 VIZITĂ OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA
La invitația președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușeseu, 
președintele federal al Republicii

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT

PE AMBASADORUL R. S. F. IUGOSLAVIA
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri după-amiază pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.S.F. Iugoslavia la 
București, Iakșa Petrici, în legă

tat condoleanțe, pentru cel ce a 
fost președintele de onoare al 
A.R.L.U.S., ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, A. V. Basov.

(Continuare în pag. a Vl-a)

Poziția de militant democrat l-a 
atras lui Constantin Parhon, ca și 
atîtor mii și mii de luptători co
muniști și antifasciști, prigoana 
autorităților burghezo-moșierești. 
A fost înlăturat din învățămînt, 
hărțuit de poliție și de bandele le
gionare, dar nimic nu a putut să-l 
zdruncine convingerile democra
tice.

Deși actul insurecțional de la 
23 August 1944 l-a găsit la o 
vîfstă înaintată, Constantin Parhon 
s-a integrat cu toate forțele de 
care era capabil în lupta celor ce 
muncesc pentru victoria revoluției 
populare, pentru transformări de
mocratice și socialiste în viața ță
rii. Aprecierea dată d'e popor și-a 
găsit expresia în alegerea sa ca 
deputat al primului parlament de
mocrat din istoria țării, în 1946, 
iar după abolirea monarhiei, la 30 
decembrie 1947, ca primul preșe
dinte al Prezidiului Republicii 
Populare Române. în funcțiile de 
înaltă răspundere cu care a fost 
învestit, Constantin Pariion a acti
vat neobosit pentru consolidarea 
orînduirii democrat-populare, pen
tru dezvoltarea operei de construc
ție socialistă. El a adus o contri
buție de preț la promovarea poli
ticii externe a partidului și sta
tului nostru, de întărire a prie
teniei și colaborării cu Uniunea 
Sovietică, cu toate țările socialiste, 
de dezvoltare a relațiilor de bună 
înțelegere cu popoarele întregii 
lumi, de apărare a păcii.

în personalitatea lui s-au îm
binat în mod strălucit omul de 
știință și militantul politic pentru 
cauza maselor muncitoare.

Ne înclinăm cu profund res
pect în fața rămășițelor pămîntești 
ale aceluia al cărui nume va ră
mîne pentru totdeauna în istoria 
țării, în conștiința poporului ro
mân.

Austria, Franz Jonas, va face o 
vizită oficială în România, între 11 
și 17 septembrie 1969.

(Agerpres)

tură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilpr externe.

(Agerpres).
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Congresul adresează membrilor de partid, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — 
muncitori, țărani, intelectuali, vîrstnici si tineri — 
chemarea de a-și uni tot mai mult eforturile în jurul 
partidului, al Comitetului său Central, de a munci 

cu elan și abnegație pentru a da viață hotărîrilor 
pe care le-am adoptat, asigurînd progresul neîn
trerupt al scumpei noastre patrii, succesul operei 
de făurire a societății socialiste multilateral

9

dezvoltate
DIN REZOLUȚIA CONGRESULUI AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

& @ singură ființă, 
într-un singur gînd

George . HOMOȘTEAN
prim-secretar al Comitetului judejean Alba al P.C.R.

Spunînd că am participat șl urmă
rit, ca delegat, ceas de ceas, clipă 
de clipă, lucrările Congresului al 
X-lea al partidului, cred că am măr
turisit — cum ar face-o, desigur, fie
care dintre cei care au avut această 
deosebită cinste — emoția și tot
odată răspunderea încărcată a celor 
mai intense și instructive zile din 
viață. Am urmărit, în acest răstimp, 
presa și, din relatările ei, precum și 
din veștile primite de acasă, de la 
concetățenii noștri, am înțeles că gîn- 
durile de aici, din sala Palatului 

Republicii, aclamațiile, uralele de aici, 
pentru partid, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, erau gîndurile și 
aclamațiile țării; ele exprimau ho- 
tărîrea de neclintit a poporului nos
tru de a urma cu credință cuvîntul 
de directivă al partidului.

Poporul nostru, puternic sudat prin 
destin și aspirație, a urmărit cu deo
sebită atenție și cu profund interes 
lucrările marelui forum al comuniș
tilor care a stabilit o orientare clară, 
științific fundamentată a întregii 
noastre vieți politice, economice'și so
ciale. Dimensiunile istorice pe care le 
dobîndește la ora actuală Congresul 
al X-lea sînt dominate de documen
tele sale, în primul rînd de Rapor
tul Comitetului Central, prezentat de 
tovarășul - Nicolae Ceaușescu, care 
constituie o strălucită sinteză a unui 
bilanț însuflețitor, definind totodată 
orientarea fundamentală pentru anii 
care vor urma, a activității politice, 
economice, sociale și culturale la care 
se vor angaja partidul și poporul.

Trăiesc încă sub impresia desfă
șurării lucrărilor Congresului și 
nu-mi propun să mă refer la sen
surile profunde ale lui sau ale Re
zoluției pe care a adoptat-o — o 
vom face temeinic și cu răspundere 
acasă, cu comuniștii și toți oamenii 
muncii din județul Alba ; nu-mi pro
pun, de asemenea, nici să recapitu
lez toate momentele importante ale 
Congresului, ca și sentimentele pe 
care le-am încercat Două dintre a- 
cestea mi se par însă covîrșitoare ; 
ele vor rămîne pentru, totdeauna 
adînc încrustate în memoria și con
știința mea de comunist. Prima ; re
zultatul votului pentru alegerea se
cretarului general al partidului nos

Muncă, ordine, 
disciplină, răspundere

Petro DIȘA
lăcătuș montor la uzina „Electroputere’-Craiova ,

îmi sînt proaspete în minte cu
vintele rostite de secretarul general 
al partidului nostru la ședința de 
închidere a lucrărilor Congresului 
al X-lea al P.C R., precum ș’i ima
ginile televizate, cînd conducătorii 
de partid, delegații și invitații la 
Congres au ieșit în marea piață din 
vecinătatea Comitetului Central. Am 
avut impresia că întreaga țară, 
întreaga națiune română erau acolo, 
manifestîndu-și entuziasmul, bucu
ria profundă și nețărmurita satis
facție pentru alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general al P.C.R., hotă- 
rîrea unanimă de a înfăptui neabă
tut politica internă și externă a par
tidului, programul vast de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pe care atit de magistral 
au definit-o Raportul și celelalte do
cumente adoptate de Congres.

Desigur, pentru a da viață pro
gramului adoptat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., fiecare comunist, 
fiecare om al muncii vor pune în 
joc tot ce au mai bun, întreaga lor 
capacitate, multă pricepere și com
petență, dovedind o înaltă conștiin
ță în realizarea sarcinilor.

Arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul prezentat Congresului : 
„Putem spune, tovarăși, că proble

tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
S-a spus : „Voturi pentru — 1915. Vo
turi împotrivă — nici unul". Prin 
această unanimitate, partidul întreg, 
tot poporul, într-un singur gînd, ca o 
singură ființă, și-au spus răspicat 
cuvîntul, au făcut cea mai bună ale
gere din cîte se puteau face, desem- 
nîndu-1 pe credinciosul lor fiu, în 
fruntea Comitetului Central, în 
fruntea partidului, a poporului.

Congresul a analizat cu înaltă răs
pundere și exigență candidaturile ca 
i-au fost propuse și a încredințat 
misiunea de a conduce activitatea 
partidului, consacrată înfăptuirii vas
tului program de făurire în Ro
mânia a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, celor mal buni 
dintre cei mai buni, alegînd în or
ganele centrale comuniști cu o înal
tă pregătire politico-ideologică, cu 
vastă experiență, care se bucură de 
încrederea și stima poporului. A- 
ceasta este de altfel, o dovadă grăi
toare a responsabilității și exigenței 
cu care partidul nostru înțelege să-și 
îndeplinească misiunea istorică de 
conducător al destinelor României 
socialiste, pe care i-a încredințat-o 
întregul popor.

Al doilea moment : cuvîntul de în
cheiere al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuvînt care-ți insuflă 
forță mobilizatoare și-ți toarnă 
în suflet energie. Esențială este acum 
activitatea politică și organizatorică 
a tuturor organizațiilor de partid., 
munca fiecărui comunist, a fiecărui 
cetățean pentru traducerea în viață 
a programului pe care l-am adoptat.

Cu aceste gînduri, purtînd cu noi 
mereu acest fierbinte imbold patrio
tic, ne întoarcem de la Congres Ia 
locul nostru de muncă, hotărîți fiind 
să facem totul cît mai bine, pentru 
ca el să prindă viață, spre cinstea și 
demnitatea poporului nostru, a parti
dului care-i conduce destinele.

Vom acționa cu perseverență pen
tru perfecționarea stilului și meto
delor muncii de partid, condiție esen
țială pentru ca fiecare organizație de 
partid să se manifeste din plin ca 
forță dinamică a colectivului resr. 
pectiv, să-și sporească competența în 
îndrumarea întregii activități econo
mice și sociale.

ma esențială a progresului indus
triei țării este buna organizare a 
activității ei, întărirea răspunderii 
în muncă a fiecăruia — de Ia mi
nistru sau, dacă vreți, de la secre
tarul general al partidului, pînă la 
ultimul muncitor. Fiecare trebuie 
să-și îndeplinească obligațiile țață 
de popor. Trebuie să înțelegem, to
varăși, că edificarea socialismului 
și comunismului cere muncă, ordine, 
disciplină, răspundereCît ade
văr și ce înaltă responsabilitate se 
degajă din cuvintele secretarului ge
neral al partidului nostru. Noi, cei 
din echipa în care lucrez, executăm 
montajul la motoarele electrice de 
curent alternativ, cu puteri de la 80 
kw, pînă la 1 600 kw Complexita
tea și nivelul lor tehnic sînt ridi
cate. O neglijență cît de mică la 
construcția unui astfel de motor 
poate să provoace, la beneficiari, 
stagnarea unor linii tehnologice ; în 
acest caz, o fabrică de materiale de 
construcții, de ciment, care folosesc 
aceste motoare, ar putea înregistra 
pagube, pierderi de producție.

Este de prisos, deci, să mai de
monstrez ce însemnătate are reali
zarea exemplară a sarcinilor, cu 
randament și înalt simț de răspun
dere. Numai că aceste îndatoriri tre
buie respectate de către toți, la 

toate nivelele. Disciplina, ordinea, 
răspunderea nu se pot diviza — 
așa ne învață partidul. Or, noi, cei 
din atelierul în care lucrez, am avut 
de suferit din cauza lipsei de răs
pundere de care mai dau dovadă 
cei însărcinați în uzină cu aprovi
zionarea tehnico-materială Cu toa
te că planul de producție se cu
noaște din timp, nu totdeauna ni se 
asigură toate semifabricatele și ma
teriile prime de care avem nevoie 
Și urmările — neîndeplinirea ritmi
că a planului la unele sortimente — 
se răsfrîng asupra respectării obli
gațiilor față de beneficiari, impli
cit asupra economiei naționale.

Țara noastră oferă toate posibili
tățile ca fiecare om să muncească 
acolo unde îi este locul, potrivit 
pregătirii sale, spiritului de res
ponsabilitate care îl caracterizează. 
Cu alte cuvinte, noi, muncitorii,

Zile înscrise 
pentru totdeauna 
în istoria patriei

Dumitru M. ION

Cred că acum, în zilele lui August, 
fiecare om a simțit adevărul sublim. 
Nu e o vorbă spusă cu orice preț, spre 
a suna frumos, ci una rostită cu ini
ma, simțită cu Țara laolaltă.

Ca niciodată România și-a ascul
tat cu ochii larg deschiși prin rosti
rea fiului său Nicolae Ceaușescu gîn
durile, simțămintele, pulsul istoric al 
faptelor care animă fiece om, fiecare 
floare și fiecare fruct al poporului 
nostru. ■

Noi, poeții tineri, am deprins cuvin
tele mai crude și neferite de o anume 
noblețe a secolului plin de eroi, plin 
de jertfe, de minuni și de înfăptuiri 
de geniu. Trebuie să fie limpede 
pentru noi toți că sorbim seva unor 
zile care se înscriu cu litere veșnice 
în istoria patriei.

Ascultînd Raportul Comitetului 
Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al X-lea 
Congres al partidului, am avut sen
zația că Țara spune prin cele două
zeci de milioane de guri adevărul 
sublim. Acum, mai mult decît ori- 
cînd, am înțeles viața șantierelor pe 
care le-am cutreierat ani de-a rîn- 
dul, acum am simțit marele freamăt 
al holdelor, vorba lor cu foșnet de 
corabie venind cu mirodenii pe mare, 
acum am văzut Țara și am auzit-o 
vorbind.

La ora aceasta cuvintele nu-și gă-

Vom ști să punem 
in valoare

marile rezerve 
ale agriculturii

Ion BURNAZ
președintele cooperativei agricole de producție din comuna Rasova 

județul Constanța

Inima noastră de comuniști, de ce
tățeni e plină de bucurie, de mîn- 
drie cu totul întemeiată : Congresul 
al X-lea al partidului nostru ,a sta
bilit țeluri care înaripează gîndirea 
și voința întregului popor, înmănun
cheate într-un program măreț 
care asigură realizarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Acest program acordă o 
însemnătate deosebită dezvoltării a- 
gricUlturii f- ramură !mnortantă a 
economiei noastre naționale. Perspec
tivele clare, lumi- - s - pre'on'zeteîn 
documente sînt pentru noi, țăranii 

susținem din inimă îndemnul tova
rășului Nicolae Ceaușescu : . „Să 
punem peste tot oameni capabili să 
îndeplinească cu răspundere sarci
nile ce le revin !". După Congresul 
al IX-lea al partidului, în practica 
economică, în societate s-a dezvol
tat climatul de responsabilitate față 
de destinele națiunii, de viitorul ei 
și eficiența sporită- a devenit-factor 
guvernant în toate domeniile de ac
tivitate. Trebuie să mergem mai de
parte. Culmile progresului economic 
și social — înfățișate în hotărîrile 
Congresului al X-lea al P.C.R. — nu 
pot fi atinse decît prin muncă, or- 
dine, disciplină și răspundere ! A- 
cestea sînt imperativele creșterii a- 
vuției naționale și a bunăstării oa
menilor muncii. Sîntem trup și su
flet alături de partid în înfăptuirea 
lonepractică.

sesc locul, sînt palide pe lîngă gigan
ticele flăcări care ne ațin privirile 
și la care ne adăpăm simțirea, vîrst
nici și tineri. Noi rămînem deseori da
tornici față de pagina scrisă, față de 
vers, față de noi. E bine să credem 
că rămînem datori față de noi; ast
fel- înțelegem că sîntem datori față 
de oameni, față de Țară, de Partid, 
față de minunile pe care oricît le-am 
cînta, ele se cer mai înalt luminate 
de vorba și .de cugetul nostru.

Cuvintele adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu literelor române, 
chemarea, îndemnul Partidului le-am 
simțit firesc ca pe un poem în care 
am auzit dintr-o dată toate cîntările 
pe care le-am rostit, și nu le-am 
rostit, toate cîntările pe care 
le-am trăit mergînd și cunoscînd o- 
mul, rîul și ramul, muntele și pasă
rea, lumina și cuvîntul ferestrelor 
deschise, Țara.

Pot fi fericit. Sînt tînăr și fiecare 
clipă în care eu am cîntat o fărîmă 
de țară a adăugat o altă minune pe 
care n-am cunoscut-o. Mîine o voi 
cunoaște.

România e țara in care m-am 
născut șl pentru care scriu po
eme..; România e dealul și valea 
mea, muntele și cîmpul meu în care 
trăiesc și mă bucur.

Am ascultat cuvîntul Partidului : 
gîndul și cuvintele mele sînt trup și 
suflet cu adevărul lui sublim.

cooperatori, un îndemn de a face 
totul pentru înfăptuirea lor.

Pe buită dreptate, s-a subli
niat în Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că o condiție primordială 
pentru creșterea producției și ridi
carea bunăstării țărănimii este dez
voltarea averii obștești a coopera
tivei agricole de producție. Mem
brii cooperativei agricole din Ra
sova, județul Constanța, s-au con
vins, din proprie experiență, de ma
rea însemnătate a acestei aprecieri 
Pînă în 1965, cooperativa noastră, si
tuată într-o zonă pedoclimatică nu 

tocmai favorabilă, era considerată 
slab dezvoltată. Dar, nu numai con
dițiile naturale erau cauza, ci și fap
tul că acumulările erau neglijate. 
Punînd capăt acestei practici și folo
sind cu pricepere avantajele și aju
torul acordat de stat, dezvoltînd vi
ticultura, creșterea oilor cu lînă fină 
pentru care avem condiții optime, 
am izbutit să schimbăm radical si
tuația economică a cooperativei. Față 
de 1965, în 1968 valoarea averii ob
ștești a crescut cu 4,2 milioane de 
lei, veniturile bănești cu 6 milioane

Așa cum am dorit 
noi toți:

' în fruntea partidului 
comunistul Ceaușescu

Ing. Maria BĂLĂNEANU
vicepreședintă a Comitetului judejean Arad al femeilor

Scriu aceste rînduri sub emoția pu
ternică a momentelor de încheiere a 
Congresului al X-lea. Timp de 7 zile 
am urmărit pe calea presei, a ra- 
dioteleviziunii, cu o atenție neslă
bită, lucrările acestui forum al co
muniștilor, care a fost încununat 
prin adoptarea Raportului Comitetu
lui Central, a celorlalte documente, 
prin alegerea Comitetului Centrai 
și a secretarului general al 
partidului. Vor rămîne zile de 
neuitat pentru mine, ca membră 
de partid, ca cetățeană a Ro
mâniți socialiste, ca ingineră și ca 
femeie. Căci ele mi-au dat nu numai 
mare' satisfacție ci și mare mîndrie 
patriotică pentru tot ce a înfăptuit 
poporul nostru, sub conducerea par
tidului, în anii de la eliberare și cu

Comunistul — 
exemplu de competență 
și abnegație în munca 

de edificare" 
a socialismului

' A

Nicolae ZAMFIRESCU
lăcătuș, secretarul organizafiei de bază nr. 3

de la Uzina de pompe, București

Am urmărit eu mare atenție șl în
credere lucrările Congresului al 
X- ea al Partidului Comunist Ro
mân, am studiat cu interes deose
bit Raportul Comitetului Central, 
prezentat de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, celelalte documente su

puse dezbaterii Congresului. Bo
gatul bilanț al Înfăptuirilor, mi
nunatele împliniri ale țării pe care 
atît de sugestiv le-a prezentat se
cretarul general al partidului, per
spectivele luminoase pe care le-a 
deschis Raportul au prilejuit co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii, confruntarea cu prezentul și 
viitorul națiunii, cunoașterea zilei 
de mîine, cu dimensiunile ei neii-, 
mitate, cuceritoare, care vor marca 
un nou și mare pas înainte' în pro
cesul de edificare a socialismului în 
țara no-istră. Perspectivele deschise 
de documentele aprobate de Con
gresul al X-lea însuflețesc con
științele comunste din întreaga țară, 
întregul popor român, "care știu că 
drumul nostru spre progresul eco
nomic și social, eforturile de a făuri 
o viață din ce in ce mai îndestulată 

lei. Anul acesta, vrem să obținem 
venituri de aproape 9 milioane de 
lei, iar averea obștească să crească 
cu încă 2 milioane lei.

Desigur, aceasta nu reprezintă nici ’ 
pe departe tot ce ne stă în putință. 
Urmărind cu cea mai mare atenție 
lucrările Congresului, am reținut în 
mod deosebit îndemnul comunist al 
partidului nostru, al secretarului său 
general, de a nu ne mulțumi nicio- 
odată cu ceea ce se poate dobîndi 
ușor, prin muncă puțină sau de mîn- 
tuială. Cred că în acest spirit este 
și planul nostru de a spori suprafața 

deosebire în ultimii patru ani, de la 
Congresul al IX-lea. Ele mi-au dat 
și puternica certitudine că in anii ce 
vin vom obține noi realizări și mai 
mari, că vom făuri societatea socia
listă multilateral., dezvoltată, pe care 
a conturat-o într-un chip atît de în
suflețitor programul trasat de Con
gres. înțeleg că aceasta va fi o so
cietate cu un potențial economic sen
sibil mai ridicat decît cel de astăzi, 
apropiat de acela al țârilor avansate 
economicește, o societate cu un grad 
sporit de prosperitate și civilizație 
în care democrația socialistă își va 
demonstra și mai larg superioritatea.

Certitudinea > mea izvorăște din în
crederea în partidul nostru comu
nist, a cărui unitate, maturitate și 
forță mobilizatoare au fost atît de 

pretind o deosebită exigență și auto
exigență, a noastră față de colectivul 
în care muncim și a acestuia față de 
fiecare dintre noi.

Dintr-un asemenea colectiv exi
gent — hotărît să muncească disci
plinat, în ordine și cu răspundere — 
fac și eu parte. Sînt secretarul orga
nizației de bază de la secția de mon
taj a uzinei. Mi-au rămas adine în
tipărite în minte și în inimă cuvintele 
din Raport referitoare la creșterea 
continuă a rolului partidului în con
ducerea întregii societăți. S-a spus 
atît de adevărat și de frumos că par
tidul reprezintă nucleul în jurul că
ruia gravitează întreaga societate și 
de la care radiază energia și lumina 
ce pun în mișcare și asigură funcțio
narea întregului angrenaj al orân
duirii socialiste. S-a spus, ■ însă, la 
Congres că nu prin invocare de vor
be mari, a unor demonstrații teore-' 
tice se afirmă valoarea unui comu- 

X nist, a unui om al muncii, ci prin 
verdictul pe care îl dă practica acti
vității sale contribuției susținute 
la înfăptuirea politicii partidului nos
tru. Desigur și pînă acum, noi, co

agricolă cu 520 ha prin asanarea unei 
bălți, de a extinde plantațiile cu viță 
de vie pe terenurile în pantă slab 
productive cu încă 200 ha, de a efec
tua importante lucrări antierozio- 
nale și de ameliorare a pășunilor. în 
vederea sporirii numărului de ovina 
cu lînă fină la 9 000—10 000 de ca
pete.

Asigurăm partidul nostru că toți 
țăranii cooperatori din comuna noas
tră vor munci fără preget, folosind 
întreaga lor pricepere pentru înde
plinirea exemplară a hotărîrilor Con
gresului.

■<.

pregnant scoase în evidență de Con
gres. Certitudinea mea are un temei 
solid în faptul că în noul Comitet 
Central, în organele sale executive 
au fost aleși fiii cei mai devotați cau
zei poporului și socialismului, cei mai 
căliți în lupta revoluționară și mai 
experimentați în construcția socia
listă. Certitudinea mea își are te
meiul în faptul că în fruntea condu
cerii, ca secretar general al partidu
lui, a fost ales tovarășul1 Nicolae 
Ceaușescu, așa cum în mod manifest 
au dorit și au cerut comuniștii, 
bărbații și femeile acestei țări. Do
resc să spun că ne-a mișcat profund 
aprecierea caldă pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat-o în raport 
rolului femeilor în societatea noas
tră, sublinierea sa eu privire la rea
lizarea egalității depline, pe toate 
planurile, între bărbăți și femei. Este 
o apreciere care ne face cinste și ne 
obligă. Consider că trebuie să dove
dim prin fapte că sîntem la înălți
mea acestei prețuiri. Aceasta înseam
nă, după părerea mea. că ne aflăm 
în primele rînduri ale luptei pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului, 
prin efort și pasiune în muncă, prin 
.realizarea sarcinilor la nivelul de 
exigență sporită și de eficiență ce
rute de Congres Aceasta înseamnă, 
totodată. îndeplinirea la un nivel 
mai înalt de conștiință a îndatoririlor 
sociale ale femeilor, în familie, ca 
mame, care poartă în cea mai mare 
parte răspunderea creșterii și edu
cării generațiilor care vor desăvîrși 
opera de construcție socialistă și 
vor trăi în comunism. In numele tu
turor femeilor, fără deosebire de na
ționalitate din Arad, vreau să as’gur 
partidul, noul său Comitet Central, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că programul Congresu
lui este și programul nostru, că vom 
face totul pentru traducerea lui în 
viață.

muniștii, la locul nostru de muncă, 
am căutat să. ne îndeplinim exemplar 
sarcinile și angajamentele și să-i 
mobilizăm prin exemplul nostru pe 
toți salariații uzinei. In secția noastră 
s’-a format o asemenea opinie și ne 
vom strădui să o dezvoltăm, să de
vină atotcuprinzătoare. Pentru că 
sarcinile economice cresc, industria
lizarea susținută a țării pre
tinde o muncă mai calificată, mal 
eficientă și trebuie să ne ridi
căm la înălțimea cerințelor. In ce 
ne privește, sîntem ferm hotărîți, eu 
și toți tovarășii mei din uzină, să 
facem totul pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
X-lea, convinși fiind că prin aceas
ta ne aducem contribuția la progre
sul națiunii noastre socialiste, la 
creșterea bunăstării întregului po
por român.

în zilele însuflețitoare ale Congre
sului, din desfășurarea lucrărilor sale, 
în oricare colț al patriei, acolo unde 
bate o inimă, unde un om muncește, 
cu fapta ori cu ideea, pentru ferici
rea țării, toți am afirmat cu tărie 
și susținem în (continuare cu putere 
că partidul nostru comunist și-a ciș- 
tigat pentru totdeauna încrederea 
nețărmurită și stima întregului popor 
român, că, trup din trupul națiunii, 
suflet din sufletul ei, el mobilizează 
energiile întregului popor și le în
drumă pe calea construirii societății 
socialiste. Politica partidului nostru 
comunist se bucură de adeziunea 
poporului întreg ; a cîștigat-o prin 
muncă și fermitate, prin clarvi
ziune și patriotism socialist fierbinte, 
prin devotamentul față de popor, față 
de interesele sale, prin hotărîrea fie
cărui comunist de a nu-și precupeți 
forțele atunci cînd este vorba de bi
nele poporului. Congresul al X-lea 
consfințește și această realitate scum
pă fiecărui membru al Partidului Co
munist Român. Dar tot Congresul și, 
în fond, întreaga țară și-au afirmat 
in aceste zile mîndria, satisfacția și 
fericirea de a avea un conducător 
cum este tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvintelor de prețuire .rostite la a- 
dresa secretarului general al par
tidului nostru, care exprimă stră
lucit starea de spirit, voința în
tregului popor. le alătur via
ța și munca mea, angajamentul 
ferm al unui comunist de a fi exem
plu de abnegație și dăruire, de a 
duce la îndeplinire viguros hotărî- 
rile Congresului al X-lea al partidu
lui.
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Locul științei 

este in prima linie

prof. dr. Gh. C. SUCIU
membru corespondent al Academiei

Carol GOLGOȚ
maistru miner — mina Vulcan

în zilele de la Începutul acestui 
august, în care am avut onoarea, 
Împreună cu alți delegați, să-i repre
zint pe ortacii mei comuniști din 
Valea Jiului la Congresul partidului 
s-au împlinit 46 de ani de cînd cobor 
neîntrerupt în adîncurile pămîntu- 
lui. Am simțit, chiar și prin pre
zența mea la Congres, înalta prețuire 
de care se bucură munca în socie
tatea noastră socialistă. Mi-a dat însă 
satisfacție la fel de mare spiritul de 
unitate, de solidaritate pe care l-am 
văzut manifestîndu-se In întreaga 
atmosferă a Congresului.

Nu sînt meșter de vorbe j sînt 
maistru miner. Poate de aceea con
tinui și acum să-i asemuiesc pe oa
menii care au participat la Congres 
cu noi, minerii, cu noi care tn oricare 
mină din lume, de orice nație sau 
culoare am fi, cînd coborîm în a- 
dîncuri ne unim gîndurile și forța, 
devenim — cunoscuți și necunoscuți 
— prieteni eu toții, sîntem stăpîniți 
de un puternio sentiment de devo
tament reciproc, de solidaritate și 
întrajutorare tovărășească, pentru 
că viața minei și a noastră, a tutu
rora depinde de fiecare miner în 
parte. Iată, sînt mîndru că de la tri
buna Congresului nostru au fost ex
primate din nou, de către toți comu
niștii români, în frunte cu cel mai 
bun și mai drept dintre noi — tova
rășul Nicolae Ceaușescu — sentimen
tele mărețe care unesc pe toți oa
menii de bună oredință în descope
rirea filonului de aur — prietenia, 
solidaritatea cu toți cei care luptă 
pentru binele și fericirea omului, 
pentru înfăptuirea idealurilor de li
bertate, bunăstare și progres, pentru 
pace și înțelegere între popoare.

Sint, de asemenea, bucuros că ds 
la tribuna Congresului nostru repre
zentanții atîtor partide de peste ho
tare au adresat comuniștilor români, 
poporului nostru calde cuvinte de 
felicitare pentru minunatele succese 
obținute în edificarea socialismului 
— contribuție de mare preț la întă
rirea forțelor socialismului și păcii 
îrj lume. Sînt bucuros că oaspeții 
noștri au putut vedea, s-au putut 
convinge din vizitele pe care le-au 
făcut, din întîlnirile pe care le-au 
avut cu muncitorii, cu țăranii, cu 
intelectualii, din întreaga desfășu
rare a Congresului, cu cîtă hotărîre 
milităm noi pentru tntărirea priete
niei și solidarității cu toate țările 
socialiste, cu toți cei ce muncesc, 
pentru întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Cu emoție am ascultat cuvîntarea 
de încheiere a Congresului rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
am aplaudat din toată Inima chema
rea partidului nostru,' dorința lui ar
zătoare de a acționa și In viitor cu 
hotărîre pentru întărirea unității tu
turor forțelor care se ridică împo
triva imperialismului, pentru pace și 
progres social.

în cei 46 de ani munciți în subte
ran, am crescut multe generații de 
mineri, .I-am... învățat' .meserie,. le-arp '■ 
sădit în suflet sentimentul de dra
goste și respect față de muncă, ca și 
sentimentul de frăție șl solidaritate, 
sentimentul de prietenie cinstită, cu 
toți oamenii cinstiți, sentimente pe 
care comuniștii și Întregul nostru 
popor le duc ca pe o torță vie din 
generație în generație.1

Alături de milioane de compa- 
trioți, am urmărit cu cea mai mare 
atenție Raportul Comitetului Cen
tral, prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congres, precum și 
amplele dezbateri care au precedai 
aprobarea Raportului, a Directivelor 
și a liniilor directoare ale dez
voltării economico-sociale a pa
triei4' de către cel mal înalt 
for al partidului, al întregului 
popor. După cum s-a suhliniat ir. 
unanimitate, Raportul constituie ur 
model de analiza profundă și multi
laterală a realizărilor și perspecti
velor societății noastre. In următo
rul cincinal. Pentru noi, oamenii de 
știință, este deosebit de prețioasă 
ideea conținută tn"Directivele apro
bate de Congresul al X-lea că știin
ța devine forță de producție numai 
în măsura în care cercetarea, în
deosebi pe tărîmul științelor tehnice, 
își propune să rezolve probleme

majore ale economiei, contribuie -la 
sporirea bunăstării materiale a în
tregului popor.

tn condițiile competitivității spo
rite an de an, pentru ca produsele 
românești să-și găsească locul cu
venit pe piața internă și lnternaț.io; 
nală, este necesară deplina mobilfr4 
zare a întregului potențial științific 
de care dispunem, de la institutele 
Academiei, ale învățămîntului supe
rior și departamentelor, pînă la nu
cleele uzinale de cercetare științifi
că. Sînt Intru totul ele acorc 
eu ideea exprimată cu atîta preg
nanță de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că trebuie curmată cu desăvîrșire 
mentalitatea ce se mai manifestă 
încă lă unii cercetători, mentalitate 
potrivit căreia totul este „să pu
blici" chiar dacă ceea ce încredin
țezi tiparului este inutil pentru so
cietate. Or, nici calitatea de cerce

tător și nici titlul științific nu se 
pot justifica în acest mod. Pentru 
că un titlu științific nu poate suplini 
realizările concrete, iar pentru so
cietate, acestea contează.

Este axiomatic că un cercetător, 
pentru a se menține la un înalt nivel 
profesional, trebuie să studieze de-a 
lungul întregii vieți active tot ce 
apare nou în domeniul său de spe
cialitate. In această ordine Vie idei 
cred că trebuie menționat că ritmu
rile impetuoase 31e revoluției știin
țifice și tehnice actuale impun ca 
instalațiile industriale să devină o 
sursă inepuizabilă de date informa
ționale. care, interpretate, studiate, 
corelate, pot să stea la baza 
unor îmbunătățiri continue a'.e 
proceselor de producție. Iată de ce 
aceste instalații constituie ur> cîmp 
de investigație științifică extrem de 
valoros, apt de a furniza rezultate 
direct transmisibile asimilării la 
scară Industrială s unor noi pro
cedee și utilaje

Așa cum a subliniat tovarășu' 
Nicolae Ceaușescu. condițiile obți
nerii de rezultate pozitive în cerce
tare sînt creșterea exigenței față de 
ceea ce dă omul de știință societății 
In care trăiește, cortcentrarea Inves
tigațiilor asupra unui număr restrîns 
de teme. dar de importanță mare 
pentru economia națională, opera
tivitatea maximă, în valorificam 
ideilor științifice și asimilarea lor 
la înalt nivel în producția de bunuri 
materiale. Insușindu-și aceste indi
cații și fiind hotărîți să le urmeze 
întocmai, oamenii de știință, cerce
tătorii, specialiștii din uzine își ex
primă entuziasta adeziune la mărețul 
program trasat de partid, pentru tn- 
florirea României socialiste.

Șt

Sânziana POP

Vine un timp al împlinirii cuvin
telor cînd sensurile lor sînt atît de 
palpabile că le poți atinge cu mina 
și le poți distinge cu văzul formele. 
Spunem victorie și victoria e un 
arbore cu ramuri și flori, spunem 
demnitate și demnitatea e pasărea 
albă cu ochi rotunzi. Și pînă la 
urmă cuvintele sîntem noi. îl repre
zentăm pe fiecare în parte, cu 
dinadins.

Cu aceste gînduri născute din rea
litatea vieții noastre sociale am ur
mărit lucrările celui de-al X-lea 
Congres al partidului, cu aceste gîn
duri am primit impresionantul Ra
port prezentat Congresului de tova-- 
rășul Nicolae Ceaușescu, în al cărui 
spirit înnoitor îmi regăsesc întreaga 
ființă a mea, a generației mele, a' 
poporului meu. Dintr-o asemenea 
perspectivă adeziunea și admirația, 
mea își află o explicație firească și 
omenească, cea mai omenească ex
plicație cu putință.

Mi-e foarte limpede sentimentul 
de participare, sentimentul de 
colaborare colectivă în numele u- 
nui azi concret. Mi-e foarte nece
sar acest numitor comun al masei 
active care nu numai proclamă dar 
și demonstrează că puterea e a ei. 
Puterea înțeleasă în egală măsură 
ca muncă și ea răspundere. Concre
tețea acestor termeni e aproape de 
fier. însăși existența noastră coti
diană trece în ei. Sînt termenii unei 
biografii colective între care Ia loc 
de frunte se cere așezată realitatea 
acestor ani, a celor ce au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
anii în care am încercat sentimen- 
tul tonic pe care nu-1 poate genera' 
decît climatul unei autentice, demo
crații, a democrației socialiste. Ea 
reprezintă conținutul și forma exis
tenței noastre, ea ne creează în 
egală măsură obligații și libertăți : 
obligația și dreptul de a munci, 
obligația și dreptul de a răspunde 
Parcurgem un timp în care intere
sul tuturor pentru muncă pare să 
fie primul dintre adjectivele care 
se potrivesc. Munca e chestiunea 
numărul unu pe Ordinea, zilei, mun
ca și disciplina ei. Și nu ne putem 
imagina altfel democrația decît 
prin această liberă înțelegere a ne
cesității de a munci. Acceptarea ne
cesității de a munci cu dezinvoltură, 
cu maturitatea înțelegerii fenomenu
lui social pînă la ultima dintre legile

mișcării lui. Acceptarea necesității de 
a munci fără constrîngere ci ca 
pe . singura direcție posibilă de 
dezvoltare a societății tn care trăim. 
Da, cred că democrația este o înaltă 
înțelegere a fenomenului „muncă" 
și cred că fiecare din zilele noastre 
ne demonstrează că lucrul acesta 
s-a înțeles. Fiindcă niciodată nu 
s-a cîntărit ca acuma timpul în rea
lizări, în fapte, în epic. Nu ne-am 
mutat niciodată-n baladă atît de 
pregnant ca acum. Nu ne-am privit 
niciodată atît de limpeziți prin miș
care, atît de calificați moral, atît 
de înalt calificați tocmai în numele 
disciplinei muncii și al respectului 
față de timp. Un imens colectiv 
uman responsabil, activ și conștient. 
Cine se poate sustrage răspunderilor 
acestui excepțional moment social ? 
Cine se poate izola din punct de ve
dere moral moralei generale, com
portamentului responsabil față de 
ultima dintre întîmplările care ne 
ating ? Existența noastră este des
chisă, este concomitentă și activată 
de singurul oxigen respirabil, de 
singura atmosferă vitală, de pârtiei-, 
parea prin înțelegere. Și faptul a- 
cesta este evident. Și ce e mai. ali- 
nător și mai deosebit pentru suflet 
decît să poată intra în muzica ge
nerală, în consonanța de spirit a 
acestui timp atît de generos în sem
nificații ? Ce e mai reconfortant și 
mai întremător pentru o colectivita
te umană decît însăși șansa excep
țională de a-și alege singură pe cel 
menit să-i reprezinte destinele, de 
a se afla unanim solidară în inves
tirea unui conducător ? Și lucrul a- 
cesta s-a înfăptuit. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este conducătorul 
partidului. Cred cu toată convinge
rea că alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului este 
o confirmare strălucită a democra
ției noastre socialiste, o atestare a 
caracterului ei real Scriu și rostesr 
cuvîntul „democrație"

Cuvîntul a coborît. din cărți, dar 
noi avem fericirea să-1 întîlnim în 
viața cea mare. I-am simțit, în 
grandiosul miting din Piața Repu
blicii, vigoarea, pregnanța. Democra
ția, mi-am zis, nu înseamnă ci este 
o. realitate a societății noastre socia
liste ; este curentul de sentiment 
continuu pe care sensibilitatea și 
conștiința noastră tî receptează egal.

mg. Mihail LUCACI
directorul Uzinei de prelucrare a maselor plastice București

Pentru întregul nostru partid, 
pentru poporul român, Congresul ai 
X-lea a constituit nu numai un eve
niment de excepțională însemnătate, 

ci și unul din acele momente cardinale 
cu profunde implicații în întregul 
curs al desfășurării vieții politice, 
sociale, economice. Documentele pe 
care le-a adoptat Congresul, hotărî- 
rile sale și, îndeosebi, faptul că, în- 
tr-o deplină unanimitate cu simță
mintele întregului partid și popor, a 
ales în funcția de secretar gene
ral al P.C.R. pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne umplu inimile de 
adîncă satisfacție și nestăvilită 
bucurie. Prin principialitatea sa co
munistă profundă, prin patriotismul 
său înflăcărat și. dăruirea cu care 
muncește în înaltele funcții ce i-au 
fost încredințate, prin realismul și 
clarviziunea gîndirii, prin deosebitele 
sale însușiri organizatorice, prin 
căldura omenească și încrederea sa 
nețărmurită în partid și popor, to
varășul Nicolae Ceaușescu este cel

mai bun dintre cei mai-buni, iar pre
zența sa în fruntea conducerii parti
dului și statului dă garanția că vom 
merge neabătut înainte pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste.

Acum, așa cum se arată în cuvîn
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia încheierea Congresului, 
datoria noastră, a «'tuturor, comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii, da
toria noastră față de țirezent.' și vii
tor, față de destinele României so
cialiste, este să desfășurăm o bogată 
activitate, din toate puterile, pentru 
a îndeplini programul elaborat de 
Congres. Acesta este un program de 
creație socială, un program care de
clanșează larg toate energiile po
porului. Constat cu satisfacție că în 
Directivele Congresului se prevede o 
armonioasă dezvoltare a economiei 
naționale pe baza unor criterii 
riguros științifice, se prevăd măsuri 
de excepțională. însemnătate pentru 
valorificarea deplină, în interesul

întregii națiuni, a tuturor energiilor 
umane, a tuturor resurselor mate
riale pentru perfecționarea necon
tenită a metodelor de organizare și 
conducere superioară a activității 
productive. Față de un asemenea 
program economic, laborios și rea
list, nu poți să ai decît o atitudine 
de deplină adeziune, să te consideri 
dator să contribui din toate puterile 
la înfăptuirea lui — In interesul pa
triei, al edificării noii societăți pe 
pămîntul românesc.

în anul 1975, de pildă, după cum 
prevăd Directivele partidului, pro
ducția de materiale plastice și rășini 
sintetice va spori cu 185—198 la sută 
față de 1970. Cum este și firesc, și 
colectivului uzinei'-noastre îi revin 
sarcini mari în acest sens. Azi reali
zăm de două ori și jumătate mai 
mult față de proiectul tehnic și prin 
eforturi proprii vom dubla volumul 
producției în cincinalul următor, în 
condițiile unui 'randament financiar 
superior. în prezent, fabricăm o se
rie de mărfuri de calitate ireproșa
bilă. Ne vom strădui ca toate pro
dusele să întrunească aprecierile 
unanime ale beneficiarilor. Vom 
lupta spre a ne spori aportul la con
tinuarea procesului de făurire a unei 
economii moderne, să traducem în 
fapt politica științifică a partidului 
de transformare a României într-o 
țară puternic industrializată, înflori
toare, cu un standard ridicat de viață 
al poporului — așa cum se conturează 
realitățile ei de mîine, așa cum o 
dovedesc realizările de azi. Spriji
nim pe deplin, prin munca noastră 
întreaga politică a partidului, sinte
tizată în mod strălucit în documen
tele Congresului. Vom milita pentru 
promovarea celor mai noi și îndrăz
nețe cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, spre a răspunde prin 
fapte îndemnurilor conducerii parti
dului. ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a manifesta receptivi
tate maximă față de tot ceea ce este 
nou în conducerea și organizarea 
producției materiale.

Ca lucrător într-o puternică uni
tate industrială, exprimînd senti
mentele tuturor tovarășilor mei de 
muncă, privesc cu încredere și mîn- 
drie patriotică viitorul țării, înfăp
tuirea hotărîrilor celui de-al X-lea 
Congres al partidului — programul 

•nostru suprem de muncă, care con
figurează cu claritate drumul ce-1 
avem dș străbătut către împlinirea 
idealurilor comuniste pentru care 
militează cu consecvență revoluțio
nară partidul nostru comunist.

Raportul faptelor 
și gindurilor

\ ' noastre
Samoilă NAGY

șeful sectorului Crâciunești, din cadrul I.M.A. Tg. Mureș /

Tot ce. a hotărît Congresul, pro
gramul bogat cuprins in documen
tele sale a găsit un ecou adine in 
inimile noastre. Exprimîndu-ne a- 
deziunea și aprobarea deplină față 
de perspectivele luminoase ce se des
chid progresului patriei scumpe, 
România socialistă, nu putem să nu 
ne manifestăm întreaga recunoștin
ță față de partid, față de condu
cerea sa înțeleaptă, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului român. Noi 
vedem în alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tn înalta func
ție de secretar genera) al par
tidului garanția că tot ceea ce 
s-a hotărît la acest mare, forum al 
partidului se va îndeplini întocmai, 
se va înfăptui în întregime în în
suși spiritul Congresului. Fiindcă nu 
este om al muncii in Rpmânia so
cialistă care să nu înconjoare cu

fierbinte dragoste, cu profundă stimă 
activitatea neobosită depusă de tova
rășul Ceaușescu pentru binele și fe
ricirea patriei.

Programul trasat de Congres este 
un program de muncă, de acțiune, 
un program pentru înfăptuirea căruia 
sîntem conștienți că trebuie să ne 
dăm întreaga măsură a puterilor 
noastre, a capacității noastre ‘ de a 
sluji cauza făuririi în România a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Documentele elaborate de Congres 
trebuie transformate în fapta 
vie a muncii noastre' a tuturor. Noi. 
mecanizatorii din întreprinderea de 
mecanizare a agriculturii din' Tg. 
Mureș, vedem în aceste documente 
un însuflețitor îndemn de a munci 
mai bine pentru a spori rodnicia o- 
goarelor, pentru a valorifica supe

rior rezervele mari de care dispune 
agricultura județului. Și sîntem ho
tărîți să traducem in viață acest în
demn, să imprimăm Întregii noastre 
activități exigența, răspunderea, dis
ciplina despre care atît de minunat 
s-a vorbit la Congres. Cunoaștem 
marile posibilități pe care le avem, 
cunoaștem și neajunsurile cu care 
trebuie să luptăm spre a merge mai 
hotărît înainte.

Așa cum rezultă din documentele 
Congresului, in anii viitori, produc
ția agricolă globală a țării va crește 
simțitor. în acest avint a! agricul
turii au fost incluse și energia și ca
pacitatea noastră, a mecanizatorilor 
de pe ogoare. încadrîndu-se in pro
gramul științific stabilit de Congres, 
pentru adîncirea și diversificarea 
tehnică a agriculturii, întreprinderi
le de mecanizare a- agriculturii vor 
cunoaște 6 dezvoltare continuă. Creș
terea parcului de mașini și utilaje ne 
va impune sarcini noi, de folosire a 
lor cît mai rațională, de păstrare in 
condiții care să nu influențeze asu
pra duratei de funcționare, astfel 
ca mașinile agricole să poată fi puse 
la dispoziția cooperativelor agricole 
de producție în orice perioadă a a- 
nului. ne va impune. în consecință 
sarcina majoră a sporirii eficienței 
muncii noastre.

îndeplinirea acestor îndatoriri și a 
multor. altora, izvorite din documen
tele Congresului, printre’care perfec
ționarea noastră profesională, poli
tică. culturală, desfășurarea in rîndul 
mecanizatorilor a unei largi activi 
tăți de educare, menită să dezvolte 
continuuKspiritul de răspundere, dra
gostea față de muncă, vor constitui 
pentru noi obiectivele, eforturilor de 
zi < cu zi. spre a ne aduce 
o contribuție tot mai mare la 
progresul necontenit al României so
cialiste.

\ Radu SELEJAN

George DAN

Soarele soarelui nostru 
iar noi, cele două milioane de raze, 
luminînd prin cele douăzeci milioane de raze — 
îi sîntem fulgerele de purpură 
țesute într-o singură flamură !

Inima inimii noastre
iar noi, cele două milioane de inimi, 
bătînd prin cele douăzeci milioane de inimi — 
îi sîntem tunetele bătăilor
detunînd într-o singură flamură I

Fruntea frunților noastre 
iar noi, cele două milioane de frunți 
arzînd prin cele douăzeci milioane de frunți — 
îi sîntem flăcările ideilor 
aprinse într-o singură flamură !

Brațul brațelor noastre
iar noi, cele patru milioane de brațe
’nălțate prin cele patruzeci milioane de brațe — 
îi sîntem vrerea, puterea de cremene 
contopite sub o singură flamură 1

Grigore ALBU GRAL

S-o fi vorbit de altă țară. Poate.
S-o fi vorbit de munți mai falnici. Fi-vor. 
O tăinui al cerurilor ivor
Tărîmuri cu păduri înmiresmate..

Suna- vor poate raiuri nevăzute 
Pe dincolo de văz și mai departe.
Cetățile de basm avînd brocarte
S-or profila pe stînci nestrăbătute.

Oricîte sînt minunile pe lume 
De le cunosc ori nu le știu anume 
Mirajul lor puțin mă ispitește

Căci m-am născut în țarină fecundă, 
Pe-ales pămînt, săpat înțelepțește, 
Ca-n el sămînța spornic să pătrundă

Și-am fost crescut de-un făurar aice 
In leagăn de ciocane și de spice 
Un gînd cu mii de gînduri laolaltă.

I-am spus popor cum îi spuneau bătrînii, 
Bărboșii mei din sat cu cușmă-naltă 
Dar omenoși și buni ca toți românii.

De-i spun popor, în amintiri vibrează 
Istoria prefacerilor drepte.
De-i spun PARTID, trecuții ani sînt trepto 
De rază caldă pusă peste rază.

Adevărul adevărat despre lumină 
îl știm răspicat și clar, 
îl simțim cum trece prin noi 
curgînd din începuturi 
în azi, în mîine... v
și-n fiecare clipă 
îl adunăm în rod.
Adevărul adevărat despre lumină 
ne rostuiește fapta, gîndul 
și-l înălțăm pe culmile 
credinței noastre 
de-a fi ctitorii acestui pămînt 
crescut din rădăcinile Carpaților. 
Adevărul adevărat despre lumină 
înseamnă cuvîntul de aur 
al istoriei noastre,
înseamnă înțelepciune, demnitate 
și bărbăție,
înseamnă oamenii, 
munții, apele, cîmpiile 
strînse în jurul Partidului tău Comunist 
Românie. /
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TARA ÎNTREAG
TELEGRAME Șl SCRISORI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CU PRILEJUL ALEGERII ÎN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului a fost primită cu bucu
rie și satisfacție in toată țara. în telegramele adresate 
Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, colective de întreprinderi și insti
tuții, de unități agricole, organizații de partid și ob
ștești, muncitori, țărani, oameni de știință și cultură, 
cadre didactice, elevi și studenți, militari își exprimă.

în cuvinte emoționante, deplina și entuziasta adeziune 
la hotărîrile adoptate de Congresul al X-Iea față de 
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului și se angajează să mun
cească neobosit pentru înfăptuirea programului parti
dului, pentru cauza progresului și înfloririi patriei so
cialiste.

In mod unanim
. ■ /

poporul nostru ratifică 
hotărîrile Congresului

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DE PARTID OLT, se ara
tă : „Comuniștii, oamenii muncii din 
județul Olt, alături de toți cetățenii 
patriei noastre, au primit cu deosebi
tă bucurie și însuflețire, alegerea 
noului Comitet Central și realegerea 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția de se
cretar general. Această alegere co
respunde voinței întregului nostru 
partid, a întregului popor care vă 
apreciază calitățile de bun comunist, 
de conducător revoluționar încercat, 
plin de energie, pătruns de răspun
dere pentru soarta țării, pentru 
cauza socialismului, a mișcării co
muniste mondiale și a păcii.

Ne-am bucurat în mai multe rtn- 
duri de prezența dumneavoastră pe 
aceste meleaguri ; sfaturile și îndru
mările dumneavoastră, stimate to
varășe Ceaușescu, au fost primite 
cu deosebită căldură, deoarece ele 
izvorau dintr-o cunoaștere profundă 
a realității, corespundeau mersului 
înainte al societății noastre. Noi, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Olt, animați de credința că 
factorul fundamental care asigură 
înaintarea României pe calea socia
lismului este conducerea societății 
noastre de către Partidul Comunist 
Român, ne exprimăm atașamentul 
ferm față de Comitetul Central nou 
ales, în frunte cu dumneavoastră.

Partidul nostru și-a dobîndit un 
imens prestigiu prin forța faptelor, 
■prin lupta revoluționară. Programul 
aprobat de Congresul al X-lea este 
izvorît din aplicarea învățăturii 
marxist-leninlste la condițiile con
crete din țara noastră, din cunoaște
rea realității, a resurselor și poten
țialului creator al poporului. - Acest 
program reprezintă calea sigură a 
construirii cu succes pe pămîntul 
României a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Oamenii muncii din județul Olt,
în frunte cu comuniștii, strîns uniți 
în jurul Comitetului Central, al
dumneavoastră mult iubite tovarășe 
Ceaușescu, pășesc cu hotărîre, cu
demnitate și forțe noi pe acest
drum, ei își vor înzeci eforturile 
pentru a obține noi succese îri spo
rirea producției industriale și agri
cole. •

Cu convingerea nestrămutată că 
cel de-al X-lea Congres marchează 
o nouă și strălucită etapă în opera 
de edificare socialistă, că spiritul 
său înseamnă un nou și puternic 
progres în întărirea partidului nos
tru, ne vom strădui să fim la înăl
țimea hotărîrilor sale, de însemnă
tate istorică pentru viitorul Româ
niei".

în telegrama trimisă de COMITE. 
TUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R, 
se spune, printre altele :

„îngăduiți-ne, ca în aceste clipe, 
cu profunde semnificații pentru desti
nele patriei și ale intregului popor 
român, prilejuite de realegerea dv. 
în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului, să dăm glas 
sentimentelor de nemărginită dra
goste și bucurie ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii de pe 
străvechile meleaguri românești ale 
lașului.

Marele for al comuniștilor din țara 
noastră, Congresul al X-lea al parti
dului, a confirmat, prin învestitura 
ce v-a acordat-o, dorința fierbinte a 
întregii națiuni, a tuturor muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor din 
România socialistă, a consemnat cu 
litere de aur în cartea de onoare a 
partidului recunoștința și profunda 
prețuire pe care o nutrim față de 
dumneavoastră. Sîntem bucuroși că 
înaltul sfat al comuniștilor români a 
exprimat recunoașterea supremă a 
înaltelor virtuți înmănuncheate în 
ființa dumneavoastră, legate într-o 
trainică și definitivă osmoză afectivă 
și de Idei cu masele largi, o vibrantă 
recunoaștere a contribuției substan
țiale pe care o aduceți la conceperea 
și înfăptuirea politicii noastre interne 
și externe.

în cei 25 de ani de viață nouă, în
deplinind cu înaltă răspundere și de
votament sarcinile încredințate de 
partid, v-ați dovedit un fiu eminent 
al României, un patriot înflăcărat, 
un internaționalist consecvent, un 
adevărat conducător și activist de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Uriașele 
succese dobîndite de poporul nos
tru în opera de edificare a socia
lismului în România sînt indiso
lubil legate de munca și numele 
dumneavoastră, de vasta contribuție 
pe care ați adus-o și o aduceți la a- 
plicarea creatoare a adevărurilor ge
nerale ale marxism-leninismului po
trivit condițiilor concrete ale țării 
noastre.

Ne exprimăm convingerea fermă 
că alegerea dumneavoastră în 
funcția de supremă răspundere în 
partid reprezintă o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la întări
rea partidului și a orînduirii noastre 
socialiste, chezășuiește progresul ne
încetat al patriei și fericirea poporu
lui, pentru întărirea sistemului mon
dial socialist, a mișcării comuniste 
și muncitorești, pentru cauza socia
lismului și a păcii în lume".

După ce se relevă că toți oamenii 
muncii din cetatea de foc a Hune
doarei au urmărit cu viu interes lu
crările celui de-al X-lea Congres al 
partidului, în telegrama COMITETU
LUI DE PARTID AL COMBINATU
LUI SIDERURGIC HUNEDOARA 
se subliniază : „Realizările strălu
cite pe care le-a obținut po
porul nostru în acești ani, în
fățișate pe larg în Raportul Co
mitetului Central și de numeroși de

legați și invițgți, sînt rodul minunat 
al ppliticii clarvăzătoare a partidului 
nostru. Construcția industrială des
fășurată larg pe întreg cuprinsul 
țării a determinat creșterea într-un 
ritm susținut și perfecționarea con
tinuă a forțelor de producție, a per
mis țării_noastre să facă un pas 
uriaș înainte în dezvoltarea ei eco
nomică și socială. înfăptuirea docu
mentelor aprobate de cel de-al 
X-lea Congres al partidului, la care 
își vor aduce în mod exemplar con
tribuția comuniștii și ceilalți oameni 
ai muncii din Combinatul siderurgic 
Hunedoara, va constitui un nou și 
important pas înainte pe calea trans
formării patriei noastre într-o țară 
socialistă înaintată și cu un înalt 
nivel de civilizație și de bunăstare a 
poporului.

Hotărîrea Congresului cu privire 
la realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general al 
partidului, corespunde cu idealul 
și convingerea noastră, fapt care ne 
bucură în mod sincer. Ne angajăm 
în fața Comitetului Central și a dv., 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să nu precupețim nici un efort pen
tru a traduce în mod exemplar în 
viață programul de dezvoltare și 
înflorire a patriei noastre scumpe, 
adoptat de Congres".

într-o altă telegramă se spune : 
„Comuniștii și întregul colectiv 'de 
salariați ai GRUPULUI INDUS
TRIAL DE PETROCHIMIE BOR-
ZEȘTI au luat act cu pro
fundă bucurie și satisfacție de ho
tărîrea celui de-al X-lea Congres
al P.C.R. prin care dv., iubit tov. 
Nicolae Ceaușescu, ați fost ales în 
înalta funcție de secretar general al 
P.C.R. Aceasta este o expresie vie a 
înaltei stime și profunde prețuiri pe 
care partidul și poporul nostru o 
poartă față de dv., conducător emi
nent. Dăm o înaltă apreciere activi
tății neobosite pe care o desfășurați 
pentru înflorirea continuă a patriei 
noastre în scopul satisfacerii cit mai 
depline a nevoilor materiale și spi
rituale ale poporului, creșterii con
tinue a rolului conducător al par
tidului, ridicării patriei noastre pe 
culmile cele mai înalte ale progre
sului și civilizației.

Din toată inima vă urăm mulți 
ani de viață și njuncă rodnică în
chinată înfloririi continue a patriei 
noastre socialiste, cauzei socialis
mului, păcii și prieteniei Intre po
poare. Să ne trăiți mulți ani, scumpe 
tovarășe Ceaușescu".

Din partea vechiului militant al 
mișcării revoluționare și comuniste 
din țara noastră, prof. MIHAIL CRU- 
CEANU, s-a primit următoarea tele
gramă :

„Cu cele mai vii sentimente de 
. atașament vă urez putere în muncă 

și mult succes în îndeplinirea sarci
nii ce vi s-a încredințat de' Con
gresul al X-lea pentru binele clasei 
muncitoare și a poporului nostru".

Pensionarul NICOLAE LANCRA- 
JAN, din Alba Iulia, arată în tele
grama trimisă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu :

„Cu întregul partid, cu întregul 
nostru popor, am aflat cu profundă 
satisfacție de alegerea dumneavoas
tră în funcția de secretar general al 
partidului, urmare firească a activită
ții neobosite ce o depuneți pentru 
prosperitatea patriei noastre socia
liste.

Alegerea dumneavoastră în a- 
ceastă înaltă funcție este chezășia 
sigură a înaintării neabătute pe ca
lea construirii comunismului. Cu 
prilejul acestui deosebit eveniment 
în viața partidului și a poporului, 
vă urez din suflet, stimate tovarășe 

. Nicolae Ceaușescu, succes deplin în 
activitatea de mare răspundere pe 
care Congresul, în numele partidu
lui și poporului, v-a încredințat-o".

în consens cu gîndurile întregului 
partid, ale întregului popor telegrama 
UZINELOR DE AUTOCAMIOANE 
„STEAGUL ROȘU“-BRA.ȘOV ara
tă : „Urmărind cu profund interes 
desfășurarea lucrărilor Congresului, 
am primit cu o nemărginită bucurie 
vestea alegerii dv. în funcția de se
cretar general al P.C.R. Aceasta re- j 
prezintă expresia unanimă a voinței 
întregului popor, îndeplinirea întoc
mai a mandatului pe care l-am în- I 
credințat delegaților noștri.

Ne angajăm în fața Comitetului 
Central, a dv., iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețim nici un 
efort pentru a traduce în viață pro
gramul stabilit de Congres pentru 
ridicarea patriei noastre pe cele mai 
semețe culmi ale civilizației. Noi. 
constructorii autocamionului româ
nesc, ne vom înzeci eforturile în 
muncă, vom strînge și mai mult rîn- 
durîle în jurul partidului, al dv., 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
convinși fiind că în acest fel vom 
făuri o Românie puternică și pros
peră, pentru fericirea noastră și a | 
copiilor noștri".

în telegrama membrilor COOPE- j 
RATIVEI AGRICOLE DIN LENAU- I 
HEIM, JUDEȚUL TIMIȘ, se expri- i 
mă adeziunea deplină față de i 
documentele adoptate de cel de-al 8 
X-lea Congres al P.C.R.. de S 

vastul program al dezvoltării econo- | 
miei naționale în următorul cincinal 
și de perspectivă. „Am urmărit în Ș 
permanență desfășurarea lucrărilor | 
Congresului partidului nostru — se | 
spune în telegramă —, de unde am I 
desprins o serie de sarcini ce re- | 
vin cooperativei noastre agricole, în 9 
domeniul creșterii producției vege- h 
tale și animale, al sporirii întregii j 
eficiențe economice.

Cu deosebită bucurie am luat cu
noștință despre alegerea dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în funcția de secretar general al 
partidului. Asigurăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră personal 
iubite tovarășe Ceaușescu, că noi, co
muniștii, țăranii cooperatori, ro
mâni și germani din Lenauheim prin 
munca înfrățită vom îndeplini cu 
cinste sarcinile sporite ce ne re
vin din vastul program elaborat d« 
Congresul al X-lea al P.C.R.".

După ce exprimă marea bucurie p« 
care au simțit-o aflînd că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales se
cretar genera) al partidului, perso
nalul ȘCOLII MILITARE DE OFI
ȚERI ACTIVI TANCURI ȘI AUTO 
„MIHAI VITEAZUL" subliniază in
tr-o telegramă : ț,Hotărîrea celui de-a) 
X-lea Congres al partidului reflectă 
răspunderea unanimă a marelui forum 
al comuniștilor față de partid și de 
patrie, demonstrează totodată nețăr
murita încredere pe care partidul și 
întregul popor o au în cel mai de
votat fiu al lor, a cărui viață și 
muncă s-a împletit organio cu viața 
și năzuințele națiunii noastre. Acti
vitatea dv., profund patriotică și con
secvent internaționalistă, constituie 
o pildă vie de slujire cu abnegație 
și devotament a cauzei poporului ro
mân, a socialismului și păcii. Avem 
convingerea nestrămutată că reale
gerea dv în înalta funcție de secre
tar general al partidului constituie 
chezășia înfloririi continue și multi
laterale a patriei noastre, a înaintă
rii ei neabătute pe drumul luminos 
al comunismului. Personalul școlii 
noastre este neclintit în hotărîrea 
de a fi tot timpul alături de Comi
tetul Central, condus de dv., gata 
oricînd să nu precupețească nimic 
pentru apărarea cauzei căreia dv., 
vă consacrați toată energia, capaci
tatea și puterea de muncă".

Cadrele didactice, studenții și toți 
salariații UNIVERSITĂȚII „BABEȘ- 
BOLYAI" din Cluj — români, ma
ghiari și de alte naționalități — vă 
felicităm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu toată dragostea și căldura cu pri
lejul alegerii dv. în funcția de se
cretar general al partidului — se 
arată într-o altă telegramă. Sîntem 
pe deplin convinși - aidoma între
gului popor — că politica noastră 
internă și internațională are în ta
lentul, priceperea și devotamentul 
dv. certitudinea desăvîrșirii.

Am urmărit cu multă atenție și 
deosebit interes lucrările Congresu
lui și hotărîrile istorice adoptate. Ne 
exprimăm întreaga noastră adeziune 
la aceste hotărîri care reflectă în
țeleaptă politică a partidului, apli
carea creatoare a principiilor mar- 
xist-leniniste la condițiile actuale din 
țara noastră. Ele vor constitui pentru 
noi toți o călăuză sigură și un în
demn puternic în întreaga noastră 
activitate. Urmînd prețioasele dv. in
dicații date atît cu prilejul conferin
ței județene de partid cît și cu oca
zia vizitelor dv. în cetatea universi
tară clujeană; ne luăm cu fermitate 
angajamentul să continuăm și cu mai 
multă rîvnă activitatea noastră în 
calitatea de profesori, oameni de ști
ință și studenți pentru a traduce în 
fapt, hotărîrile Congresului al X-lea 
al P.C.R privind ridicarea neconte
nită a nivelului învățămîntuiui nos
tru superior. Sîntem convinși astfel

(Urmare din pag. I)

că vom contribui ca învățămîntul 
universitar clujean să se situeze în 
primele rînduri ale luptei pentru 
realizarea marilor sarcini de progres 
economic, social și cultura) al țării. 
Vă urăm din inimă tovarășe 
Nicolae Ceaușescu sănătate și putere 
de muncă pentru îndeplinirea măre
țelor sarcini ce v-au fost încredințate 
de partidul și poporul nostru".

Din partea unul vechi ilegalist. 
GHEORGHE CODREANU, membru 
al Partidului Comunist Român, din 
anul 1924, s-a primit următoarea 
telegramă :

„Ca vechi militant revoluționar al 
partidului, mi-a fost dat să particip 
activ la înfăptuirea revoluției popu
lare, la construirea socialismului în 
patria noastră și am fericirea de a 
vedea îndeplinindu-se visul pentru 
care am înfruntat teroarea Ilegali
tății

Alături de toți comuniștii, de în
tregul nostru popor, îmi exprim sen
timente de înaltă prețuire, bucurie 
și satisfacție .pentru alegerea dum
neavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de se
cretar general al partidului nostru 
Urîndu-vă din inimă viață lungă, 
sănătate și succes deplin în înfăptui
rea mărețelor hotărîri luate de Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român, mă angajez ca și în vii
tor să muncesc perseverent pentru 
înfăptuirea politicii revoluționare, 
consecvente și clarvăzătoare, a Parti
dului Comunist Român".

Tn telegrama trimisă de COMITE
TUL MUNICIPAL AL FEMEILOR — 
GALAȚI, exprimîndu-se satisfacția 
față de adoptarea documentelor su
puse spre dezbatere Congresului, se 
subliniază : „Femeile'gălățene au pri
mit cu nespusă bucurie vestea ale
gerii dv., -stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția de se
cretar general al partidului nostru. 
Pe această cale, vă felicităm din toa
tă inima și vă mulțumim pentru grija 
ce ne-o purtați nouă, mamelor, pen
tru creșterea și educarea copiilor. La 
noi, la Galați, mai mult de jumătate 
din populație locuiește în blocuri, 
aproape toți copiii noștri învață în 
săli de clasă noi. Pentru toate aceste 
condiții create femeilor din munici
piul Galați, vă mulțumim iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, și prin dv 
conducerii partidului".

„Toți OAMENII MUNCII DIN O- 
RAȘUL ORAȘTIE ÎNCADRAȚI ÎN 
FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE 
—se arată într-o altă telegramă — 
pătrunși de convingerea nestră
mutată că factorul politic fun
damental care asigură înain
tarea victorioasă a României pe ca
lea socialismului este conducerea în
tregii societăți de către Partidul Co
munist Român, țin să-și exprime din 
toată inima bucuria nemărginită 
pentru alegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
P.C.R. Ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru a da viață sarci
nilor ce ne revin din mărețele docu
mente elaborate de Congresul al X- 
lea al Partidului Comunist Român".

O săptămînă ’ . a cărei 
semnificație s-a gravat 
profund în istoria noastră 
de astăzi și de mîine. O 
săptămînă în care. într-un 
colocviu lucid. într-un co
locviu exigent, îndrăzneț, 
pulsînd de clarviziune și 
de conștiința responsabili
tății, Congresul partidului 
a elaborat programul pen
tru făurirea neabătută în 
România a societății socia
liste multilateral dezvol
tate

O săptămînă tn care 
gîndul țării, inima, privi
rile ei au fost unanim în
dreptate către marele fo
rum al partidului. O săp
tămînă în care țara a răs
puns gîndirii înaripate a 
partidului prin consensul 
total și efervescent a) 
muncii sale, închinată ex
cepționalului eveniment 
din viața partidului și po
porului, prin reafirmarea 
și mai puternică a hotărî- 
rii depline, neclintite, de 
a înfăptui programul a- 
doptat de Congresul al 
X-lea

Mal intens ca oricînd 
țara a trăit în aceste zile 
mîndria de a avea în frun
tea destinelor ei. călăuză 
sigură, detașament de a- 
vangardă, făurit în proce
sul unei complexe expe
riențe istorice — Partidul 
Comunist Român. O săp
tămînă în care țara și-a 
rostit din nou, plenar, 
bucuria de a fi înălțat 
din rîndurile ei, din rîn- 
durile partidului, acel co
munist încercat, călit în 
anii grei ai ilegalității, 
conducător de mare va
loare. în trăsăturile căruia 
se îmbină fermitatea și in
transigența cu umanismul, 
îndrăzneala cu clarviziu
nea, comunistul care și-a 
adus o contribuție de o 
covîrșitoare importanță la 
dinamizarea întregii vieți 
politice, economice și so
ciale a României din ulti
mii ani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului

De-a lungul vastului 
traseu pe care împreună 
cu corespondenții ziarului 
nostru l-am străbătut, am 
fost întîmpinați pretutin
deni cu cuvinte încărcate 
de căldură și încredere 
pentru partid, pentru poli
tica și conducătorii săi, 
pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pretu
tindeni. permanența unui 
sentiment unanim al oa
menilor muncii de la orașe 
și sate, acela al devota
mentului lucid, definitiv, 
față de partid, convingerea 
lor că singurul drum drept, 
adevărat de la care nimeni 
și nimic nu-1 poate în
toarce este drumul socia
lismului Consemnăm cre
zul acestor oameni — 
care știu că în brațe
le și mintea lor se 
află destinele țării, chipul 
viitorului — că prin înăl
țarea socialistă a patriei 
își aduc o contribuție im
portantă la cauza generală 
a socialismului, la cauza 
păcii. Consemnăm încrede
rea lor în justețea politi
cii partidului de colabo
rare frățească cu toate ță

rile socialiste, de dezvol
tare a colaborării cu toate 
țările lumii, în interesul 
cauzei păcii și progresului, 
consemnăm adeziunea de
plină la principiile care 
Stau la baza întregii noas
tre politici interne și in
ternaționale

Ne aflăm între construc
torii de utilaj petrolier 
din Ploiești. In secțiile 
montaj general și sape de 
foraj, consemnăm rezulta
te la zi : două instalații 
F 200 gata înainte de ter
men î la montaj se desfă
șoară ultimele lucrări de 
finisare a celor dintîi a- 
gregate de cimentare și 
fisurare A. C. 700 ; numai 
între 6—8 august, la sec
ția de sape foraj s-au rea
lizat peste plan 132 bucăți 
sape cu role, ceea ce re
prezintă întreaga produc
ție a unui schimb. în 
8 zile colectivul uzinei a 
realizat o producție marfă 
suplimentară în valoare 
de peste 1 200 000 lei. La 
secția montaj general, dis
cutăm cu inginerul Mihai 
Guțan :

— Sînt impresionat de 
competența, seriozitatea, 
modul deschis în care s-au 
desfășurat dezbaterile Con
gresului, spiritul științific 
imprimat de Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. La Congres lu
crurilor li s-a spus pe nu
me. S-au evidențiat, pe 
drept, realizările, după cum 
au fost criticate, fără ocol, 
neajunsurile, căutîndu-se 
soluții de înlăturare a lor; 
Congresul a constituit un 
prilej de reafirmare a ma
turității și clarviziunii par
tidului nostru în conduce
rea destinelor patriei. Sînt 
convins că acest spirit de 
înaltă responsabilitate par
tinică. cetățenească, va 
avea o influență puternică 
în rîndul tuturor colecti
velor de muncă, își va pune 
amprenta fertilă pe tot ceea 
ce vom făuri.

Pretutindeni, oamenii 
sînt animați de aceleași 
gînduri, de aceleași _ senti
mente ale încrederii ne
țărmurite în partid, în con
ducerea sa, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Ei socotesc drept o dato
rie de cinste să-și exprime 
hotărîrea de a materializa, 
în întregul său spirit, pro
gramul dinamic adoptat de 
Congres. Pe președintele 
C.A.P. „30 Decembrie" 
Braniște-Dolj, tovarășul 
loniță Bălan, îl întîlnim pe 
cîmp, la punctul denumit 
Ograda, pe malul Jiului.

— îmi exprim deplina 
satisfacție ne declară, emo
ționat, interlocutorul nos
tru. că marele forum al 
partidului a aprobat Ra
portul C.C. al P.C.R., li
niile directoare ale dezvol
tării viitoare a țării, a 
ales o conducere înțeleaptă, 
în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe care 
cu toții îl stimăm și îl pre
țuim din adîncul ininr'i 
pentru munca sa plină de 
înflăcărare și abnegație 
închinată binelui și feri
cirii națiunii. Partidul 
ne-a arătat, nouă, țărani
lor cooperatori, că viața 
noastră depinde de mun
ca noastră, de felul cum

ne orînduim lucrurile, cum 
știm să ne gospodărim. 
Am citit cu mare atenție 
capitolul din Raport care 
vorbește despre sarcinile 

’ de viitor ale agriculturii.
Se spune foarte adevărat 
în Raport că sursa princi
pală a cîștigului fiecărui 
cooperator trebuie să fie 
munca în cooperativa a- 
gricolă. De aceea, în fața 
noastră stă îndatorirea să 
milităm pentru dezvoltarea 
spiritului cooperatist, de 
muncă în comun, pentru 
întărirea disciplinei și ordi
nii în cooperative, crește
rea conștiinței, a răspun
derii fiecăruia față de a- 
verea obștească, față de 
interesele generale ale so
cietății. în această direcție 
vom acționa cu hotărîre 
pentru dezvoltarea conș
tiinței fiecărui țăran coo
perator, deoarece, așa cum 
ne învață partidul, numai 
unindu-ne eforturile va 
spori bogăția cooperati
vei noastre, avuția fiecăruia 
dintre membrii ei, vom 
contribui mai mult la dez
voltarea agriculturii pa
triei.

Un suflu tineresc, . un 
suflu novator, o atmosferă 

•în care se regăsesc, în de
plinătatea năzuințelor lor, 
toate profesiile, toate ge
nerațiile. Discutăm cu to
varășul Gheorghe Uță, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C. Pi
tești

— Acum, cînd tn fața 
noastră avem un program 
de muncă atît de bogat, atît 
de minunat, sîntem deplin 
conștienți că trebuie să fa
cem mai mult pentru creș
terea aportului tineretului 
la opera de construcție so
cialistă, dinamizarea orga
nizațiilor U.T.C.. în sensul 
sporirii capacității lor de 
antrenare a tinerilor la 
muncă, la învățătură, la 
activitatea obștească ; să 
desfășurăm o activitate bo
gată de educare comunistă, 
de pregătire pentru viață 
a tinerei generații.

La Cluj, înregistrăm opi
nia profesorului universi- / 
tar, dr. ing. Maroș Dezide- 
riu de la Institutul poli
tehnic :

— Trăim momente de 
neuitat. Momente cu adînci 
implicații atît pentru noi, 
cît și pentru generațiile 
viitoare. Momente în care 
sîntem, mai_ mult ca ori
cînd, mîndri de a fi cetă
țeni ai României socialiste, 
țară condusă neabătut spre 
progres și multilaterală 
dezvoltare de către Parti
dul Comunist Român. Sînt 
deplin de acord cu hotărî
rile adoptate de Congres, 
cu liniile trasate viitorului 
țării, mi-e inimă plină de 
bucurie că în fruntea par
tidului a fost reales tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
cărui contribuție deosebită 
la imprimarea unui spirit 
exigent, avîntat și clarvă
zător istoriei contemporane 
este hinecunoscută și pro
fund stimată și pre
țuită de întreaga / na
țiune. Raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a in
dicat cu claritate orienta
rea pe care trebuie să o 
cunoască dezvoltarea cer
cetării științifice în patria 
noastră. Asigurăm con

ducerea partidului că ne 
vom consacra toate cunoș
tințele, energia și talen
tul înfăptuirii țelurilor 
înalte și generoase ale 
slujirii societății socialiste.

La întreprinderea me
talurgică din Aiud, zilele 
desfășurării Congresului 
au fost zile ale unei între
ceri avîntate, marcată de 
substanțiale depășiri ale 
planurilor de producție, 
atît sub raport cantitativ 
cît și calitativ. Discutării 
cu tovarășul Nicolae Pascu, 
șeful unui atelier.

— Nu cred să existe ce
tățean al țării care, în a- 
ceste momente, să nu se 
simtă cuprins de dorința 
de a-și mărturisi bucuria, 
angajamentul de cinste că, 
în ansamblul muncii crea
toare a poporului, locul Iul 
și-1 va face mai rodnic, 
mai eficient, contribuția 
și-o va spori neîncetat. A- 
ceasta. ca un gînd de re- 
recunoștință pe care toți 
îl adresăm partidului. 
Fiindcă, partidul nostru, 
partid internaționalist, îsi 
îndeplinește cu cinste mi
siunea față de popor, sar
cina de militant pentru 
cauza scumpă a socialismu
lui, pentru apărarea păcii 
în lume. Așa cum se arată 
în Raportul tovarășului 
Ceaușescu, niciodată Ro
mânia n-a avut atît de 
mulți prieteni ca astăzi A- 
ceasta se datorește politicii 
externe iuste. marxist-leni- 
niste, a partidului nostru, 
în centrul căreia stau prie
tenia și colaborarea cu ță
rile socialiste. întemeiate 
ne principiile internaționa
lismului. independentei și 
suveranității naționale, e- 
galităt.ii în drepturi. nea
mestecului în treburile in
terne. avantainlni reciproc 
sî întrajutorări’ tovărășești. 
Totodată, partidul și gu
vernul țării noastre duc o 
politică externă îndreptată 
consecvent spre întărirea 
forțelor ant.iîmperialîste, 
pentru dezvoltarea colabo
rării internaționale, conlu
crarea pașnică cu toate sta
tele lumii, indiferent, de o- 
rînduirea lor socială.

...Poporul întreg. . ca un 
singur trup, ca un singur 
gînd. strîns unit în jurul 
partidului, ratifică astfel. 
priYi consensul unanim al 
muncii? hotărîrile Congre
sului. hotărăște solemn că 
drumul pe care l-a indicat 
partidul este drumul său, 
îar telul sunrnm — prosne- 
rit-Rea socialistă, sluiirea 
cu neabătută consecventă a 
cauzei păcii si progresului. 
Din toate colțurile patrei 
se îndreaptă către partid, 
către conducerea sa. în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, gînduri de e- 
moționantă recunoștință, 
gînduri de încredere una
nimă în politica partidului, 
de convingere că aceasta 
corespunde în cel mal 
înalt grad aspirațiilor po
poralul, de hotărîre neabă
tută de a o materializa în
tr-o vastă operă de con
struire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Plafon PARDĂU
cu sprijinul coresponden
ților „Scînteii’
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cratizare, arată cît de adînc, cît de 
pătrunzător investighează partidul, 
conducerea sa, problemele vieții so
ciale, cu cîtă exemplară consecvență 
militează pentru ca principiile, adevă
rurile fundamentale care configurează 
preocupările majore ale partidului și 
statului să găsească un corespon
dent deplin în realitate. Această exi
gență comunistă a fost reliefată (cu 
putere de modul în care Congresul 
s-a ocupat de problema formării și 
promovării cadrelor, sarcină de deo

sebită însemnătate, de a Cărei înde
plinire depinde in bună măsură suc
cesul activității de partid, calitatea 
și eficiența muncii. Prin întreaga 
sa desfășurare, prin rapoartele pre
zentate, prin punctele de vedere ex
primate în dezbaterile ce au avut 
loc, prin exercitarea responsabilă, 
democratică a mandatului de ale
gere a organelor executive, Con
gresul a demonstrat că munca fie
cărui cadru de răspundere nu poate 
fi judecată decît după reala capa
citate și competență a acestuia, ma
terializate în aportul pe care-l aduce 
în colectivul din care face parte, prin 
spiritul de principialitate și exigență 
comunistă pe care îl promovează ia 
locul său de muncă, prin exemplul 
personal al activității și vieții sale, 
al abnegației, priceperii și răspunde
rii cu care muncește, al preocupării 
de continuă autoperfecționare profe
sională și umană, prin ținuta sa mo
rală. Numai întrunind asemenea ca
lități — proprii comunistului dăruit 
cu devotament partidului — dovedin- 
du-te un promotor al noului, rapor- 
tîndu-ți munca la exigențele parti
dului, numai bucurîndu-te prin în
treaga ta muncă și comportare de 
aprecierea celor pe care ești chemat 
să-i conduci, să le mobilizezi ener
giile, să le încurajezi inițiativele 
creatoare, te poți numi pe drept 
conducător comunist.

Confirmare memorabilă a spiri
tului revoluționar, responsabil, înnoi
tor, promovat cu statornicie de par
tid. în ultimii patru ani. Congresul 
al X-lea este, în același timp, o lec
ție vie de istorie, de construcție eco
nomică, de etică socialistă, de devo
tament față de cauza poporului, de 
înțelegere adîncă â imperativelor 
majore ale epocii contemporane.

Toate aceste impresionante reali
tăți ale vieții noastre de azi, con-

turate distinct după cel de-al IX-Iea 
Congres al partidului, își leagă nu
mele nemijlocit de activitatea și per
sonalitatea, da puterea de muncă și 
concepție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care, aflat în acești 
ani în fruntea partidului, a mi
litat neobosit, pentru traducerea 
în faptă a nobilelor principii ce

adeziunea poporului la politica pe 
care o promovează partidul, în mo

dul exemplar cu care cel ce se află 
în fruntea sa și-a pus și își pune 
viața și munca în slujba poporului, 
îndeplinindu-și cu cinste misiunea 
de mare răspundere, în fermitatea 
cu care a militat și militează pen
tru întronarea unui spirit de înaltă
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Spiritul creator, 

: exigent, de înaltă 

responsabilitate 

al Congresului al X-lea

se află la baza politicii partidului 
Pătrunși de acest adevăr, verificabil 
în întreaga noastră viață, comuniștii 
delegați la Congres au acordat încre
derea lor unanimă, entuziastă, adînc 
responsabilă celui care s-a distinș 
prin remarcabile calități de militant 
revoluționar, printr-un înalt devota
ment față de popor, de respect pen
tru tot ce a făurit mai demn și mai 
înaintat poporul român. Alegîndu-1 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului, s-a împlinit ast
fel un act de lucidă opțiune politică. 
Țara întreagă a primit cu vie satis
facție înalta investitură acordată de 
Congres tovarășului Ceaușescu. A- 
ceastă satisfacție își are rădăcinile în

principialitate comunistă, de echi
tate, de democratism în viața parti
dului și a țării Alegîndu-1 pe tova
rășul Ceaușescu, secretar general al 
partidului, delegații la Congres au 
răspuns unui gînd și unei dorințe ce 
sălășluiește in fiecare conștiință a- 
devărată. patriotică a acestei țări, 
și-au pus cu maturitate semnătura 
pe un act politic a cărui semnifica
ție este certitudinea continuării nea- • 
bătute a drumului pe care a pornit 
țara cu 25 de ani în urmă, drumul 
socialismului, al progresului și pros
perității

Congresul al X-lea al partidului, 
aprobînd în întregime Raportul Co
mitetului Central, întreprinzînd o

analiză multilaterală, de înaltă prin
cipialitate și exigență partinică asu
pra activității desfășurate, a subli
niat că direcțiile principale către care 
se cer concentrate în viitor eforturile 
vor asigura ridicarea pe o treaptă 
superioară a edificării socialiste a 
patriei, perfecționarea relațiilor so
cialiste de producție, vor duce la 
creșterea rolului conducător al parti
dului în societate.

Oamenii muncii sînt încredințați 
de justețea continuării politicii mar- 
xist-leniniste de industrializare so
cialistă, de realismul prevederilor 
privind evoluția economiei, științei, 
învățămîntuiui, culturii, a relațiilor 
economice externe ale țării noastre, 
de spiritul adînc umanist al măsuri
lor destinate ridicării nivelului de 
trai, cteșterii gradului de bunăstare 
și civilizație al națiunii ; ei sînt con
vinși de necesitatea îmbunătățirii și 
perfecționării conducerii, planificării 
și organizării economiei naționale, a 
activității generale a statului, în eco
nomie, învățămînt și cultură, în în
treaga viață socială, a întăririi capa
cității de apărare a patriei, dezvol
tării legalității socialiste, întăririi 
prieteniei frățești a poporului ro
mân cu naționalitățile conlocuitoare, 
tldîncirii democrației socialiste, de 
însemnătatea ridicării activității 
ideologice și cultural-educative la 
nivelul exigențelor și cerințe
lor actuale, al rolului său în creș
terea conștiinței socialiste, în cu
noașterea, înțelegerea și însușirea 
ideologiei marxiste, a politicii parti
dului, în opera de educare socialistă, 
în formarea trăsăturilor omului 
înaintat al noii societăți, a con
structorului socialismului.

întregul nostru popor a primit cu 
vie satisfacție aprobarea în între
gime de către Congres a politicii 
externe și activității internaționale 
a partidului și guvernului pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate ță
rile socialiste, apărarea unității 
mișcării comuniste și muncitorești, 
întărirea legăturilor cu toate forțele 
antiimperialiste, pentru dezvoltarea 
colaborării internaționale și a con
lucrării pașnice cu toate statele 
lumii.

Cu bucurie au primit oamenii 
muncii din România faptul că la 
lucrările Congresului au fost pre
zente delegații a 70 de partide co
muniste și muncitorești, mișcări de 
eliberare națională și partide socia
liste care au exprimat saluturi

călduroase Partidului Comunist 
Român. Participarea numeroasă a 
reprezentanților unor partide co
muniste și muncitorești, socialiste 
de pe toate continentele, saluturi
le adresate din partea partidelor 
respective Congresului au fost a- 
preciate de poporul nostru ca o do
vadă grăitoare a solidarității pu
ternice care unește Partidul Co
munist Român cu mișcarea comu
nistă internațională, cu mișcarea 
antiimperialistă și anticolonială, cu 
toate forțele lumii care luptă pen
tru pace și progres social.

Acum, cînd lucrările Congresului 
s-au încheiat, în aceste zile de în
ceput de august, preludiu al marii 
sărbători a poporului, a 25-a aniver
sare a eliberării, privim cu încre
dere către chipul de mîine, către 
ziua de mîine a patriei. Sîntem siguri 
că ea va fi așa cum ne-o dorim, așa 
cum a prevăzut să fie partidul co
munist, prin programul vast, cute
zător și realist pe care l-a adoptat. 
Desigur, avem în față sarcini mari, 
care vor solicita eforturi sporite, o 
radicală îmbunătățire a muncii în 
toate domeniile, o punere în drepturi 
depline a competenței și răspunderii, 
care vor_ solicita ridicarea calitativă 
a activității în toate domeniile. Dar 
smtem siguri că vom obține victorii, 
că vom atinge cotele ce le-am ho- 
tărît, pentru că întotdeauna, în acești 
ani, ceea ce ne-am propus am înfăp
tuit prin munca noastră, desfășurată 
sub conducerea partidului.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vom străbate cu succes 
această nouă și importantă etapă a 
construcției socialiste, vom face ca 

(România socialistă să se înalțe dem
nă, liberă și puternică între națiunile 
lumii, ca poporul ei harnic, și talen
tat să se bucure de stima și pre
țuirea omenirii întregi pentru munca 
lui pașnică, constructivă, animată de 
nobilele idealuri ale umanismului și 
păcii, ale slujirii neabătute a cauzei 
socialismului și comunismului.

încrezători în programul partidu
lui, în ideile sale marxist-leniniste, 
pășim înainte spre viitorul comunist 
al patriei, ne unim energiile și voin
țele în efortul colectiv, entuziast al 
traducerii neabătute în viață a ho
tărîrilor adoptate de cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân I
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Comunist Ro-
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Partidului

s-a desfășurat 
caldă, tovără-

P.C.G., și Josef Knecht,

ROMÂN"

diului
membru al Secretariatului organi
zației din landul Hessen, care a 
participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

în cadrul întrevederii a avut loc 
o convorbire care 
într-o 
șească.
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Fiecare etapă a construcției socia
liste în țara noastră a pus noi sar
cini și a marcat noi trepte în crește
rea eficienței întregii activități eco
nomice, prin utilizarea cît mai ju
dicioasă a tuturor resurselor tehnice, 
materiale, bănești și umane ale eco
nomiei naționale. Orientînd cu fer
mitate eforturile oamenilor muncii 
spre creșterea sistematică, in conti
nuare, a eficienței în toate dome
niile de activitate, Raportul prezen
tat Congresului al X-lea al P.C.R., 
celelalte documente. Rezoluția 
doptată subliniază pregnant că
ceasta se reflectă pozitiv asupra vo
lumului și dinamicii producției ma
teriale și a venitului național 
și, ca urmare, are o influență 
nemijlocită asupra progresului neîn
trerupt al țării, asupra ridicării bu
năstării întregului popor. Este noto
rie, în acest sens, aprecierea din 
Rezoluția Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român . „Con
gresul pune în fața organizațiilor de 
partid și de stat, conducerilor între
prinderilor, sindicatelor, cooperati
velor de producție agricole și meș
teșugărești, a tuturor oamenilor 
muncii, sarcina de a asigura ridica
rea calitativă a întregii activități 
economice, sporirea eficienței pro
ducției materiale și a investițiilor, 
creșterea productivității muncii în 
toate sectoarele de activitate, redu
cerea cheltuielilor de producție, îm
bunătățirea calității produselor și 
rentabilitatea fiecărei unități econo
mice". Continuînd, deci, cu fermi
tate linia stabilită Ia Congresul al 
IX-lea al P.C.R., partidul nostru 
îndrumă consecvent energiile, ini
țiativa și capacitatea oamenilor mun
cii spre creșterea substanțială a efi
cienței în fiecare ramură și între
prindere, pentru punerea în valoare 
a rezervelor de care dispune econo
mia noastră, în vederea sporirii ve
nitului național și ridicării nivelu
lui de trai al poporului.

Partidul nostru nu numai că defi
nește sporirea eficienței ca o coordo
nată principală a dezvoltării și mo
dernizării economiei naționale, ca o 
cerință esențială a procesului obiec
tiv de âdîncire a laturilor cali
tative ale activității în toate 
domeniile, dar și indică continuarea 
unor acțiuni importante, cu carac
ter permanent. între ele, pe prim 
plan se situează organizarea ști
ințifică a producției și a muncii, ac
țiune care a cuprins toate unitățile 
industriale și a asigurat obținerea în 
perioada 1967—1968 a unui spor de 
peste 12 miliarde lei la producția glo
bală și a unui plus de peste 3 mili
arde lei Ia beneficii. Anul trecut, ac
țiunea de organizare științifică a cîș
tigat în amploare și adîncime, în'sen- 

. șui că s-a extins și în> âlte rațnuri ale, 
• ■ economiei ; construcții;< transporturi,. 

agricultură, circulația mărfurilor, 
gospodăria comunală. Iar studii.le e- 
laborate au dat la iveală importante 
rezerve interne de sporire a produc
ției și a productivității muncii, de 
realizare a unor mari beneficii su
plimentare. La ora actuală, conco
mitent cu fructificarea studiilor de 
pînă acum, este de datoria ministe
relor să generalizeze cele mai bune 
și eficace soluții, să inițieze efec
tuarea în comun a studiilor pe pro- i
bieme ce interesează mai multe în- :
treprinderi, să intervină energic pen
tru a le aplica neîntîrziat și cu ma
ximum de rezultate în practica e- 
conomică. Organele și organizațiile 
de partid, ministerele trebuie să 
țină seama că perfecționarea per
manentă a organizării producției și. 
a muncii este o sarcină a lor de mare 
însemnătate — subliniată de 
rășul Nicolae Ceaușescu în 
tul prezentat Congresului al 
al P.C.R. — că aceasta este 
ma esențială a progresului

tova- 
Rapor- 

X-lea 
proble- 

__ ___, .. , ... indus
triei țării și, implicit, al economiei 
naționale.

Este meritul partidului nostru, al 
Congresului al IX.-lea, de a fi dezră
dăcinat concepția eronată, anacronică, 
potrivit căreia economia socialistă își 
poate permite să finanțeze timp în
delungat activități cu pierderi, deoa
rece acestea ar putea fi compensate 
prin rentabilitatea ridicată a altor 
activități, pe seama plusprodusului 
realizat de întreprinderile cu bune re
zultate financiare. Rezultatele con
semnate în anii 1967—1968 în acțiunea 
de rentabilizare a producției ce se 
obținea cu pierderi arată cît de ne
fondată și dăunătoare a fost această 
concepție și cît de obiectivă, de ne
cesară, este măsura luată de partid 
pentru lichidarea acestui anacronism, 
străin unei economii moderne. Solu
țiile identificate în cei doi ani au 
permis mobilizarea unor rezerve in
terne de reducere a prețului de cost 
și a pierderilor, în întreprinderile ne
rentabile, cu 2,6 miliarde lei, econo
mii ce pot fi amplificate de valorifi
carea în continuare a rezervelor de
pistate în întreprinderi.

Desigur, acțiunea de rentabilizare 
continuă și în anul acesta, urmînd 
să se ajungă la situația deosebit de 
pozitivă ca fiecare produs și fiecare 
unitate să lucreze în condiții de efi
ciență economică, să poată acoperi 
din rezultatele activității proprii 
cheltuielile de producție și să obțină 
un volum corespunzător de acumu
lări. Important, este ca rentabilitatea 
producției să se situeze la nivelul do
tării tehnice și posibilităților pe care 
le oferă organizarea științifică a pro
ducției și a muncii — obiectiv ce vi
zează una din căile principale de 
creștere a eficienței întregii activități 
economice și anume utilizarea inten
sivă, cît mai completă a capacităților 
de producție. Metalurgia, energetica, 
chimia, rafinăriile obțin un grad de 
folosire a instalațiilor lor, care va
riază intre 90—98 Ia sută din timpii' 
calendaristic Asemenea rezultate po
zitive fac cinste colectivelor de la 
furnalele și cuptoarele de oțel de la 
Hunedoara și Reșița, de la centra
lele termoelectrice de mare putere 
Luduș, Craiova, Brazi și Borzești, in
stalațiile chimice din Borzești, Plo
iești și Tîrnăveni, din unitățile de fa
bricare a sticlei. Se constată, totodată, 
o îmbunătățire continuă a utilizării 
capacităților de producție și în con
strucția de mașini, industria lemnu
lui, textilă, de încălțăminte, alimen
tară. în industria lemnului există u- 
nități care obțin un grad ridicat de 
folosire a capacităților de producție, 
cum sînt cele de la Blaj, Sig'ietu) 
Marmației, Suceava, în timp cp altele, 
de la Pipera și Brașov, lucrează 
capacitățile instalate, nu dau 
rultatele scontate, corespunzător

sub
re-
e-

/

Ing. Mihai FLORESCU
vicepreședinte al Consiliului Economic

forturilor făcute de stat pentru do
tarea lor tehnică și tehnologică.

Succese deosebite s-au înregistrat 
și în domeniul creșterii neîntrerupte 
a productivității muncii în industrie, 
care a sporit într-un ritm mediu a- 
nual, în perioada 1951- 1968, de 8,5 
la sută, unele subramuri de bază ob- 
ținînd realizări superioare : industria 
energetică 12,8 la sută, construcția 
de mașini 12,4 la sută, industria chi
mică 11,5 la sută Iar în anii cinci
nalului actual s-a consemnat o creș
tere de 8,2 la sută a productivității 
muncii, intr-un ritm mediu anual 
superior celui prevăzut în plan. La 
Combinatul de industrializare a lem
nului din Pitești, de pildă, un metru

s-au analizat lucrurile la alegerea 
tehnologiilor de fabricație, în sensul 
ca acestea să fie rezultatul unor am- 

- ple investigații ale rezultatelor obți
nute în țări care realizează un pro
dus sau altuL ale succeselor cerce
tării noastre științifice și tehnolo
gice, în sensul de a se prevedea șl 
asigura materiile prime necesare din 
resursele existente în țară, precum 
și utilaje tehnologice care să fie con
fecționate în unitățile noastre con- 
structoare-de mașini

Cît privește necesitatea de a se 
asigura un grad ridicat de folosire 
a terenurilor, a suprafețelor Și volu
melor construite, precum și spații 
administrative și neproductive cît

SARCINILE STABILITE
DE CONGRESUL X

PE AGENDA NOASTRA
DE LUCRU

cub de rășinoase se produce în 5 ore, 
la nivelul realizat în țările nordice 
ale Europei, iar la noile instalații de 
plăci fibrolemftoase se consumă 6,44 
ore pentru a obține o tonă de pro
duse (în Suedia 6,15. ore), cifră com
parabilă cu cele mai țiune realizări 
din alte țări.

Nu se poate spune, însă, că la 
toate produsele principale realizările 
în domeniul consumului de muncă se 
circumscriu celor din străinătate. 
La energia electrică s-au obținut 
anul trecut, în centrale hidroelectrice, 
1,13 ore om/MWh, în timp ce în alte 
părți, cifra este de numai 0,546 ore 
om/MWh. Unele nivele scăzute ale 
productivității muncii se datoresc 
structurii deficitare a personalului 
din întreprinderi, în sensul că pon
derea salariaților tehnico-administra- 
tivi este încă mare, exagerată, că 
.stăruie risipa muncii direct produc- 
ti.v.e.din cauza unor-...neajunsuri. în., 
domeniul extinderii mecanizării și 
automatizării producției, perfecțio
nării tehnologiilor, gospodăririi for
ței de muncă, utilizării cît mai com
plete a fondului de timp de lucru. 
Importanța excepțională a creșterii 
productivității muncii pentru econo
mia noastră face necesară înlătura 
rea neîntîrziată a acestor neajunsuri, 
problema esențială fiind buna orga
nizare a producției și a muncii, întă
rirea răspunderii fiecăruia, a ordinii 
și disciplinei.

Creșterea eficienței activității 
ramurile producției materiale 
poate fi 
tuielilor 
care s-a 
la an a 
dustrie, cit și în celelalte ramuri ale 
economici naționale în industria re
publicană. cheltuielile la mia de lei 
producție marfă au scăzut în primii 
trei ani ai cincinalului în curs cu 40 
lei, ceea ce echivalează cu multe mi
liarde de lei economii Totuși, la 
ora actuală, cheltuielile materiale au 
încă o pondere ridicată în valoarea 
producției globale, pe ansamblul eco
nomiei și al industriei Nu s-ab în
lăturat deficiențele în gospodărirea 
mijloacelor materiale, 
”■ risipa. în industrie, 

se mai realizează 
mari de materii 

materiale pe, unitatea

mai reduse, atît cit este strict nece
sar, ea nu a fost respectată întot
deauna. E adevărat, sînt proiectanți 
care au unele rezultate bune în 
acest domeniu Institutul de proiec
tări uzine și instalații pentru indus
tria electrotehnică, de pildă, a asi
gurat un grad de ocupare a tere
nului de 70 la sută și, respectiv, 80 
la sută pentru întreprinderile „Elec- 

< troaparataj" și „Automatica" din 
București, iar Institutul de proiec
tări al industriei ușoare a proiectat 
un grad dă ocupare a terenului de 
77 la sută la întreprinderea „Arge-, 
șana“ Pitești, de 81 la sută la Fila-’ 
tura de bumbac din Slobozia și de 82 
la sută la Fabrica de confecții 
din-Tîrgu Secuiesc. La Fabrica de 
cabluri Slatina, prevăzută a fi con
struită în următorii ani, se va rea
liza o producție de 2,94 lei pe leu 
investit, față de 2,59 lei pe leu in
vestit la Fabrica de cabluri și ma
teriale electroizolante din București 
Tot aici, productivitatea anuală va 
fi de 16,8 km cablu pe salariat, față 
de numai 8 km cablu pe salariat la

întreprinderea din București. Aceste 
rezultate nu pot însă suplini cazu
rile multiple de exagerări în dimen
sionarea construcțiilor, excesul de 
suprafețe pentru clădiri administra
tive și. activități auxiliare, finisajeli 
costisitoare și inutile, care au scum
pit în mod nepermis costul construc
țiilor Industriale și nu au ținui 
seama de prioritatea ce trebuie acor
dată funcționalității tehnice a noilor 
obiective și eficienței economice.

Urmărind combaterea acestor nea
junsuri, conducerea de partid și de 
stat a indicat reducerea ponderii lu- 
crăriloi de construcții-montaj pentru 
anul 1969 iu 3,8 la sută față de 1968, 
iar pentru 1970 aceasta a fost stabi
lită la proporția de 41,5 la sută, 
față de 47,4 la sută in anul 1967. Re- 

' zervele de diminuare a acestei pon
deri nu s-au epuizat însă și. de 
aceea, institutele de proiectare, con
siliile tehnico-științifice și colegiile 
ministerelor au îndatorirea să acțio
neze in continuare pentru înlătura
rea cauzelor care contribuie la um
flarea costurilor de construcție. Con
comitent, trebuie să se aibă consec
vent in vedere reducerea substan
țială a duratei de execuție a noilor 
obiective. în primul semestru din 
acest an, de exemplu, au fost date 
în exploatare. înainte de termen,z25 
capacități de producție, intre 'Cart 
instalația de fibre poliesterice de 
10 000 tone/an la Uzina de fibre sin
tetice Iași, dezvoltarea întreprinderii 
miniere Căpeni, cu 140 mii tone căr
bune pe an, și dezvoltarea capacită
ții de producție la uzinele „Victo- 
ria“-Florești, cu 30 000 garnituri anve
lope pe an. Sînt, însă, numeroase 
construcții a căror execuție se pre
lungește peste durata aprobată Ast
fel, din obiectivele terminate anul 
trecut, durata de execuție a fost de
pășită la 30 la -sută din numărul 
construcțiilor industriale, la 65 la 
sută din cele agro-zootehnice și la 
clădiri de locuit, la 43 la sută din 
construcțiile social-culturale.

Creșterea permanentă a eficienței 
economice a fost definită la Con
gresul al X-lea al P.C.R. ca 
factor hotărîtor al dinamismului^ 
economic - care trebuie să stea la 
baza activității în toate domeniile 
Eficiența economică înaltă, care în
mănunchează rezultatele pozitive în 
valorificarea la maximum a resurse
lor materiale și umane ale țârii 
eforturile poporului nostru pentru 
dezvoltarea forțelor de producție tre
buie să devină o caracteristică ple
nară a întregii activități. Punînd noi 
sarcini majore în vederea realizării 
unor indicatori superiori de eficiență, 
partidul nostru cere tuturor o înaltă 

. răspundere f-ață de deciziile de uti
lizare a fondurilor statului, un pro
fund spirit științific, fundamentat pe 
necesitatea imperioasă 3 creșterii 

•venitului național — sursă sigură a - 
progresului țării noastre, a creșterii 
nivelului de trai al poporului.

Miercuri dimineața, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C.
al P.C.R., s-au întîlnit cu dele
gația P. C. German, formată din 
Ludwig Muller, membru al Prezi-

■Ar

Miercuri dimineața, tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Partidului Mun
citoresc Unit Polohez, condusă ,de 
tovarășul Jozef Tejchma, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M'U.P., care a participat la 
lucrările celui de-al X-lea Con-

greș al
mân.

La primire, care
tntr-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au participat tovarășii Nicolae 
Giosan, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului 
al Agriculturii, 
adjunct de șef
al P.C.R.

La Expoziția realizărilor economiei
„România 1969"

s-a desfășurat

Superior 
și Dumitru Lazăr, 
de secție la C.C. 

(Agerpres-,

naționale

în primele 3 zile
45000 vizitatori

Expoziția realizărilor economiei 
naționale — „România 1969“ consti
tuie un puternic punct de atracție. 
In cele trei zile care au trecut de la 
inaugurare, prin fața exponatelor 
s-au perindat circa 45 000 de vizita
tori

Pentru următoarele zile se așteaptă 
un și mai mare aflux de vizitatori 
români și străini. Și-au anunțat so
sirea și primele loturi de turiști din 
cei peste 500 000 cît se estimează a

veni prin intermediul agențiilor ju
dețene O.N.T.

★
După cum ne informează conduce

rea expoziției, prima tragere dotată 
cu premii, din cele cinci care vor fi 
organizate, are loc la 24 august a.c. 
la aceasta participînd toate biletele 
vîndute de la deschidere și pînă în 
seara zilei de 23 august.

(Agerpres)

Cronica zilei

Consilierul comercial 
dei R. D. Germane la 
Gunther Schreiter, a 
cocteil, în saloanele ambasadei, în 
cinstea directorului general al 
Tîrgului de la Leipzig, Kurt 
Schmeisser, care se află în vizită 
la București.

Au participat membri ai condu
cerii unor ministere economice, ai 
unor întreprinderi românești de 
comerț exterior, reprezentanți ai 
Camerei de Comerț.

al Ambasa- 
București, 
oferit un

*

Miercuri s-au deschis la Văleni! 
de Munte cursurile celei de-a doua 
ediții a Universității populare de vară 
„Nicolae Iorga"

La deschiderea cursurilor a luat 
cuvîntul Ion Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă Prof, dr. docent Mihai 
Berza, membru corespondent al A- 
cademiei, a prezentat prelegerea 
„Nicolae Iorga — profesorul",' după 
care a avut loc simpozionul inti
tulat „Perspectivele de dezvoltare 
ale economiei românești" susținut de 
Costin Murgescu, Victor Sahini și 
Constantin Dinculescu, membri co
respondenți ai Academiei. După- 
amiază, cursanții au vizitat muzeul 
memorial „Nicolae Iorga" din loca
litate, iar seara a avut loc o întîl- 
nire cu scriitorii Constantin Chiriță, 
Marin Sorescu și Alecu Ivan Chilia.

(Agerpres)
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producției materiale nu 
despărțită de nivelul chel- 
de producție, domeniu in 
asigurat reducerea de la an 
prețului de cost atît în in-
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sum uri 
me și . ,
produs, comparativ cu alte țări. Frec
vent se depășesc normele de- con
sum, ceea ce. pune în fața econo
miei probleme de suplimentare a 
aprovizionărilor. Numai în primul 
semestru-din acest an, la Combina
tul siderurgic Galați s-au consumat 
în plus, față de necesarul stabilit pe 
baza normelor, 6 540 tone lingouri 
din oțel carbon calmat pentru pro
ducția de sleburi La fabricația 
tractoarelor cu tracțiune simplă s-au 
folosit suplimentar, tot în primul 
semestru. 270 tone metal, iar a va
goanelor de marfă acoperite cu două 
osii, 230 tone metal.

Firește, această risipă a metalului, 
a energiei electrice, a materiilor pri
me în general, nu este 
considerată ca ceva ce 
urgent înlăturat 
energie 
sumul 
convențional pe KWh 
în rîndul pelor mai 
lizări din lume. Cu cît 
ebeltuieiilor materiale va fi mai 
mică, cu atît venitul național va fi 
mai mare și, implicit, fondul de acu
mulare destinat reproducției socia
liste lărgite și fondul de consum des
tinat ridicării bunăstării oamenilor 
muncii. Economia noastră, puternic 
angrenată în procesul modernizării și 
al creșterii eficienței, nu poate to
lera realizarea unor consumuri spe
cifice riclieâte, risipa și pierderile 
Ministerele și întreprinderile trebuie 
să înțeleagă că înlăturarea fenome
nului menținerii unor cheltuieli ma
teriale și bănești exagerate este o ne
cesitate permanentă și nu obiectul u- 
nor acțiuni de campanie.

Vorbind despre rezultatele obținute 
în domeniul creșterii eficienței eco
nomice. despre rezervele ce mai 
există și sînt nefructificate, nu pu
tem trece cu vederea sectorul dc 
investiții și construcții. Eficiența în
tregii economii naționale este strins 
legată, indisolubil, de eficiența in
vestițiilor destinate dezvoltării ba
zei tehnico-matcriale a sociălis- 
mului. Multe din. institutele de 
proiectare și consiliile tehnico-știin
țifice ale ministerelor s-au străduit 
în anii actualului cincinal să reali
zeze unele capacități optime de pro
ducție. să pi-evadă termene mai 
scurte de execuție a lucrărilor de 
construcții și montaj, de punere în 
funcțiune a noilor obiective de inves
tiții. Nu ■ în suficientă măsură, însă,

La
electrică, de 

de 350 grame

și nu trebuie 
nu poate fi 
producția de 
pildă, con- 
combustibil 
se înscrie 
bune rea- 

ponderea

participarea femeilor la viața socială
și politică

Cu privire la concursul de admi
tere în învățămîntul liceal de spe
cialitate, profesional și tehnic din 
sesiunea septembrie a.c., se 
cunoștința celor interesați 
toarele :

1. Concursul de admitere, 
tegorii de școli și forme de 
mint, se va organiza după cum ur
mează :

— la învățămîntul de zi al liceelor 
de specialitate (industriale, agricole 
și economice) care au locuri neocu
pate, precum și la învățămîntul. se
ral și fără frecvență al acestor licee, 
între 1 și 9 septembrie ;

— la învățămîntul de zi al școli
lor profesionale care au locuri ne
ocupate, la învățămîntul seral al 
acestor școli, precum și la școlile de 
maiștri (învățămînt seral și de zi). > 
între 3 și 10 septembrie ;

— la învățămîntul de zi, seral și 
fără frecvență al școlilor de specia
lizare postliceală. între 25 și 30 sep
tembrie ;

— la pregătirea prin ucenicie la 
locul de muncă, între 1 și 10 septem
brie.

2. înscrierile la concurs pentru li
ceele de specialitate, școlile, profe
sionale și școlile de maiștri șe vor 
face între 15 și 31 august la sediul 
liceelor și școlilor respective. Pentru 
pregătirea prin ucenicie la locul de 
muncă. înscrierile se vor face la 
sediile unităților care au plan de 
școlarizare

înscrierile la concurs pentru șco
lile de specializare postliceală se vor 
face între 1' și 22 septembrie la se
diul școlilor respective.

aduc la 
urmă-

pe ca- 
învăță-

3. Concursul de admitere constă 
din :

— probe scrise și orale la limba 
română și matematică din materia 
claselor V—VIII ale școlii generale 
pentru liceele de- specialitate și șco
lile profesionale, precum și pentru 
ucenicie (cu pregătire teoretică prin 
învățămîntul profesional seral sau 
.cursuri de zi de 2—3 luni anual) ;

— probe la : matematică (scris și 
oral), tehnologia meseriei (oral) și 
desen tehnic (lucrare grafică) - din 
materia prevăzută în programele 
școlare ale școlilor profesionale, pen
tru școlile de maiștri.

Pentru școlile de specializare post
liceală probele de concurs se vor pu
blica ulterior în îndrumătorul pen-blica ulterior în îndrumătorul 
tru admiterea în aceste școli.

4 Probele scrise încep după 
urmează :

— la liceele de specialitate și 
nicia la locul de muncă în ziua de 
1 septembrie ;

.— la școlile profesionale șl școlile 
de maiștri în ziua de 3 septembrie;

— la școlile de specializare post- 
liceală în ziua de 25 septembrie.

Probele scrise încep la orele 9 pen
tru învățămîntul de zi și la orele 17 
pentru învățămîntul seral și fără 
frecvență.

5. Concursul de admitere este pre
cedat de examinarea medicală a 
candidaților, care se va face cu 1—3 
zile înainte de începerea probelor 
scrise

Informații cu privire la numărul 
locurilor pentru care se susține con
cursul și condițiile de admitere se 
pot obține de la liceele și școlile 
respective.

cum

uce-

vremea

IIeri In țară : vremea s-a
menținut frumoasă și căldu
roasă. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în jumătatea de 
sud a țării. Innorări mai ac
centuate s-au produs în cursul 
după-amiezii în Maramureș și 
nordul Moldovei. Vintul a su
flat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 os
cila între 23 grad? la Sulina și 
31 grade la Măicănești. In Bucu
rești : vremea a fost frumoasă 
și călduroasă. Cerul a fost mai 
mult senin. V-întul a suflat în 
general slab. Temperatura 
ximă a fost de 30 grade.

Timpul probabil pentru 
le de 15. 16 și 17 august 
țară : vreme călduroasă, 
variabil. Vor cădea averse 
late în nord-vestul țării,
slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprin
se intre 16 și 24 grade. iar 
maximele între 26 și 34 grade. 
In București : vreme căldu
roasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Tempe
ratura se menține ridicată.

ma-

slle- 
ln 

Cer 
izo- 
Vînt

DE

Trimișii speciali Agerpres A.. Mi
cea și V Iliescu transmit. Parti
ciparea, femeilor la viața socială și 
politică a societății a fost principala 
problemă ce a stat miercuri în aten
ția dezbaterilor generale ale Semi
narului european al O N.U., desfășu
rat în aceste zile la Iași.

La începutul ședinței a fost păstrat 
un moment de reculegere in memoria 
acad. C. I Parhon.

Au luat apoi cuvîntul tn legătură 
cu tema înscrisă pe ordinea.de zi: 
Mariette Raway (Belgia), Mina Ser- . 
.gheeva (U.R.S.S.), Carmen Salinas 
(Spania), Ingeborg Jonsson 
Eva Kolstad (Norvegia), 
Credo (R D Germană), 
(Anglia), P. J. C. Tegelaar 
Marcelle Devaud (Franța), 
(Cipru). F M. Gillicuddy treprezen- 
tanta
Ioana), M S Kononova (Bielorusia), 

'Emilienne Brunfaut (reprezentanta 
Federației internaționale democratice 
a femeilor), J Chevalley (reprezen
tanta Federației Sindicale Mondiale). 
M. Bargil (reprezentanta Consiliului 
internațional al femeilor demo
crate),' N. Friederich (reprezentanta 
UNESCO) Majoritatea vorbitoarelor 
au făcut ample prezentări despre

la viața social- 
accentuînd tot-

(Suedia), 
Renate 

N. Seer 
(Olanda), 
C. Vakis

Alianței internaționale a Sf

participarea femeilor 
politică în țările lor, 
odată asupra necesității de a se in
tensifica prezența activă a femeilor 
in viața societății. Din partea dele
gației române a luat cuvîntul Elena 
Jeanrenaud, secretar științific al 
Senatului Universității „Al. I Cuza“. 
președinta Comitetului județean al 
femeilor Iași. In intervenția sa, vor
bitoarea a arătat că, în ultimii 25 
de ani, s-au produs schimbări cali
tative în situația femeii din România. 
O serie de reglementări, cum ar fi 
dreptul de a alege și de a fi ales 
tn organele reprezentative ale puterii 
de stat, dreptul de a ocupa orice 
funcție publică au contribuit in mod 
concret la crearea condițiilor pen
tru participarea efectivă a femeilor 
Ia viața social-politică a țării.

In încheierea lucrărilor, Margaret 
Bruce, șefa Comisiei pentru statutul 
femeii din Secretariatul O.N U„ a 
făcut unele referiri Ia activitatea 
O.N.U privind 
la viața publică

După-amiază. 
nar au vizitat 
..Moldova

In prima

Juniorii

referiri
parti ciparea
cel prezenți 
fabrica de

femeilor
la semi- 
tricotaje

SPORT
zi a europenelor de caiac-canoe

si1 de bronz

razla „Cupa Voin(a“ peste 80 de cicliști
Pe lacul Himik, din apropiere de . 

Moscova, au început miercuri cam
pionatele europene de caiac-canoe 
rezervate juniorilor. Un remarcabil 
succes a obținut echipajul feminin 
al României. în proba de caiac 4 
(500 m), care a cucerit medalia de 
aur Vîslașele românce : Maria Lo
vin, Maria Nichiforov, Ioana Calenic 
și Aglaia Răutu au dominat pe ulti
ma parte a cursei această întrece
re, fiind cronometrate cu timpul de 
l’46”91/100. Pe locurile următoare

clasat echipajele R. D. Germa- 
■ 1’46” 97/100 și U.R.S.S. - 1’47"

s-au 
ne -
07/100. Și în celelalte finale repre
zentanții României s-au numărat 
printre protagoniștii campionatelor 
in proba de canoe 1 (500 m), Vasile 
Simion a obținut medalia de bronz, 
iar în proba de caiac 2 (500 m) echi
pajul D. Petrescu-Iordan Șamoschl 
a ocupat locul trei, primind, de a- 

.semenea,. medalia de bronz.
Astăzi au loc ultimele finale ale 

juniorilor.

și anul
Voința"

caracter

acesta 
la ci- 
inter-

(Agerpres)

13,00

lon Pu- 
Eugenla 

Florin 
Regia :

amiază organizatorii au co- 
ultimele amănunte : traseul 
607 km, în cinci etape 

Brașov-Sibiu, 
Sibiu-Călimă-

I 
I

• Teatrul „C. 1. Nottara- (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Vijelie în cren
gile de sassafras — 20
o Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) • Femei, femei, fe
mei — 20.
• Ansamblul folcloric „Perinlța" (tn 
sala Teatrului „C. I. Nottara") ; Peri- 
nița mea — 19.

cinema
« Virsta Ingrată • PATRIA — 9,30 ; 
12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 Tinerețe fără bătrînețe . FAVORIT
- 10 ; 13 ; 15,30 . 18 : 20.30,’ GRADINA 
EXPOZIȚIA - 20.
0 Cerul n-are gratii : VICTORIA -
8.45 ; 11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20.45.
o Bun pentru serviciul auxiliar: GRI- 
VIȚA - 9 ; 11,15 : 13.30 : 16 ; 18.15 ; 
20,30.
0 Cavalerii aerului : REPUBLICA - 
9 ; 11,30 ; 14 l 16,15 ; 18.45 ; 21,15.
0 Sherlock Holmes : LUCEAFĂRUL
- 9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45. 
BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21. STADIONUL DINAMO
- 20
O Creola, ochii-ți ard ca flacăra :

EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.30 ; 21, GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30. TOMIS - 8.45—15.30 
tn continuare ; 17,45. la grădină —
20. FLAMURA - 9—13.30 în conti
nuare ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
a Fata din parc : FESTIVAL - 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 : 18.30 : 21, '
dină — 20,30.
a Deșertul roșu : CENTRAL
12.15 ; 15 : 18 ; 21. — ---------
- 20,15.
• Alexandru cel fericit : LUMINA — 
9,30—15,45 în continuare ; 18,30 : 20,45. 
COTROCENI - 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Program pentru copii : I---------
9 ; 11.
a Rolls Royce-ul galben : 1
12 ; 14,30 ; 17.30 ; 20,30.
a .....Apoi s-a născut
UNION - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Campionatele europene 
Atletism ; Stăpîn pe sine ; 
Istoria sportului românesc : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• O chestiune de onoare : FEROVIAR
- 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. ME
LODIA - 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45. MO
DERN - 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30;
21, ARENELE LIBERTĂȚII - 20,15. 
a Neîmblinzita Angelica ■ ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE - 15 : 17.45 : 
20, PACEA - 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană • 
BUZEȘTI - 15.30 ; 18. la grădină G
20.30.
a Șopronul roșu ; DACIA — 8,30—21 
în continuare.
O Crima din pădure • UNIREA —
15.30 ; 18, la grădină - 20.
• Dragoste Ia Las Vegas : GIULEȘTI
- 15.30; 18; 20,30. BUCEGI - 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15, la grădină -
20.30, MIORIȚA — 9,15—16 în conti
nuare ; 18,15 : 20,30.
a Comisarul X și banda „Trei cîlni 
verzi" : LIRA — 15.30 : 18. la grădină

9,30;
GRADINA DOINA

DOINA

DOINA

legenda* <

de box i 
File din

20,15, AURORA — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15, la grădină — 20,15.
s Noaptea generalilor (ambele serii) : 
DRUMUL SĂRII - 16 ; 19. MOȘILOR 
— 16 ; la grădină — 20.
• Contesa Cosei : FLOREASCA — 9 ; 
12 ; 16,30 ; 20.
O Străin în casă : VOLGA — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; ~~
• A trăi pentru a trăi 

15,30 ; 18 : 20,30.
Tarzan, omul Junglei 

16 ; 18 ; 20. VITAN 
grădină — 20.
Prințul negru >
; 20,15.
Aruncați

20,30.
: VIITORUL

: POPULAR 
- 15,30 ; 18.

1.7,00

la

18•
- 15,30 ; 18 ;
D La dolce
continuare ; ____ ... „....
• Comedianții (ambele serii) : PRO
GRESUL - 15,30 ; 19, GRADINA
PROGRESUL-PARC — 20,15.
e Anul trecut la Marienbad : RA
HOVA - 15.30 ; 18. la grădină - 20.30. 
s Tată de familie : FERENTARI - 
15,30 ; 18 ; 20.15.
e Am două mame șl doi tați ; CRIN- 
GAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Vremuri minunate la Spessart : 
COSMOS - 15.30 ; 18 : 20.15.

MUNCA — 15.30 ;
18,15

banca
20.30. 
vita':
19.30,

în aer : FLACĂRA

ARTA — 10—16 tn 
la grădină — 20,15

18,45

19,00

19,30

20.00
20,15

22,40

22,55
23,15

„Petru Rare?" de Horla Lo- 
vinescu. In distribuție : Geor
ge Constantin, Dorin Varga, 
Eugenia BăduleScu. 
nea, George Sion, 
Marian. Emil Hosu, 
Stroe. Ștefan Radof. 
Sorana Coroamă.

— închiderea emisiunii de dimi
neață

— Campionatele europene de ca- 
lac-eanoe Transmisiune de la 
Moscova.

— Studioul școlarilor. Popasuri 
în vacanță

— O interpretă îndrăgită a cîn- 
tecului muntenesc. Ileana 
Constantinescu.

— Cronica ideilor : partidul și 
poporul.

— Telejurnalul de seară. Bule
tinul meteorologic.

—Avanpremiera.
— Film artistic : „Sciors" — pro

ducție a studiourilor sovie
tice.

— Telejurnalul de noapte șl bu
letinul meteorologic.

— Consultație tehnică T V.
— Arii din operete românești in

terpretate de Ion Dacian.

PROGRAMUL I

10,00 — Limba engleză (reluare).
10,25 — Limba germană (reluare).
10.50 - Zilele dramaturgiei românești.

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară. Bule
tin meteorologic.

20,00 — Concert simfonic. In program: 
Preludiu simfonic de Ion Du
mitrescu. Ritualul primăverii 
de Igor Stravinski. Interpre
tează orchestra simfonică a 
RadioteleviziuniL Dirijor : Io
sif Conta.

20,45 — Film artistic : „Steaua fără 
nume" — o coproducție ro- 
mâno-franceză în regia Iul 
Henri Colpi.

I 
I
I 
I

i
I

J i j
ț
I 
I
I

Conform tradiției, 
va avea loc „Cupa 
clism, competiție cu 
național organizată de UCECOM în
colaborare cu A.S Loto Pronosport și 
F.R.C.

Ieri la 
municat 
măsoară
(București-Brașov, 
Sibiu-Cristian-Sibiu, 
nești-Rm. Vîlcea, Rm. Vîlcea-Pitești- 
București) ; la întrecere și-au anun
țat participarea peste 80 de alergă
tori — circa 55 din România și 25 
de peste hotare (din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.F. a Germaniei, Polonia, 
Ungaria) ; datele de desfășurare — 
31 august, 1, 2 și 3 septembrie : eta
pele a treia (Sibiu-Cristian-Sibiu, 
contra cronometru individual) și a 
patra (Sibiu-Călimănești-Rm. Vîlcea) 
se desfășoară într-o singură zi, la 2 
septembrie; se vor alcătui numai 
clasamente individuale (general, al 
sprinterilor, al cățărătorilor).

In cîtevQ rînduri
• După 10 runde, în turneul inter

național de șah de la Skoplie, con
duc Holmov (U.R.S.S.) și Kurajița 
(Iugoslavia) cu cite 7 puncte, urmați 
de Hoit (Cehoslovacia) 6,5 puncte și 
o partidă întreruptă. Maestrul român 
Victor Ciocîltea, care a pierdut la 
Ostojici și a remizat cu Hort, ocupă 
locul 8 cu 5,5 puncte.

• In runda a treia a campionatu
lui mondial de șah (rezervat junio
rilor), reprezentantul României, Au
rel Urzică, l-a învins pe belgianul 

.Meulders. In aceeași grupă, america
nul Rogoff a cîștigat la spaniolul 
Bellon, iar Green (Noua Zeelandă) 
a întrerupt cu Andersson (Suedia), 
în clasamentul grupei a III-a con
duc Aurel Urzică și Rogoff cu cita 
2 puncte.

ordinea.de
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Au prezentat, de asemenea, con
doleanțe, în numele statelor pe 
care le reprezintă, șefi, de misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați în 
România.

După-amiază, alte mii de oameni 
ai muncii sosesc din toate cartie
rele orașului, într-un solemn pe
lerinaj, la căpătîiul celui dispărut, 
într-o tăcere adîncă, în această 
zi de doliu național, oamenii se 
opresc o clipă în fața corpului 
neînsuflețit al credinciosului ;fiu al 
poporului român, aducînd un oma
giu luminoasei figuri a profeso
rului Parhon, cunoscut și iubit da 
masele largi pentru credința cu 
care a slujit cauza eliberării so
ciale și naționale a poporului, pen
tru pasiunea și dăruirea cu care a 
contribuit la înălțarea prestigiului 
științei românești în întreaga lume.

în jurul catafalcului fac de gardă 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ai 
Consiliului de Stat, miniștri, re
prezentanți ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
ai Academiei Republicii Socialiste 
România și Academiei de Științe 
Medicale, ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Consiliului popular al municipiului 
București, generali al forțelor 
noastre armate.

Ora 16. Ultima gardă. Lingă cor
pul neînsuflețit al primului preșe
dinte al Prezidiului Republicii 
Populare Române fac de gardă to- 
yarășii Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Dumitru Petrescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R../vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu

Cuvintul tovarășului 

Miran Nicolescu
Cu un. sentiment de adîncă 

tristețe încercăm să evocăm astăzi 
figura de umanist socialist a sa
vantului Constantin I. Parhon, 
președintele de onoare al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. Prin patriotismul său fierbinte, 
prin atașamentul său față de po
por, prin perseverența și modestia 
de .care a dat dovadă de-a lungul 
întregii sale vieți, ca medic și ca 
cercetător, Constantin I. Parhon 
constituie un strălucit exemplu de 
cetățean și savant de înaltă ținută 
morală.

O prezentare a bogatei, multila
teralei și valoroasei sale activități 
de cercetare științifică nu poate fi 
cuprinsă într-un succint cuvînt de 
rămas bun. Nu putem însă să nu 
subliniem prețioasa contribuție a 
lui Constantin I. Parhon la rezol
varea unei importante probleme 
de combatere și tratare a bolilor 
nervoase, endocrine și mentale. în 
endocrinologie, contribuția sa este 
atît de considerabilă, încît el este 
socotit ■ unul dintre cercetătorii 
care au luat parte, în secolul nos
tru, la fondarea endocrinologiei ca 
disciplină biologică.

Creator de școală, Parhon a în
ceput prin a orienta și consolida 
școala de psihiatrie din Iași, in- 
troducînd în această disciplină o 
gîndire materialistă șl fiziologică, 
și'apoi cea de la București, pentru 
a fonda apoi una dintre primele 
catedre de endocrinologie din lu
me. Constantin I. Parhon a înființat 
sau a luat parte la înființarea a 
numeroase societăți științifice, a 
fondat reviste de specialitate, a 
dezvoltat spitalul Socola din Iași și 
tot el este fondatorul institutului

Cuvîntul tovarășului 

Mihail Roșidnu
Astăzi aducem un ultim omagiu 

aceluia care a fost timp de mai 
multe decenii profesorul, savantul 
și activistul social Constantin 
I. Parhon.

Profesorul Parhon a arătat prin 
viața și activitatea sa că știința 
este creatoare numai cînd merge 
mînă în mînă cu conștiința civică, 
cînd servește marile idealuri ale 
umanității. Din fragedă tinerețe, 
de pe băncile liceului, Constantin 
Parhon a cunoscut marxismul. La 
Universitate îl găsim pe tînărul 
Parhon în rîndurile studenților 
progresiști, nu numai ca gîndire 
și concepții înaintate, ci și ca mi
litant activ. încă în perioada de la 
sfîrșitul secolului trecut și începu
tul secolului nostru, Constantin 
Parhon s-a alăturat mișcării socia
liste și revoluționare din România, 
de care nu s-a îndepărtat nici o 
clipă, cu toate suferințele pe care 
le-a îndurat din această cauză.

Alături de munca științifică in
tensă, de profesor și medic, Con
stantin Parhon găsește timp și e- 
nergie să desfășoare cu aceeași pa

lui de Miniștri. Este un semn de 
înaltă prețuire a memoriei celui 
care, în funcțiile de mare răspun
dere pe care le-a deținut, a adus o 
valoroasă contribuție la lupta con
dusă de Partidul Comunist Român 
pentru înfrîngerea reacțiunii și de
mocratizarea țării, pentru consoli
darea regimului democrat-popular 
și construirea bazelor orînduirii so
cialiste.

Conducătorii partidului șl sta
tului prezintă apoi condoleanțe fa
miliei celui dispărut.

în fața clădirii Palatului Marii 
Adunări Naționale, fanfara into
nează marșul funebru. Garda mi
litară, cu drapelul îndoliat, prezin
tă onorul. Sicriul cu corpul neînsu
flețit al lui Constantin Parhon este 
purtat pe brațe de un grup de ofi
țeri superiori și așezat pe un cata
falc, pe platoul din apropierea 
clădirii. La tribuna amenajată 
pentru mitingul de doliu iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Dumitru Petres
cu, Gheorghe Rădulescu, Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Dumitru Popa, împreună cu 
membrii familiei academicianului 
C. I. Parhon, vechi militanți al' 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, personalități ale vieții 
noastre politice, științifice, cultu
rale și obștești.

Sînt prezenți șefi al misiunilor 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La mitingul de doliu participă 
delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de A. V. 
Riabinin, vicepreședinte al asocia
ției, și acad. Tașo Tașev, reprezen
tant al Academiei de Științe a R. P. 
Bulgaria.

Mitingul de doliu este deschis de 
tovarășul Dumitru Popa.

Iau cuvîntul tovarășii Miron 
Nicolescu, președintele Academiei, 
Mihail Roșianu, președintele Con
siliului General A.R.L.U.S.

Memoria patriotului militant, a 
savantului ilustru este evocată apoi 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

(Cuvîntarea se publică în pagina 
I a ziarului).

de endocrinologie ce îi poartă nu
mele. Pentru elevii săi figura neo
bositului maestru apare, așa cum 
a fost o viață întreagă, o figură 
luminoasă și curată a unui autentic 
savant, modest, uman și bun, a- 
devărat șef de școală.

Ca o recunoaștere a complexei 
sale personalități de intelectual u- 
manist, cercetător excepțional și 
medic eminent a fost ales membru 
al Academiei Române în anul 1928 
și pînă i s-a sfîrșit firul vieții a 
fost președintele de onoare al Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia.

Constantin I. Parhon a avut sa
tisfacția de a-și vedea ideile și 
concepțiile sale acceptate și conti
nuate, iar concluziile cercetărilor 
sale confirmate pe plan mondial, 
după decenii de muncă științifică 
desfășurată în cele mai variate 
centre din lume.

Faptul că regretatul nostru pre
ședinte de onoare a fost în același 
timp membru al mai multor aca
demii străine și a'^numeroase so
cietăți științifice constituie un o- 
magiu și o înaltă recunoaștere a 

. valorii sale pe plan internațional.
Mărturisind complexitatea senti

mentelor pe,care le-am încercat în 
schițarea personalității lui Con
stantin I. Parhon, exemplu de sa- 
vant-cetățean al României mo
derne, nu pot să mă rețin de a 
remarca influența tonică, mobili
zatoare pe care această luminoasă 
personalitate a avut-o asupra ac
tivității oamenilor noștri de știin
ță, asupra intelectualilor țării 
noastre, asupra oamenilor muncii.

Să fim demni de exemplul său.

siune și dăruire o bogată activitate 
politică și socială. La Iași, profe
sorul Parhon a creat nu numai, o 
școală științifică de renume mon
dial, dar în această școală s-au 
răspîndit pe larg ideile progresu
lui social, ideile luminoase ale so
cialismului.

După Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, profesorul 
Parhon devine un sincer și înflă
cărat apărător al primului stat so
cialist din lume, al ideilor lui Oc
tombrie. încă din 1922 îl găsim pre
ședinte al comitetului „Maxim 
Gorki" din Iași.

în spiritul politicii internaționa
liste a Partidului Comunist Român, 
profesorul Parhon, prin articole, 
scrieri și cuvîntări, răspîndește a- 
devărul despre noile realități din 
Rusia sovietică, militează pentru 
apropierea și prietenia dintre po
porul român și popoarele Uniu
nii Sovietice.

Constantin Parhon a fost unul 
din fondatorii asociației „Amicii 
U.R.S.S.", creată din inițiativa 
Partidului Comunist Român, și

v.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al academicianului C. I. Parhon este purtat spre Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism

care a organizat popularizarea in 
România a realităților socialiste ce 
se creau în țara primei revoluții 
proletare victorioase.

După desființarea asociației de 
către guvernele reacționare, pro
fesorul Parhon este prezent și ac
tivează în Asociația pentru legături 
culturale cu U.R.S.S. Prietenia din
tre poporul român și popoarele 
Uniunii Sovietice, pentru care a 
militat cu consecvență de-a lungul 
întregii sale existențe Partidul 
Comunist Român, a fost un obiec
tiv scump al profesorului Parhon, 
pe care l-a slujit cu perseverență.

După eliberarea României, acum 
25 de ani, s-a creat Asociația ro
mână pentru legăturile de priete
nie cu Uniunea Sovietică, al cărei 
președinte a fost pînă în 1967, de 
cînd a devenit președintele ei de 
onoare pînă la încetarea din viață. 
Parhon a fost unul din militanții 
activi ai poporului nostru pentru 
cauza prieteniei și înțelegerii între 
popoare, pentru cauza păcii în 
lume.

Figura luminoasă a savantului 
luptător și marelui iubitor de oa
meni Constantin I. Parhon va ră- 
mîne pentru totdeauna neștearsă 
în amintirea poporului român și 
va constitui un exemplu viu pentru 
generațiile viitoare.

★

După încheierea mitingului de 
doliu, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al lui Constantin Parhon, acoperit 
cu drapelul tricolor, a fost așezat 
pe un afet de tun. în acordurile 
grave ale marșului funebru, corte
giul funerar se pune în mișcare. în 
față pășesc grupuri de ofițeri supe
riori care poartă portretul îndoliat, 
precum și pernele pe care sînt așe
zate înaltele distincții acordate 
marelui savant și patriot în timpul 
îndelungatei și bogatei sale activi
tăți. în urma afetului pășesc mem
brii familiei și cei apropiați de
functului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Qheorghe Maurer și ceilalți condu
cători de partid și de stat prezenți 
la solemnitate conduc pe ultimul 
drum pe cel care a fost un fiu 
credincios al poporului român. în 
cortegiul funerar se aflau șefi de 
misiuni și membri ai corpului di
plomatic acreditați la București, 
oaspeții de peste hotare sosiți ia 
funeralii. De-a lungul întregului 
traseu, pînă la Parcul Libertății, 
cortegiul este însoțit de o gardă al
cătuită din ofițeri ai forțelor noas
tre armate.

Pe ultimul său drum, cel ce a 
fost Constantin Parhon este condus 
de mii și mii de bucureșteni. La 
trecerea carului funerar, mulțimea 
masată în Piața Unirii, de-a lun
gul Magistralei Nord-Sud, al 
Bulevardului Mărășești și în bal
coanele blocurilor își pleacă frun
tea, aducînd un ultim și pios oma
giu memoriei marelui om de știin
ță, cetățean și patriot, devotat pînă 
la capăt cauzei nobile a poporului.

Piața Libertății este plină de mii 
de cetățeni, pe ale căror chipuri 
citești durerea' ce le-o lasă înce
tarea din viață a lui Constantin 
Parhon. în Parcul Libertății, la 
urcarea treptelor ce duc spre Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, cortegiul funerar 
se oprește. De pe afetul de tun, 
sicriul este ridicdt și purtat pe 
umeri de ofițeri superiori. Asisten
ța, căreia i se adaugă mulțimea de 
oameni venită să-și ia un ultim 
rămas bun de Ia cel dispărut, 
pășește grav în urma sicriului. 
De pe platoul din fața monumen
tului se înalță spre slăvi acordu
rile marșului funebru. O gardă 
militară/prezintă onorul.

Se pătrunde în rotonda monu
mentului. Sicriul este așezat în 
fața criptei deschise. Pe fondul 
acordurilor Imnului de Stat al Re
publicii Socialiste România răsu
nă, ca un suprem omagiu, 21 
salve de artilerie. Asistența păs
trează un moment de reculegere, 
după care sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui Constantin Parhon 
este introdus în criptă. Pe placa 
de marmură care acoperă cripta 
stă înscris : „Constantin I. Parhon 
28.10.1874 — 9.8.1969“.

La Casa de cultură a tineretului 
din Iași a avut loc miercuri o adu
nare de doliu consacrată memoriei 
academicianului C. I. Parhon. Au 
participat reprezentanți ai organe- 
lor locale de partid șl de stat, oa
meni de știință și cultură, cetățeni 
ai orașului.

După ce s-a păstrat un moment 
de reculegere, a luat cuvîntul 
Gheorghe Cambose, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Iași, 
care a evocat personalitatea mare
lui dispărut. Vorbitorul a arătat 
că figura luminoasă a celui ce a 
fost C. I. Parhon va rămîne veșnic 
în amintirea ieșenilor, în mijlocul 
cărora a trăit și a gctivat o parte 
a vieții sale.

Acad. Vasiie Rășcanu, directorul 
Institutului de biologie generală și 
aplicată al filialei Iași a Acade
miei, a vorbit apoi despre munca 
științifică desfășurată la IaȘi timp 
de 25 de ani de către academi
cianul Parhon. în numele Comite
tului Executiv al Uniunii Societății 
Științelor Medicale din România 
și ai Societății de medici naturaliști

cortegiul funerar pe străzile Capitalei

Telegrame de condoleanțe

lli' - ' '<1 Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Stimate tovarășe,
Permiteți-ml ca în numele meu personal șl al poporului cehoslovac 

să vă exprim profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 
a marelui fiu al poporului român, primul președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale al României populare postbelice, savantul 
eminent, academicianul Constantin I. Parhon.

Prezența conducătorilor de par
tid și de stat, a miilor de bucu- 
reșteni pentru a conduce pe ul
timul drum pe reputatul om de 
știință și militant pentru progre
sul țării acad. Constantin I. Par
hon, care prin opera și viața sa 
și-a slujit cu credință și devota
ment poporul, a constituit un so
lemn omagiu adus marelui dispă
rut.

Stelian CONSTANT1NESCU 
Ștefan BRATU

★

din Iași, el a adus un ultim omagiu 
marelui' patriot și om de știință.

A luat apoi cuvîntul Dumitru 
Niță, membru de partid din ilega-' 
litate, care a relevat patriotismul 
și abnegația cu care C. I. Parhon 
s-a devotat luptei pentru înfăp
tuirea marilor transformări demo
cratice din viața țării, pentru bi
nele poporului din rîndurile căruia 
a făcut parte.

*

O adunare de doliu, prilejuită 
de încetarea din viață a acad. Con
stantin I. Parhon, a avut loc 
miercuri dimineața și Ia Institutul 
de endocrinologie din București al 
Academiei.

Viața și personalitatea marelui 
savant și cetățean au fost evocate 
de dr. docent Ion Negrescu, direc
tor' adjunct al institutului.

Au mai evocat memoria celui 
care a fondat și condus vreme în
delungată acest institut prof. dr. 
Marcela Pitiș, dr. Victor Stănescu, 
dr. Isabela Potop, dr. Dumitru Be- 
loiu și dr. Dumitru Postelnicu.

(Agerpres)

LUDVIK SVOBODA
i Președintele Republicii Socialiste

■ Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe președinte,
Permiteți-mi ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii Demo

crate Germane și al meu personal, să vă exprim, dumneavoastră și în
tregului popor român, profundul regret în urma încetării din viață a 
fostului președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Române, membru al Academiei, profesor doctor C. I. Parhon. 
Republica Socialistă România pierde prin el un mare om de știință șl 
om politic, care și-a cîștlgat mari merite în cuceririle socialiste ale po
porului român.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului. Central 

al Partidului Socialist Unit
din Germania

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu adîncă durere am primit vestea despre moartea profesorului 

Constantin Parhon — primul președinte al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a României populare.

Patriot înflăcărat, eminent om de stat șl savant', profesorul Parhon 
a intrat pentru totdeauna în istoria poporului său.

In numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone șl al 
meu personal, transmitem Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și dumneavoastră personal, stimate tovarășe președinte, expre
sia sentimentelor de sinceră compasiune.

De asemenea, transmitem sincere condoleanțe familiei celui dispărut.

MARIAN SPYCHALSKI 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone 

Mareșal al Poloniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

In numele poporului cubanez și al guvernului revoluționar, dorim să 
împărtășim adînca durere a poporului șl guvernului Republicii Socia
liste România pentru încetarea din viață a dr. Constantin'Parhon, fost 
.președinte al Prezidiului Republicii și președinte de onoare al Aca
demiei.

Ne simțim profund mișeați de pierderea celui care a fost conducă
torul și savantul remarcabil al poporului său și vă rugăm să transmiteți 
condoleanțele noastre rudelor celui decedat.’

Cu sentimente de prietenie și înaltă considerațiune.

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

r
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Delegația Partidului' Delegația Partidului
celor c® muncesc din Vietnam Comunist din Marea Britani©

Delegația Partidului 

' Comunist Italian
Delegația Partidului celor ce 

muncesc din Vietnam, condusă de 
Nguyen Van Kinh, membru al 
Comitetului Central al partidului, 
care a participat la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R., a 
părăsit Capitala miercuri dimi
neața.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost-salutată de 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihaj Dalea, mem

bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, 
Gheorghe Roșu, membru al C.C. 
al P.C.R., și Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Erau de față Hoang Tu, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. D. Vietnam în Roma- . 
nia, care a făcut parte din dele
gație, precum și Nguyen Duc Van, 
ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud la București.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist 
din Marea Britanie, care a parti
cipat la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., a părăsit Ca
pitala miercuri dimineața. Din de
legație au făcut parte tovarășii 
Frank Stanley, membru al Comi
tetului Executiv Național al parti
dului, și Lou Lewis, membru al 
Comitetului Central.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., și 
Mihnea Gheorghiu, membru al 
C.C. al P.C.R.

Miercuri după-amiază a părăsit 
Capitala delegația Partidului Co
munist Italian, condusă de tovară
șul Giancarlâ Pajetta, membru al 
Biroului Politic și al Direcțiunii 
C.C. al P.C.I., care a participat la 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Cornel Burtică, membri ai C.C. al 
P.C.R.

Delegația
Muncitoresc

Partidului '

Unit Polonez

Delegația Partidului
Popular Revoluționar Mongol

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, condusă de 
tovarășul'Jozef Tejchma, mem
bru al Biroului Politic, »secretar al 
C.C. al P.M.U.P., care a participat 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. Din delegație a fă
cut parte tovarășul Arkadiusz Las- 
zewicz, membru al C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al Comitetului voie
vodal Bialystock al P.M.U.P.

Pe aeroportul Băneasa, delegația

a fost salutată de tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Nicolae 
Giosan și Gheorghe Necula, mem
bri ai C.C. al P.C.R., Dumitru La- 
zăr, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

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

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, condusă 
de tovarășul Badamîn Lhamsuren, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
care a participat la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Din delegație au făcut parte to
varășii Sundeviin Gombosuren, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid din orașul Darhan, și Dam-

Dofegația

dinnerenghiin Bataa, ambasadorul 
R. P. Mongole la București.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Suder și 
loan Gluvacov, membri ai C.C. al 
P.C.R.

Erau prezenți ambasadorul R. P. 
Mongole la București și membri ai 
ambasadei.

Partidului

Delegația Partidului

Comunist German
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Partidului Co
munist German care a participat 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

Delegația a fost formată din to
varășii Ludwig Muller, membru 
al Prezidiului P.C.G., și Josef

Knecht, membru al Secretariatului 
organizației P.C.G. din Landul Hes
sen.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.C.R.

Iteprewtatall Partidului
de stânga — comuniștii 

. din Suedia

Delegația Partidului

Comunist din Guadelupa

Comunist
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala tovarășul Louis Van Geyt, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
din Belgia, care a reprezentat 
Partidul Comunist din Belgia la 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

din Belgia
La plecare, pe aeroportul Bă

neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Manea Mănespu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Victor Ionescu, preșe
dintele Camerei de Comerț.

Delegația Partidului de stînga- 
comuniștii din Suedia, care a 
participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres a) P.C.R., a părăsit 
Capitala. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Tore Forsberg, 
membru al Biroului Politic, și Tore

Claeson, membru al Biroului Po
litic.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Emil țlrăgănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Bîrlea, membru 
al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Evremond Gene, se
cretar general al Partidului Co
munist din Guadelupa, care a 
participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., a pără
sit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă

neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Alexandru Kopandi, se
cretar al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară

Delegația Partidului
Delegația Partidului

Socialist Italian a
Comunist din Austria Proletare (P.S.I.U.P.)

Delegația Frontului Național 

de Eliberare 

din Vietnamul de sud

Delegația Partidului Comunist 
din Austria, formată din tovarășii 
Hans Kalt, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.A., 
și Ernst Eder, membru al C.C. al 
P.C.A., care a participat la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Emeric Stoffel, 
membru al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.) care a participat la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. a părăsit Capitala.

Din delegație au făcut parte to
varășii Vincenzo Ansanelli, mem
bru al Direcțiunii P.S.I.U.P., și

Giorgio Migliardi, șef adjunct al 
Secției internaționale a P.S.I.U.P.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.,' și Alexandru Bălăci, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Delegația Partidului

Muncitoresc Socialist Ungar

Reprezentatul Partidului
Comunist Tunisian ■

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 

. sud, care a participat la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R. 
Delegația a fost formată din to
varășii Nguyen Van Quang, mem- 

, bru al C.C. al F.N.E., șeful dele
gației, și Nguyen Duc Van, amba- 

<■ sadorul Republicii Vietnamului de 
sud la București.

La plecare, pe aeroportul Bă

neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheor
ghe Petrescu, membru al C.C. a) 
P.C.R., și Nicolae Ionescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, precum și membri ai amba
sadei Republicii Vietnamului de 
sud la București.

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de tova
rășul Arpad Pallai, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., care a participat 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R., a părăsit miercuri 
Capitala. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Andrăs Gyenes, șef 
de secție Ia C.C. al P.M.S.U., și 
Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

Delegația
Comunist dm

Delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de to
varășul Josef Kempny, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care 
a participat la cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, a părăsit miercuri Capi
tala. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ludovit Pezlar, secretar 
al C.C. al P.C. din Slovacia, și 
Karel Kurka, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București.

' La plecare, pe aeroportul Bă-

Delegația
Socialist Unit

Pe aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de tovarășii Va
sile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Cosma, mem
bru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți ambasadorul 
R. P. Ungare la București și mem
bri ai ambasadei.

Partidului 

Cehoslovacia
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar .al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid, Roman Moldovan și Dumi
tru Bej an, membri ai C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Badrus, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București și 
membri ai ambasadei. \

Partidului

din Germania

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala tovarășul Mohammed 
Harmel, membru al Biroului Po
litic al Partidului Comunist Tu
nisian, care a reprezentat acest 
partid la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și loan Gluvacov, 
membru al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului

Comunist Bulgar

Reprezentantul Partidului
Comunist din Germania

Miercuri după-amiază a părăsit 
Capitala tovarășul Albert Buch- 
mann, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Germania, care 
a participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă-
*

neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Ion Cîrcei și Anton Brei- 
tenhofer, membri ai C.C. al P.C.R.

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Comu
nist Bulgar, condusă de tovarășul 
Venelin Koțev, secretar al C.C. al 
P.C.B., care a participat la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Ruben Avramov, 
membru al C.C. al ,P.C.B., Petăr 
Danăilov, membru supleant al C.C. 
al P.C.B., și Gheorghi Bogdanov,

ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

La plecare, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Mihai Dalea, 
președintele Colegiului Central de 
Partid, Gheorghe Necula și Barbu 
Zaharescu, membri ai C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Erau prezenți ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București și membri ai 
ambasadei.

Delegația Partidului
Comunist din Republica 

San Marin®

Reprezentantul Uniunii
Naționale Africane 

din Tanganika-Tanzania

Delegația Partidulpi Comunist 
din Republica San Marino, forma
tă din tovarășii Giuseppe Renzi, 
membru al Comitetului Central al 
partidului, și Giuseppe Amici, vice- 
secretar general al Federației Ti
neretului Comunist din San Mari
no, care a participat la lucrările

celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, oaspeții au fost salutați de to
varășii Dumitru Balalia, membru 
al C.C. al P.C.R., Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C., și 
Ion Tănăsbiu, șef . de secție la Con
siliul Central al U.G.S.R.

Reprezentantul Uniunii Naționa
le Africane din Tanganika-Tanza
nia, Peter Saidi Syovelwa, mem
bru al Comitetului Național Exe
cutiv al Uniunii, care a parti
cipat la lucrările celui de-al X-lea

Congres al P.C.R., a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost salutat de to
varășii Dumitru Ivanovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Bujor Sion, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului Socialist U- 
nit din Germania, carp a parti
cipat la cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R., a părăsit miercuri la a- 
miază CapitalaN Din delegație au 
făcut parte tovarășii Kurt Tiedke, 
membru al Comitetului Central, 
șeful secției de propagandă a C.C. 
al P.S.U.G., Bernhard Quandt, 
membru al Comitetului Central, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Schwerin al P.S.U.G.. He
lene Berg, membru al Comitetu
lui Central, reprezentantul P.S.U.G.

la revista „Problemele păcii și 
socialismului".

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Ilie Rădulescu, membru' 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Joița, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
și Paul Radovan, redactor-șef ad
junct la revista „Munca de 
partid".

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, care a făcut parte din 
delegație, și membri ai ambasa
dei.

Reprezentantul Partidului
Afro-Sbiraj

din Zanzibar-Tanzania

Reprezentantul revistei 
„Problemele păcii 

și socialismului”

Reprezentantul Partidului Afro- 
Shiraj din Zanzibar-Tanzania, Mu- 
haram Mohamed Dosi, membru ăl 
C.C. al partidului, care a parti
cipat la lucrările celui de-al X-lea

Congres al P.C.R., a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Mihnea Gheorghiu, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Miercuri la amiază a părăsit Ca
pitala tovarășul Julio Lobarde, re
prezentant al revistei „Problemele 
păcii și socialismului", care a 
luat parte la lucrările Congresu
lui al X-lea al P.C.R.

Pe aeroportul Băneasa, oaspete

le a fost salutat de tovarășii Barbu 
Popescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., și Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

Vizitele delegațiilor 
care au participat 

la Congresul al X-lea
Conducătorul delegației Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice, care 
a participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., împreună cu 
A. V. Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii, So
vietice la București, au făcut miercuri 
dimineața o vizită la Muzeul da 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia.
i Oaspeții au fost întîmpinați de 
M. H. Maxy, directorul muzeului, 
care le-a. dat explicații despre isto
ria muzeului și valoroasele sale co
lecții de artă românească și străină.

După vizitarea galeriilor de artă 
veche, modernă și contemporană ro
mânească, K. F. Katușev a notat 
impresii și aprecieri în cartea de aur 
a muzeului.

★
Miercuri dimineața, delegațiile 

Partidului Comunist din Australia și 
Partidului Comunist Italian, care au 
participat la cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R., au făcut o vizită Ia 
Rafinăria de la Brazi și Combina
tul petrochimic-Ploiești. Oaspeții au 
fost întîmpinați de ing. Constantin 
Ciocan, secretar al Comitetului mu
nicipal Ploiești al P.C.R.

Delegația Partidului Comunist din 
Australia a vizitat, de asemenea. 
Muzeul Doftana, precum și orașul 
Brașov.

★
Delegația Uniunii Comuniștilor din 

Iugoslavia, condusă de tovarășul 
Mialko Todorovici, membru . al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
care a participat la lucrările Con
gresului al X-lea al Partidului Co
munist Român, a poposit miercuri în 
Dobrogea. Delegația a fost însoțită 
de Gheorghe Cioară, membru al C.C. 
al P.C R.

★
Delegația Partidului Comunist 

Francez, alcătuită din tovarășii Andrâ 
Vieuguet, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C.F., 
și Marcel Rosette, membru al C.C. 
al P.C.F., care a participat la lu
crările celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, a vizi
tat miercuri Uzina de autoturisme 
Pitești, barajul Hidrocentralei de 
pe Argeș, stațiunea viticolă expe
rimentală de la Ștefănești, obiective 
cultural-istorice și turistice din ju
dețul Argeș.

In timpul vizitei, delegația a fost 
Însoțită de tovarășul Ion Brad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

★
Miercuri dimineața reprezentanții 

Partidelor comuniste din Columbia, 
Paraguay, Liban, Uruguay, precum 
și reprezentantul Partidului Socia
list din Chile au vizitat Fabrica de 
confecții și tricotaje București.

In dimineața aceleiași zile, la Con
siliul Național al Femeilor, a avut 
loc o întîinire cu tovarășele Julia A- 
revalo, reprezentantă a Partidului Co
munist din Uruguay, și Marta Melo, 
reprezentantă a Partidului Socialist 
din Chile.

După amiază, reprezentantul Par
tidului Comunist din Uruguay a vi
zitat local'tățile Azuga. Predeal șl 
Timișul de Sus.

★
Delegația Partidului Comunist din 

Danemarca, condusă de tovarășul Ib 
Norlund, membru al Biroului' Poli
tic, secretar al Comitetului Central 
al partidului, care a participat Ia 
lucrările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., a fost miercuri oaspete al 
județului Constanța. Membrii dele
gației au vizitat stațiunile de pe li
toral, cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna 23 August și 
întreprinderea agricolă de stat Mur- 
fatlar.

★
Reprezentantul Partidului Comu

nist Irakian, tovarășul Rashad Am- 
jed, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al partidului, în
soțit de ing. Nicolae Ștefan, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Superior al A- 
griculturii, a făcut miercuri o vi
zită la Complexul de sere de la 
Tătărani, Institutul de cercetări pen
tru viticultură și vinificație de la 
Valea Călugărească și Complexul zoo
tehnic Băicoi. în cursul aceleași zile, 
el a vizitat și orașul Brașov.

★
Reprezentantul Partidului Comu

nist Dominican, tovarășul Manue] 
Sanchez, membru al Comitetului 
Central al partidului, care a parti
cipat la cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., a vizitat miercuri centre tu
ristice de pe Valea Prahovei, stațiu
nea climaterică Predeal și complexul 
de odihnă de la Timișul de Sus.

★
Miercuri după-amiază, reprezen

tantul Partidului Socialist din Nica
ragua. tovarășul Juan Jose Rodri- 
guez, membru al Comisiei Politice 
și al Secretariatului Executiv al C.C. 
al partidului, a făcut o vizită la C.C. 
al U.T.C.

★
Delegația Partidului Alianța Popu

lară din Islanda, formată din tovară
șii Ragnar Arnalds. președintele 
partidului, și Gudmundur Hiartars- 
son, președintele organizației din 
Reykjavik, a vizitat în 'aceeași zi 
Combinatul poligrafic „Casa Scîn- 
teii".

★
Delegația Partidului Socialist Unit 

din Berlinul occidental, condusă de 
Dietmar Ahrens, membru al Secre
tariatului partidului, care a parti
cipat la lucrările /celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, însoțită de Eduard Eisenbur- 
ger, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din Republica Socialistă România, 
a vizitat miercuri județele Pra
hova și Brașov.

*
Membrii delegației Partidului Co

munist din Finlanda la cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. au vizitat 
miercuri Casa' imemorială „B. P. 
Hașdeu" de la Cimpina, Castelul 
Peleș din Sinaia, Poiana Brașov, 
cartiere muncitorești din Brașov.

★
Delegația Partidului Alianței Po

pulare din Islanda, condusă de to
varășul Ragnar Arnalds, preșe
dintele partidului. reprezentantul 
Partidului Muncitoresc Irlandez, 
tovarășul Sam Noian, secretar ge
neral adjunct al partidului, repre
zentantul Partidului Comunist din 
Irlanda de Nord, tovarășul James 
Stewart, secretar general adjunct 
al partidului, și tovarășul Lori 
Lewis, membru al delegației 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, Care au participat la 
lucrările celui de al X-lea Con
gres al P.C.R., au plecat miercuri 
intr-o călătorie pe Valea Prahovei.

(Agerpres)



V

I B

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AGRAVAREA SITUAȚIEI
0 REZOLUȚIE CARE CERE RETRAGEREA IN IRLANDA DE NORD

Ciocniri violente la Londonderry

PRAVDA"

MOSCOVĂ. (Corespondență de 
S. Podină). — Ziarele sovietice 
miercuri își informează cititorii 
despre încheierea lucrărilor Congre
sului al X-lea al P.C.R. Toate zia
rele centrale relatează despre adop
tarea Rezoluției Congresului, alege
rea organelor conducătoare ale par
tidului și alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Ziarele scriu despre mitingul care 
a avut loc în Piața Palatului Repu
blicii după încheierea lucrărilor 
Congresului. „Mitingul — scrie 
„PRAVDA" — a demonstrat hotărî
rea oamenilor muncii de a continua 
opera de construire a socialismului, 
de a întări comunitatea socialistă, de 
a lupta pentru pace și progres so
cial".

la 
de

PRAGA. (Corespondență de la Eu
gen Ionescu). — Ziarele „RUDE 
PRAVO", „PRACE", „ZEMEDELSKE 
NOVINY", „MLADA FRONTA", „LI- 
DOVA DEMOKRACIE" și „SVOBOD- 
NE SLOVO" publică cu titluri mari 
știrea despre alegerea în unanimitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Ziarele 
descriu atmosfera entuziastă care a 
domnit în sala Congresului și 
Piața Republicii din București 
momentul anunțării alegerii

în 
în 

tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Minute în 
șir. scriu ziarele, participanții la 
Congres și mulțimea din Piața Re
publicii au. salutat cuvîntarea cu o- 
vații furtunoase.

„RUDE PRAVO" și 'alte ziare 
cehoslovace inserează un comentariu 
al corespondentului agenției C.T.K. 
la București, în care se arată că în
cheierea. celui, de.-șl. X-lea Congres 

a 
a- 

_____ . . _ . , Și 
spiritul documentelor Congresului. 
Corespondentul constată că succesele 
de necontestat obținute în anii pre- 
cedenți în economie, cultură și viața 
socială a României au determinat a- 
deziunea călduroasă la calea conti
nuării construcției socialiste în țară. 
Referindu-se la politica externă ro
mână, autorul corespondenței scrie 
că, așa cum se subliniază în docu
mentele Congresului, pe primul loc 
se situează prietenia, alianța, și cola
borarea cu țările socialiste, sprijini
rea luptei antiimperialiste și a efor
turilor de pace. Această politică, a- 
rată comentatorul, a găsit sprijin 
deplin la delegații Congresului.

al Partidului Comunist Român 
constituit o manifestare plenară 
unanimității delegaților,', care au 
probat în întregime conținutul

„ZYCIE WARSZAWY"

laVARȘOVIA. (Corespondență de 
I. Dumitrașcu). — „TRYBUNA 
LUDU", „ZYCIE WARSZAWY", 
„ZOLNIERZ WOLNOSCY" și cele
lalte ziare poloneze de miercuri, ra
dioul și televiziunea informează prin 
știri și corespondențe din București 
despre încheierea lucrărilor Congre
sului al X-lea al Partidului Comu
nist Român și despre componența 
organelor conducătoare ale partidu
lui.

Intr-o corespondență proprie, zia
rul „ZYCIE WARSZAWY" arată; 
printre altele : „încheind lucrările, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat importanța deosebită a Congre
sului al X-lca al P.C.R., care a fă
cut un bilanț al uriașelor realizări 
ale poporului și a preconizat un pro
gram larg de dezvoltare multilate
rală a țării. El și-a exprimat convin
gerea că programul partidului, spri
jinit de întregul popor, va fi înde
plinit cu succes".

Ziarul relevă, totodată, entuzias
mul participanților la Congres, en
tuziasm care s-a extins în întreaga 
țară. în momentul cînd s-a '-a- 
nunțat alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu unanimitate de voturi, 
în funcția de secretar general al 
partidului.

BUDAPESTA. (Corespondență de la 
Al. Pintea). — Informațiile des-> 
pre alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al partidului și încheierea lu
crărilor celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. au fost transmise de posturile 
de radio și televiziunea ungară încă 
în cursul după-amiezii de marți.

Referindu-se la cuvîntarea de în
cheiere a Congresului rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, „NEPSZA- 
BADSAG" subliniază ideea că la cel 
de-al X-lea Congres al partidului s-a 
afirmat în mod deosebit de expresiv 
rezultatul unei activități continue, 
de-a lungul unui sfert de veac, pen
tru construirea României socialiste. 
Acest congres — remarcă ziarul — 
a deschis o nouă etapă, calitativ su
perioară, în această luptă.

/
BELGRAD. (Corespondență 

la N Plopeanu). — Presa iugoslavă 
informează despre încheierea lucră-

de

p C.R t

DE PE TERITORIUL NAMIBIEI

rilor celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

într-o corespondență publicată pe 
pagina întîi și însoțită de o foto
grafie a secretarului general al parti
dului, ziarul „BORBA" relevă că 
a devenit încă o dată evident că tova
rășul Nicolâe Ceaușescu se bucură 
de deplina încredere a partidului

La rîndul său, „POLITIKA EX
PRESS" publică ■ o corespondență 
specială din București intitulată 
„Triumful politicii lui Ceaușescu" 
în care se relevă că, din motive o- 
biective determinate de personalita
tea și de politica promovată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, aproape 
toți delegații care au luat cuvîntuJ 
s-au pronunțat pentru alegerea sa în . 
funcția de secretar general al parti
dului

In corespondența de marți seara a 
trimisului special al televiziunii din 
Belgrad s-a arătat că Rezoluția se 
caracterizează prin continuitate în 
ce privește politica pe plan intern 
și prin consecvență în ce privește 
politica pe plan extern. Trimisul te
leviziunii a relevat că „poporul și co
muniștii români își continuă con
strucția socialistă a țării lor pe calea 
proprie, iar conducerea de partid și 
de stat a României se bucură de spri
jinul deplin 
porului în 
unei politici 
iubitoare de

acordînd principala atenție alegerii 
organelor de conducere și, îndeosebi, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al parti
dului Relevând „alegerea în' una
nimitate a Iui Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general", trimisul 
special la București al ziarului 
„MORNING STAR" scrie că „Con
gresul a constituit o nouă etapă în 
mersul înainte al poporului român, 
in transformarea revoluționară a so
cietății, în triumful socialismului".

Ziarul „TIMES" publică o cores
pondență din București în care sînt 
consemnate principalele momente 
din ultima zi a Congresului. Rele- 
vînd alegerea în unanimitate a to
varășului ■" _______
funcția de secretar general, ziarul 
apreciază că acest congres poate fi 
privit „ca un triumf și ca o de
monstrație a unanimității".

La' rîndul său, „FINANCIAL 
TIMES" evidențiază că „cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. s-a încheiat 
cu aprobarea entuziastă a politicii 
României".

Nicolae Ceaușescu în

NEW YORK 13 (Agerpres), — 
Consiliul de Securitate a adoptat 
în cursul reuniunii de marți o re
zoluție propusă de Zambia 
care se cere T .
cane să-și retragă pînă Ia 4 oc
tombrie a. c. administrația de pe 
teritoriul Namibiei. în rezoluție se 
precizează că, în eventualitatea 
nerespectării acestui termen, Con
siliul de Securitate „se va în
truni imediat pentru a hotărî a- 
supra măsurilor efective în con
cordanță cu prevederile Cartei 
O.N.U.". Rezoluția cheamă, de a- 
semenea, toate statele să nu accep
te nici o acțiune întreprinsă de 
R.S.A. în numele Namibiei și „să-și 
intensifice sprijinul moral și ma
terial acordat poporului Africii de

să de Zambia prin 
Republicii Sud-Afri-

sud-vest în lupta împotriva ocu
pației străine".

Rezoluția cere, totodată, secreta
rului general al O.N.U*., U Thant, 
..să urmărească îndeaproape înde
plinirea prevederilor sus-mențio- 
nate și să raporteze Consiliului de 
Securitate cît mai curînd posibil".

Rezoluția, sprijinită de Algeria, 
Pakistan, Senegal, Columbia și Pa
raguay, a fost adoptată cu 
turi și 4 abțineri : Marea 
nie, Franța, Finlanda și 
care au manifestat rezerve 
posibilitatea adoptării unor 
de constrîngere împotriva 
așa cum au cerut unele state 
baza prevederilor capitolului 7 
Cartei O.N.U.

11 vo-
Brita- 

S.U'A., 
față de 
măsuri
R.S.A., 

în 
al

EXAMINAREA PLÎNSERII LIBANULUI
A

al comuniștilor, al po- 
ce privește promovarea 
externe independente, 

pace".

„IL POPOLO ’

PARIS. (Corespondență de la Al. 
Gheorghiu). — Relatînd despre ale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca secretar general al P.C.R., „L’HU- 
MANITfi", organul P.C.F., sublinia
ză entuziasta manifestare de simpa
tie pe care i-au făcut-o zeci de mii 
de bucureșteni adunați în fața Pala 
tului Consiliului de Stat. Menționînd 
unele părți ale Rezoluției Congresu
lui, „LE FIGARO" arată că ea 
„aduce un vibrant omagiu principa
lului făuritor al politicii interne și 
externe, președintele Ceaușescu".

NEW YORK 13 (Agerpres). - 
Consiliul de Securitate s-a întru
nit ieri, spre miezul nopții, la ce
rerea Libanului, pentru a lua în 
dezbatere plîngerea acestui stat 
împotriva Israelului în legătură cu 
violarea spațiului aerian libanez 
de către avioane israeliene. în 
documentul prezentat Consiliului 
de reprezentantul permanent al 
Libanului se arată că raidurile a- 
vioanelor israeliene asupra unor 
sate situate în zona de frontieră 
„periclitează pacea și securitatea în 
această regiune".

Reprezentantul Israelului la

VIETNAMUL DE SUD

O.N.U. a depus, la rîndul său, 0 
plîngere împotriva Libanului, prin 
care cere convocarea Consiliului de 
Securitate. în scrisoare se atrage a- 
tenția asupra „intensificării atacu
rilor armate ale Libanului împo
triva Israelului".

a h s 0 a s a

MM SI EXTERNĂ
*

I

ROMA. (Corespondență de Ia 
N. Puicea). — într-o amplă co
respondență a trimisului său spe
cial la București, „ UNITA" 
anunță alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al P.C.R. Ziarul re
latează in continuare despre însu- 
flețitul miting al oamenilor muncii 
din Piața Republicii. Sînt reprodu
se din Rezoluția Congresului nume
roase pasaje care definesc linia dez
voltării economiei naționale, înflo- 

de- 
de-

„ JORNAL DO BRASIL" Puternice acțiuni ofensive ale forțelor patriotice
roase pasaje care definesc In 
voltării economiei naționale, 
ririi științei și culturii, lărgirii 
mocrației socialiste și afirmării 
pline a personalității umane.

Ziarul „AVANTI" se , referă, la 
rîndul său, la conținutul hotărîrilor 
Congresului, evidențiind îndeosebi 
poziția P.C.R. în problema înlătu
rării divergențelor din mișcarea co
munistă și muncitorească interna
țională. J

Sub titlul „Congresul roman, vo
tează în unanimitate pentru Nicolae 
Ceaușescu", ziarul „IL POPOLO" 
relevă reafirmarea la Congres a 
„liniei dinamice in politica externă 
și internă". Ziarul citează din Rezo
luția Congresului pasajele referi
toare la dezvoltarea relațiilor Ro
mâniei cu .țărjle socialiste și cu toate 
țările lumii, la poziția țării noastre 
în diverse probleme internaționale,

Relatări similare sînt inserate si 
In „CORRIERE DELLA SERA", 
precum și în „LA STAMPA", care 
reproduc unele pasaje din cuvînta
rea de închidere a lucrărilor Congre
sului rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Corespondențele și Informațiile 
publicate sînt însoțite de fotografii 
ale secretarului general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu.

VIENA. (Corespondență de Ia P. 
Stăricescu). — încheierea Congresului 
al X-lea al P.C.R. și alegerea în 
unanimitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al partidului se află în atenția 
ziarelor vieneze de miercuri.

în corespondența semnată de Kurt 
Stimmer, „VOLKSSTIMME" infor
mează despre ultima zi a lucrărilor 
Congresului și despre entuziastul mi
ting al populației Bucureștiului. Este 
redată pe larg cuvîntarea de închi
dere rostită, de tovarășul Ceaușescu.

„ARBEITER ZEITUNG" se oprește 
asupra conținutului rezoluției adop
tate în unanimitate de Congres.

Relatarea apărută în ziarul „DIE 
PRESSE", sub titlul „Ceaușescu ales 
în unanimitate — Congresul P.C.R 
subliniază din nou orientarea suve
rană", scoate în evidență principiile 
politicii externe a României.

Ziarele „VOLKSBLATT" și ..WIE
NER ZEITUNG" publică relatări des
pre încheierea Congresului. subli
niind în titluri alegerea unanimă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în ca
litate de secretar general al P.C.R.

laGENEVA. (Corespondehță de 
H. Liman). — In relatarea despre 
încheierea lucrărilor Congresului 
P.C.R., ziarul elvețiah „LA SUIS
SE" subliniază că .acest Congres a 
relevat „unanimitatea în jurul con
ducerii partidului" Ziarul vorbește 
despre „armonia existentă între 
popor și conducătorii săi, care se 
întemeiază pe asentimentul la justiția 
socială pe care regimul socialist o 
încarnează". „La Suisse" u 
asemenea, despre 
rezerve" al poporului român 
politica externă a partidului 
tului. •

scrie, de 
.sprijinul fără 

față de-' 
și sta-

de la, LONDRA. (Corespondență
Liviu Rodescu). — în corespondențe 
și informații ale agențiilor de presă, 
ziarele britanice de miercuri rela
tează despre încheierea lucrărilor 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R..

RIO DE 
dență de la 
cotidian „JORNAL DO BRASIL" 
anunță încheierea celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. „Secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul — 
a fost obiectul unei viguroase de
monstrații de sprijin popular, cînd. 
adresîndu-se Congresului al X-lea al 
partidului și mulțimii adunate în 
fața Palatului Republicii, a reafir
mat politica suverană a țării și a 
lansat un apel Ia unitatea țărilor 
socialiste". După ce se referă, 
la alegerea tovarășului Nicolae' 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al partidului și la alegerea 
organelor conducătoare ale P.C.R.. 
ziarul scrie că „încheierea Congre
sului a constituit o adevărată 
monstrație de prestigiu".

JANEIRO. (Corespon- 
V. Oros). — Influentul

de-

la 
de

TOKIO. (Corespondență de 
FI. Țuiu). — Presa japoneză 
miercuri informează pe larg despre 
încheierea lucrărilor Congresului al 
X-lea al P.C.R. Pentru „MAINICHI 
DAILY NEWS" alegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului consti
tuie informația centrală a zilei cu 
care își deschide prima pagină.

Ziarul „YOMIURI" inserează, de 
asemenea, pe prima pagină o infor
mație privind încheierea lucrărilor 
Congresului, publicată sub titlul „Ro
mânia iși confirmă poziția sa inde
pendentă". Relatînd despre Rezoluția 
finală a Congresului, ziarul arată, 
între altele, că „în timp ce preocu
parea principală a partidului rămîne 
întărirea relațiilor cu țările socia
liste, politica de coexistență pașnică 
cu alte țări va fi continuată și în
tărită".

A

DELHI 13 (Agerpres). — India se 
pregătește pentru alegerile preziden
țiale, apreciate ca cea 
tă competiție electorală 
din toți cei 22 de ani 
cut de la proclamarea 
ței țării, transmite din 
pondentul agenției Reuter. Ceea ce 
conleră viitoarelor alegeri preziden
țiale o atmosferă de inedit este fap
tul că și-au prezentat candidatura 
mai njulți reprezentanți ai aceluiași 
partid, dar de tendințe adverse. La 
start s-au aliniat 15 candidați, dar, se 
apreciază la Delhi, numai doi din
tre ei, lideri ai Congresului Națio
nal Indian, partidul de guvernămînt.

mai disputa- 
de acest gen 
care au tre- 
independen- 
Delhi cores-

SAIGON 13 (Agerpres). — în 
urma celor 150 de acțiuni ofensive 
lansate marți de patrioții sud-viet- 
namezi asupra unor obiective mili
tare inamice, au fost uciși 90 de 
militari americani și 107 saigonezi, 
alți 500 americani și 37JL militari 
saigonezi fiind grav răniți, rela
tează surse ale comandamentului 
S.U.A. din capitala sud-vietnameză.

Atacurile inițiate, relevă agen
ția U.P.I., sînt cele mai puternice 
din ultimele șase luni. .»

în noaptea de marți spre 
miercuri forțele Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au lansat 19 
acțiuni de bombardament asupra 
unor obiective americane și saigo- 
neze. Printre pozițiile bombardate 
se numără instalațiile militare din 
provincia Quang Nam, din orașul 
Thuan Nhon.

GENEVA

Ședința Comitetului 
pentru dezarmare
GENEVA 13. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite : 
Miercuri dimineață, Comitetul pen
tru ’ dezarmare, reunit în ședință 
neoficială, a’luat în discuție pro
iectul canadian de interzicere a 
exploziilor nucleare subterane. 
S-a hotărît continuarea dezbaterii 
în ședința următoare.

„Situație excepțională" 
Îîl Zambia. Unitățile armatei, a- 
viației șl poliției zambiene au primit 
ordir. să asigure în întreaga țară secu
ritatea principalelor instalații și puncte 
strategice ca urmare a „situației ex
cepționale" create după adoptarea 
unor măsuri în vederea asigurării con
trolului' statului asupra principaleloi 
mine de cupru din țară, a declarai 
președintele Kenneth Kaunda.

Partidul Comunist din 
Chile a hotărît să prezinte 
un candidat propriu la ale
gerile prezidențiale din anul 
1970. într-o declarație publicată în 
ziarul „El Siglo" se precizează că 
desemnarea candidatului partidului va 
avba Ioc la plenara C.C. din luna sep
tembrie a.c. în declarație se subli
niază, de asemenea, că partidul co
munist „se va pronunța pentru o can
didatură unică a tuturor partidelor și 
mișcărilor antiimperialiste și antioli- 
garhice", reprezentantul său prezen- 
tîndu-se în calitate de candidat al 
tuturor forțelor de stînga din țară.

Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gr°- 
mîko, a avut p întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, Jan Marko, care se află 
la odihnă în Uniunea Sovietică, anun
ță agenția TASS.

Ecuadorul trebuie să 
aibă relații comerciale re
ciproc avantajoase cu toate 
țările lumii, 3 deelarat președin
tele ecuadorian Jose Maria Velasco 
Ibarra, într-un mesaj adresat Congre
sului național. Președintele a subliniat 
că, în baza acestui deziderat, Ecuado
rul a stabilit și dezvoltă relații comer
ciale cu mai multe țări socialiste.

Președintele S.U.A., Ri- 
chard 'Nixon, a remis marți Congre
sului cel de-al doilea mesaj asupra 
reformei sistemului de asigurări so-

Moment preelectoral în India
au șanse de a rămîne în competiția 
finală : Sanjiva Reddy, candidat o- 
ficial al partidului și reprezentant al 
liderilor congresiști de dreapta, și 
V. V. Giri, fost vicepreședinte care 
și-a prezentat candidatura în mod in
dependent, fiind considerat reprezen
tantul adepților primului ministru. 
Indira Gandhi, ce și-au cucerit re
cent un real sprijin in cercurile larg 
democratice printr-o serie de măsuri 
preconizate- sau adoptate, în special 
prin naționalizarea a 14 dintre rele 
mai importante, bănci ale țării.

Competiția electorală se va des
chide sîmbătă, 16 august.

Selenautii aclamați la New York
WASHINGTON 13. - Corespon

dentul Agerpres, C. Alexandroaie. 
transmite : New-Yorkul a\ făcut 
miercuri o emoționantă primire ce
lor trei astronauți de pe „Apollo-U", 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin și 
Michael Collins. Cuceritorii Selenei 
au fost întîmpinați de John Lindsay, 
primarul orașului, care în alocuțiu- , 
nea sa de bun venit a spus : ,,/țstăzi : 
noi onorăm pe cei trei eroi care 
au făcut pentru prima oară legă
tura între pămînt și stele. Tot 
ceea ce vă oferă New York-ul as
tăzi, entuziasm, ovații, glorie, me
dalii, nu este nimic față de ceea ce 
ați realizat dumneavoastră"

Paralel cu transmiterea in direct

a emoționantei manifestații organi
zate la New York, o rețea de tele
viziune a prezentat secvențe din 
triumfala primire făcută la Moscova 

cosmonaut, Iuri Gagarin 
spre 

Unite, 
secre- 
diplo- 
ln cu-

viziune a pi 
triumfala prin 
primului

Selenauții s-au îndreptat 
sediul Organizației Națiunilor 
unde au fost întîmpinați de 
tarul general. U Thant, 
mâți acreditați la O.N.U. 
vîntul său, U Thant a spus, prin
tre altele : „Sînt deosebit de fericit 
ca secretar general al Națiunilor 
Unite că placa pe care astronauții au 
depus-o pe Lună poartă inscripția : 
«Noi am venit ca mesageri ai păcii 
în numele întregii umanități».

AMMAN 13 (Agerpres). -r Patru 
avioane israeliene au atacat miercuri 
cu mitraliere și napalm poziții ale 
armatei iordaniene situate în regiu
nea podului Abdallah — a anunțat 
la Amman un purtător de cuvînt al 
armatei. El a precizat că raidul avia
ției israeliene nu a durat decît cinci 
minute, timp în care au intrat în 
acțiune bateriile antiaeriene iorda
niene. Același purtător de cuvînt — 
citat de agenția A.P. — a făcîit cunos
cut că tot în cursul zilei de miercuri 
a avut loc un duel de artilerie între 
forțele iordaniene și cele israeliene 
in urma acțiunii acestora care au des
chis focul asupra pozițiilor iorda
niene din regiunea Maghtas.

A
TEL AVIV 13 (Agerpres). — Avia

ția israeliană a intrat miercuri în 
acțiune în regiunea podului Abdallah, 
unde se desfășura un duel 
rie, la care au luat parte 
— a anunțat la Tel Aviv 
tor de cuvînt al armatei 
citat de agenția A.P. în urma inter
venției avioanelor israeliene, care au 
bombardat timp de cîteva minute o- 
biective’ militare iordaniene, duelul 
de artilerie dintre forțele iordaniene 
și cele israeliene a luat sfîrșit.

de artile- 
și tancuri 
un purtă- 
israeliene

„Ben Franklin
submarinului

BELFAST 13 (A- 
gerpres). — Situa
ția din Irlanda 
de nord s-a agra
vat în cursul nop
ții de marți spre 
miercuri, cînd au 
fost înregistrate in
cidente violente' la. 
Londonderry între 
grupurile extremis
te protestante și 
catolice. Poliția a 
folosit gaze lacri
mogene ; aproxima
tiv 100 de persoane 
au fost rănite in 
timpul tulburărilor 
Guvernul nord-ir- 
landez a fost convo
cat de urgență, în 
scopul examinării 
situației create. S-a 
hotărît convocarea 
parlamentului de 
la Belfast. Citind 
cercuri britanice 
autorizate, agen
ția France Press? 
anunță că Republi
ca Irlanda a între- . 
prins miercuri de
mersuri oficiale la 
Londra, în legătură 
cu situația din Ir-
landa de nord. Pe o stradă din Londonderry, în timpul incidentelor

de presă transmit
ciale, ale cărei principii au fost ex
puse vineri seara într-o cuvîntare con
sacrată acestei probleme. în mesaj sînt 
abordate aspecte referitoare la reor
ganizarea mijloacelor de calificare și 
recalificare a forței de muncă în 
scopul utilizării ei maxime în raport 
cu necesitățile economice.

R luat sfîrșit vizita în 
portul Varna a unui grup 
de nave militare sovietice 
din flota Mării Negre, alcătuit din 
---- —î r->—șj pajnj navedin flota Mani Negrt 
crucișătorul „Dzerjinski' 
de escortă. în cursul vizitei în portul 
bulgar, navele escadre au fost vizi
tate de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, D. Djurov, mi
nistrul apărării populare, I. Bașev, mi
nistrul de externe, și de alte perso
nalități.

Noul guvern cambod
gian, prezidat de generalul Lon 
Noi, a primit votul de învestitură din 
partea Adunării Naționale a Cambod- 
giei. în actualul cabinet, generalul Lon 
Noi deține și portofoliul apărării, iar 
prințul Norodom Phurissara păstrează, 

ân continuare, portofoliul afacerile.in continui 
externe, i

Un schimb de prizonieri 
la granița dintre Salvador și Hondu
ras a .avut loc marți sub egida Crucii 
Roșii Internaționale și Organizației 
Statelor Americane. în cadrul acestui 
schimb au foșt eliberați 58 de hondu- 
rieni și 27 de'salvadorieni.

Expediția

Expediția subacvatică de cer
cetare. a apelor Gulf Streamu- 
lui s-a încheiat marți prin ie
șirea la suprafață, in apropiere 
■le Capul Cod, a submarinului 
„Ben Franklin". Timp de 31 de 

,zRe, șase Cercetători au parcurs 
la bordul submarinului intrat in 
derivă, în apropiere de Palm 
Beach (Florida), peste 1 930 km, 
studiind ta. diferite adîncimi fe
nomenele subacvatice. Au fost 
consemnate o serie de observații 
științifice asupra interacțiunii di- 
feriților curenți marini asupra 
faunei și florei oceanice. în 
cursul expediției au fost făcute, 
de asemenea, peste 43 000 de fo
tografii și cadre de film cu ca
racter științific. Un alt obiectiv 
important al expediției, spriji
nită de NASA, a constat în a 
determina modul cum reacțio
nează omul in condițiile unei 
izolări de lungă durată, pentru 
a se putea trage concluzii refe
ritoare la comportarea viitoare
lor echipaje ale stațiunilor spa
țiale și navelor lansate în di
recția unor planet'e îndepărtate. 
Expediția a fost condusă de cu
noscutul cercetător francez dr. 
Jacoues Piccard.

PAKISTANUL IN PROCESUL

DEZVOLTĂRII ECONOMICE
După ce ai străbă

tut întinderile aride din 
Pakistanul de vest fără 
a putea zări pe distan
te de zeci de ' " 
un petec de 
sau o urmă 
contactul cu 
cia orientală 
pune 
totul 
gele 
par doi uriași ce-și cro
iesc drum spre Golful 
Bengal printr-o imensă 
rețea de rluri și ca
nale. Nori subțiri, al- ■ 
bicioși se mișcă conti
nuu pe bolta cerului, a- 
mintindu-ți în perma
nentă ci te afli intr-o 
regiune in care plouă 
cea mai mare parte a 
anului. în 
de est i 
ne pină la 
de orez pe 
tul e foarte 
din cauza 
naturale inegale a umi
dității, cum și datorită 
furtunilor ciclonice, re
coltele sint uneori com
promise. Pentru a re-

. duce, efectele 
tilor naturale 
tine recoltele 
te, locuitorii 
nului de est au trecut 
la construirea unui sis
tem de canale de iriga
ție care împarte mai ra
țional resursele de apă. 
în acest sens, planul 
de cinci ani în curs de 
înfăptuire — 1965—1970 
- prevede importante 
fonduri pentru extinde
rea irigațiilor și moder
nizarea agriculturii. A- 
cest plan exprimă de

kilometri 
verdeafâ 
de apă, 
provin- 

te trans- 
lume cu 

Gan-
intr-o I 
diferită.

și Brahmaputra

i Pakistanul 
se pot obți- 

trei recolte 
an. Pămin- 
roditor. Dar 
distribuției

calamită- 
și a ob- 
aștepta- 
Pakista-

fapt dorința întregului 
popor pakistanez de a 
pune capăt înapoierii 
economice moștenite 
din anii dominației co
loniale.

După cum se știe, în 
momentul proclamării 
Pakistanului ca stat in
dependent (14 august 
1947), industria, atîta 
cită exista — cîteva în- 1 
treprinderi textile cu o 
producție neînsemnată, 
mici întreprinderi de ci
ment, zahăr, o serie de 
ateliere mecanice — era 
concentrată în regiunea 
de vest a țării. Regiu- 

, nea de est, despărțită 
de prima de o întindere 
de aproape două mii de 
km., era practic lipsită 
de atributele unei eco
nomii viabile, moderne. . 
învingînd numeroase 
greutăți, Pakistanul a 
reușit să facă pași im
portanți în direcția 
înlăturării grelei moște
niri a trecutului pentru 
dezvoltarea economiei 
naționgle. Atit in vest 
cit și în est au fost 
puse bazele unei indus
trii proprii prin con
struirea și darea în ex
ploatare a zeci de o- 
biective și a fost între
prins un vast program ■ 
de măsuri pentru spo
rirea producției agri
cole

în Pakistanul de est, 
unde situația era cea 
mai grea, s-au petrecut 
schimbări însemnate. 
Dacca, capitala provin
ciei,, of eră azi călătoru- j 
lui imaginea unui oraș I 
in plină dezvoltare, cu I

numeroase clădiri mo
derne, cu viață proprie 
economică și culturală, 
în imediata sa apro
piere s-a construit un 
nou oraș, Ayubnagar, 
care găzduiește sediul 
Adunării Naționale', iar 
la Narayanganj, locali
tate situată de aseme
nea in zona capitalei, 
a luat ființă o între
prindere de prelucrare 
a iutei, cea mai mare 
din lume. Un salt spec
taculos l-a înregistrat 
și celălalt mare oraș al 
provinciei — Chitta
gong. Situat pe țărmul 
Golf ului1 Bengal, la văr
sarea riului Karnafuli, 
„Orașul păcii eterne", 
cum i se spunea în ve
chime, a devenit al doi
lea port al Pakistanu
lui. El dispune de mari 
docuri construite în ul
timii ani, de numeroa
se construcții noi, De 
aici pleacă spre diferi
te țări importante can
tități de iută și tot aici 
este unul din capetela 
liniei maritime ce face 
legătura intre cele două 
provincii pakistaneze. 
La Chittagong a intrat 
în funcțiune in urmă cu 
doi ani prima întreprin
dere siderurgică din a- 
ceastă parte a țării.

Realizările obținute 
de poporul pakistanez 
în ultimele două dece
nii dovedesc hotărîrea 
sa fermă de, a merge 
înainte pe calea pro
gresului economic și so
cial. a consolidării in
dependenței naționale.

Nicolae N. LUPU
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