
KEaEKH®33BE

Anul XXXIX Nr. 8157 Vineri 15 august 1969 8 PAGINI —40 BANI

TOVARĂȘUL

UNITATEA
-izvorul forței

9

In unanimitate — conferințele organizațiilor județene ale partidului 
au aprobat documentele Congresului; în unanimitate, conferințele, 
precum și toate organizațiile partidului și-au însușit propunerea ale
gerii tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al partidului, 
în unanimitate istoricul Congres al X-lea a aprobat politica internă și 
externă a partidului, a adoptat Directivele privind planul de 
dezvoltare economico-socială a României pe anii 1971—1975 și 
liniile directoare ale acestei dezvoltări pe perioada 1976—1980. 
Efectiv, în mod unanim cei 2 000 de reprezentanți ai comuniștilor din 
toată țara și-au exprimat ca un singur om adeziunea față de mărețul 
program de dezvoltare a României socialiste, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de puternică dezvoltare și creștere 
calitativă a industriei și agriculturii, modernizare a întregii baze teh- 
nico-materiale a socialismului, perfecționare a noilor relații sociale, 
adîncire a democrației socialiste, înflorire spirituală a națiunii. In una
nimitate, într-o fierbinte ți entuziastă unanimitate, în spiritul voinței 
clare și ferme a tuturor organizațiilor partidului, în spiritul deciziei 
unice și vibrante a întregii suflări a țării, Congresul al X-lea l-a ales 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în înalta funcție în care partidul și 
poporul și-l doreau pe cel mai bun fiu.

, In unanimitate — o expresie, un termen care revine mereu ca un 
factor comun, ca un atribut permanent al marilor acte de creație so
cială, al marilor decizii ale partidului și poporului.

Un atribut cu profunde semnificații'; el reflectă nu aspecte de ordin 
exterior, ci oglindește o caracteristică de ordin esențial și hotărîtor, de 
o însemnătate cardinală pentru întreaga noastră dezvoltare socială, 
pentru destinele istorice ale națiunii: unitatea interioară de nezdrun
cinat a partidului.

Făurirea acestei unități reprezintă încununarea unui îndelungat 
proces istorie pe care partidul, în îndelungata și frămîntata sa istorie 
de aproape o jumătate de veac, învingînd nenumărate încercări, l-a 
străbătut etapă cu etapă, reușind în evoluția ascendentă a acestui 
proces să-și asigure opțiunea poporului, să-și cristalizeze rolul social 
de avangardă unică, de conducător unic și unit al clasei muncitoare 
și întregului popor. Urmărind îndeaproape lucrările Congresului al 
X-lea, cu sentimentul și conștiința îndreptățită de participanți activi, 
toți membrii partidului nostru, toți cetățenii patriei au putut verifica, 
o dată mai mult, Ia ce nivel înalt a ajuns astăzi acest proces, cît de pu
ternică este unitatea pe toate planurile — organizatorică, politică și 
ideologică — a partidului

Toate succesele al căror bilanț strălucit l-a făcut Congresul al X-lea 
Iți au punctul de origine în faptul că partidul, exercitîndu-și rolul 
conducător, a acționat ca un tot unitar, și-a manifestat unitatea de 
voință și de acțiune în stabilirea politicii sale, în organizarea forțelor 
clasei muncitoare și ale întregului popor în vederea făuririi și dez
voltării edificiului socialist în țara noastră. în condițiile unității a fost 
posibil să fie Stabilit obiectivul major al industrializării țării, aplicîn- 
du-se cu consecvență și fermitate neabătută o politică ce într-un răs
timp istoric extrem de scurt, a transformat România într-o țară cu un 
dinamism economic și cu rezultate ce stîrnesc admirație și peste ho
tare. Unitatea de voință și de acțiune a partidului a făcut cu putință, în 
ultimă instanță, grandiosul proces de transformare a agriculturii fărî- 
mițate, bazate pe mica producție de mărfuri, de odinioară, în marea 
agricultură socialistă de azi, în plin curs de modernizare. Aceeași uni
tate prezidează marele proces de educație spirituală a poporului, de 
făurire a conștiinței socialiste, proces în care, printr-o amplă osmoză 
socială, ideile partidului, ideile marxism-leninismului s-au înrădăcinat 
tot msi adînc în conștiința oamenilor, modelînd o viziune tot mai 
unitară asupra lumii, și societății, asupra destinelor și căilor de progres 
ale patriei. în aceeași strînsă unitate, partidul jalonează acum, prin ho- 
tărîrile Congresului al X-lea, perspectivele ridicării României către ni
velul țărilor avansate economic ale lumii, conturează tabloul unei so
cietăți caracterizate printr-o industrie puternică și modernă, în pas 
cu marile cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, printr-o agricul
tură care va realiza noi și ample progrese pe calea transformării în
tr-o varietate a muncii industriale, printr-o profundă democrație ba
zată nu numai pe dreptul dar și pe stimularea dezvoltării multilate
rale a personalității fiecăruia, pe manifestarea plenară a spiritului de 
inițiativă și a tuturor capacităților creatoare ale poporului.

Unitatea este bunul cel mai de preț al partidului, al întregului nos
tru popor, căci de această unitate depind forța partidului și capacitatea 
sa do a-și îndeplini cu succes rolul conducător în societatea noastră. 
Da Cpngres s-a subliniat că acest rol. este realizat de partid 
nu prin măsuri administrative, nu prin acte declarative, ci prin acti
vitatea sa politico-ideologică, în ultimă instanță prin forța de convin
gere a comuniștilor, prin capacitatea lor de a înrîuri și a-și ralia ma
sele. Partidul cuprinde azi, așa cum s-a arătat la Congres, aproape 
2 milioane de membri, iar faptul că acești două milioane de oameni — 
reprczentînd o zecimo din populația țării și un procent cu mult mai 
ridicat raportat la populația adultă activă — gîndesc, judecă și acțio
nează unitar, se răsfrînge asupra întregului popor, radiază energie în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit, joi di
mineața, cu delegația Partidului 
Comunist din Reunion, formată 
din tovarășii Paul Verges, se,ere tar 
general, și Bruny Payet, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Reunion, care a parti
cipat la lucrările celui de-al X-lea

Congres al Partidului Comunist 
Român.

La întîlnire au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., precum și Andrei Ștefan, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Continuare în pag. a IV-a)

La sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a avut 
loc, joi dimineață, o întîlnire 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, cu conducerea Ministeru
lui Afacerilor Externe și șefii mi
siunilor diplomatice ale României 
peste hotare.

La întîlnire au participat tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și Ghizela 
Vass și Vasile Vlad. șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.

în cadrul întîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat sar
cinile actuale ce revin Ministerului 
Afacerilor Externe și misiunilor 
diplomatice ale României acredi
tate în 94 de țări ale lumii. 
Secretarul general al partidului a 
pus în evidență ca una din sarci
nile centrale ale aparatului nostru 
diplomatic necesitatea dezvoltării 
multilaterale și în viitor a relații
lor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste. Totodată, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat ca, acționîndu-se în spiritul 
coexistenței pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite, să se lăr
gească relațiile cu toate țările, atît 
cu cele avansate, cît și cu cele în 
curs de dezvoltare, cu statele re

cent eliberate de sub jugul colo
nial. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se desfășoare o poli
tică activă în domeniul colaborării 
și cooperării economice, tehnico- 
științifice și culturale, reciproc a- 
vantajoase, cu toate țările. S-a in
dicat, de asemenea, să se mani
feste o preocupare susținută pen
tru perfecționarea activității noas
tre de comerț exterior, pentru ri
dicarea eficienței sale, pentru fina
lizarea concretă a eforturilor de
puse în această direcție de toate 
oficiile diplomatice.

Secretarul general al partidului a 
subliniat obligația Ministerului 
Afacerilor Externe, a misiunilor di
plomatice ale României, de a ac
ționa neabătut în întreaga lor ac
tivitate în spiritul principiilor 
care stau la baza politicii externe 
a țării noastre — respectul suve
ranității și independenței națio
nale, al egalității în drepturi, al 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, al dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta — principii care se 
bucură de o recunoaștere tot mai 
largă în lumea contemporană, se 
afirmă drept singura bază accep
tabilă pentru colaborarea între 
state, pentru apărarea păcii și 
securității popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

cerut Ministerului Afacerilor Ex
terne, reprezentanților României 
peste hotare să desfășoare o vie 
activitate de popularizare, în 
cercurile largi ale opiniei publice 
internaționale, a politicii externe 
a Partidului Comunist Român a- 
doptată la Congresul al X-lea, să i 
explice bazele sale principiale, 
izvorîte din interesele fundamen
tale ale poporului român, din 
înalta răspundere pentru cauza 
socialismului, a progresului social, 
a păcii și securității mondiale. Por
nind de la consecvența principială 
a politicii externe a partidului și 
statului nostru, secretarul general 
al partidului a arătat că este nece
sar să se explice rațiunea tuturor 
acțiunilor României pe plan inter
național, arătîndu-se că ele sînt 
dictate de dorința de a contribui la 
afirmarea principiilor coexistenței 
pașnice, la întărirea înțelegerii și 
colaborării între popoare, la conso
lidarea păcii și securității.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că o sarcină 
importantă a misiunilor noastre 
diplomatice este să facă larg cu
noscute opiniei publice mondiale 
activitatea și realizările poporului 
român în edificarea societății so
cialiste, aspirațiile sale de pace, 
prietenie și colaborare cu toate po
poarele lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi la amiază, 
delegația Partidului Democrat din 
Guineea, formată din Mami Kou- 
yate, director în M.A.E. al Repu
blicii Guineea, și Fode Berete, di
rectorul ziarului „Horoya", organ 
al P.D.G., care a participat la lu

crările. Congresului al X-lea al 
P.C.R.

La primire au luat parte Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., precum și Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Paginile II-III
NE ANGAJĂM SĂ CONSACRĂM 
ÎNTREAGA NOASTRĂ ENERGIE 

ÎNFĂPTUIRII PROGRAMULUI 
STABILIT DE CONGRESUL 
AL X-LEA AL PARTIDULUI

Semnează : AUREL BOGHICI, JEAN LIVESCU, LUDOVIC 
FAZEKAS, ERMIN ARENTOAIE, MARCEL SIRBU, AUREL 
MIHALE, GHEORGHE COCOȘ, ALEXANDRU VELICI, 
MIHNEA GHEORGHIU.

LA PORȚILE DE FIER
■3

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Vă adresez cele mai cordiale felicitări cu ocazia realegerii Dv. în 

funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.
Aș dori și cu acest prilej să subliniez importanța mare pe care o 

acordăm colaborării strînse, pătrunsă de respect reciproc dintre țările 
noastre vecine, dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Român, ca și contactelor personale.

IOSIP BROZ TITO

n

de Fier, deși 
se desfășoară

(Continuare 
în pag. a V-a)

DE FIER (de 
nostru, Nis-

Dunărea a fost zăgăzuită
PORȚILE 

la trimisul 
tor Țuicu).

La Porțile 
activitatea i 
neîntrerupt la toate punc
tele de lucru, atenția tu
turor a fost captată în 
aceste zile de operațiu
nea de zăgăzuire a Du
nării. In numai 56 ore și 
18 minute, prima etapă 
a acestei acțiuni de mart 
proporții a fost încheiată 
cu succes.

Vom încerca să redăm 
cîteva momente din lupta 
de stăvilire a apelor Du
nării, luptă în care teh
nica modernă, măiestria 
și dîrzenia constructorilor 
au învins.

11 august 1969, orele 
13. In prima etapă de 
zăgăzuire se execută ulti
mii 15—20 metri de dig 
după metoda „Pionier" 
(metoda digurilor marine) 
dinspre malul drept spre 
capătul podului fix. Auto-

camioanele de mare tona/ 
transportă neîntrerupt cu
buri de ciment și bolovani 
de piatră de cite 12 pînă 
la 25 tone și piatră mă
runtă de carieră. Apa trece 
prin breșa ce i-a mai ră
mas cu o furie nebună.

nubiu face ultima sforțare 
în porțiunea respectivă 
pentru a-și continua ca
lea milenară. In acest mo
ment, ne spun specialiștii 
hidrologi, Dunărea are un 
debit de 3140 metri pe 
secundă. Orele 16,05. A

® Orele fierbinți ale celui mai mare 
șantier al țării ® Lucrarea de unice 
dimensiuni s-a realizat într-un termen 
mult mai scurt decît cel prevăzut

Dar, pe măsură ce se bas
culează alte șl alte blocuri, 
furia naturii este învinsă. 
Treptat, treptat, digul îna
intează și se apropie tot 
mai mult de extremitatea 
podului fix din albia Du
nării.

Orele 15,30. Au mai ră
mas de închis cîțiva 
metri. Apa bătrînului Da-

mai rămas un fir de circa 3 
metri liniari între digul 
ce înaintează dinspre ma
lul iugoslav și digul ce 
începe să se contureze de 
pe podul fix. De fapt, nu
mai la suprafață se mai 
vede apa, căci pe fundul 
albiei s-au așezat blocurile 
de piatră și beton. Ing. 
Ion Vizitiu, care coordo-

nează lucrările pe dig, dă 
indicații pentru creșterea 
ritmului de basculare a 
materialului mărunt. Orele 
16,16. Mai sînt numai doi 
metri între cele mai apro
piate blocuri de beton a- 
runcate de pe dig și de pe 
pod. Totul funcționează ca 
un ceasornic. Operatorii de 
cinema și televiziune, care 
vor să imortalizeze pe pe
liculă acest măreț specta
col, riscă să intre sub ro
țile basculantelor de cîte 
27 de tone. Orele 16,45. 
Autobasculanta cu numă
rul de ordine 4 în coloană 
aduce două blocuri de cîte 
12 tone fiecare. In mo
mentul cînd acestea sînt 
împinse de buldozer în 
breșă, apa caută altă cale 
de ieșire. Se împarte în 
două fî.șii: spre malul 
iugoslav, unde i s-a lăsat 
loc de trecere, și pe sub

Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit cu delegația Partidului 
Comunist din India (Marxist), for
mată din tovarășii P. Sundarayya, 
secretar general al partidului, și 
M. Hanumantha Rao, membru al 
Comitetului Central, care a parti
cipat la lucrările celui de-al X-

lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

La întîlnire au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, joi 14 
august 1969, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al

R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iakșa Petrici, în legătură cu ple
carea sa definitivă din țara noas
tră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.
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Ne exprimăm convingerea că partidul nostru, călit 
în lupte, încercat în marea operă de edificare a noii 
orînduiri, întregul popor animat de idealurile socia
lismului, îsi vor uni si mai strîns forțele, vor munci 
cu abnegație, cu entuziasm si perseverentă pentru 
a da viață marilor sarcini ce ne stau în față, pentru a 
face să propășească tot mai mult scumpa noastră patrie 

(DIN RAPORTUL C.C. AL P.C.R. PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
LA CEL DE-AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI)

Vom spori 
productivitatea muncii,

I

vom perfecționa 
organizarea producției

Aurel BOGHICI
directorul Uzinei de mecanică fină Sinaia

în Raportul Comitetului Central 
prezentat la Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia că 
obiectivul fundamental al programu
lui partidului în viitorul cincinal și 
pînă în anul 1980 îl constituie lăr
girea și perfecționarea continuă a 
bazei tehnico-materiale a țării, fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Cu toții înțelegem că 
realizarea acestui țel major, de pers
pectivă al partidului nostru, presu
pune în primul rînd creșterea in
tensă a forțelor de producție, conti
nuarea susținută a procesului de 
făurire a unei economii moderne, 
bazate' pe o industrie puternică și o 
agricultură avansată, în stare să asi
gure progresul necontenit al socie
tății noastre.

Desigur, ca și pînă acum, rolul 
hotărîtor în dezvoltarea noastră eco
nomică îl va avea industria și, în 
cadrul ei, ramurile moderne, situate 
în fruntea progresului tehnico-știin- 
țific contemporan, printre oare con
strucția de mașini. O asemenea op
țiune corespunde intereselor vitale 
ale poporului, cauzei progresului și 
înfloririi patriei socialiste și nu în- 
tîmplător ea se bucură de adeziunea 
deplină, înflăcărată a oamenilor mun
cii. Știm că, la ora actuală, indus
tria constructoare de mașini asigură 
circa două treimi din necesarul de 
mijloace tehnice pentru dotarea eco
nomiei naționale. Uzina noastră, de 
pildă, este angrenată puternic în a- 
ceastă activitate și își aduce con
tribuția la înnoirea și modernizarea 
aparatului de producție în diverse 
ramuri ale economiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat la Congres rezultatele obți
nute de industria noastră, de între
prinderile constructoare de mașini. 
Spunea secretarul general al parti
dului nostru : „Este adevărat, exami- 
nind nivelul actual al industriei 
noastre, în comparație cu cel din 
perioada antebelică, rezultă evident 
că am realizat un progres conside
rabil, atît în creșterea volumului 
producției industriale cît Și în îm
bunătățirea structurii sale. Totuși — 
ținînd seama atît de stadiul la cp re 
ne aflăm cît și de dezvoltarea verti
ginoasă a producției materiale pe 
plan internațional, de puternica re
voluție tehnico-științifică — trebuie 
să constatăm că industria noastră 
mai are încă mult de făcut pentru 
a se ridica la nivelul cerințelor unei 
societăți avansate". Această apre
ciere, izvorîtă din realitate, din ana
liza în profunzime a nevoilor și po
sibilităților țării noastre, a tendin
țelor pozitive ale dezvoltării econo
mice pe plan mondial în dinamica 
lor, a mobilizat, din primele zile ale 
lucrărilor Congresului al X-lea al 
partidului, pe comuniștii uzinei, în
tregul nostru colectiv, pe toți spe
cialiștii în domeniul tehnic și econo
mic din întreprindere.

Vedem în indicațiile date de tova

rășul Nicolae Ceaușescu necesitatea 
de a reînnoi sistematic producția 
uzinei, de a ridica necontenit gradul 
ei de complexitate, pentru a o men
ține consecvent la nivelul competi
tivității tehnice internaționale. Pen
tru aceasta ne angajăm ca producti
vitatea muncii să crească în următo
rii 5 ani, cu cel puțin 40 la sută 
față de realizările anului în curs. 
Aceasta este sarcina noastră princi
pală și acesta este angajamentul 
nostru în fața partidului. Obținerea 
în continuare a unei productivități 
superioare a muncii va avea loo în 
condițiile îmbunătățirii perseverente 
a calității produselor, asimilării în 
fabricație a unor noi tipuri de pompe 
de injecție, cu performanțe din ce 
în ce mai înalte, cu consumuri mai 
mici de manoperă și materiale.

Ne obligăm să perfecționăm în 
continuare tehnologiile de fabricație, 
asigurînd utilizarea judicioasă a me
talului și a forței de muncă. In acest 
scop, încă de pe acum ne gîndim la 
înlocuirea unor prelucrări mecanice 
cu altele de mare randament, la me
canizarea unor operații de superfini- 
sare la piesele de precizie, automa
tizarea unor tehnologii de control și 
la ridicarea gradului de echipare a 
mașinilor-unelte cu dispozitive spe
ciale de înaltă productivitate. Conco
mitent, vom acorda cea mai mare 
atenție reorganizării secțiilor și li
niilor de fabricație, pe baza studii
lor de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, vom lua toate 
măsurile necesare pentru ca munci
torii, inginerii și tehnicienii uzinei 
să-și îmbogățească necontenit cu
noștințele tehnico-profesionale, pen
tru a fi cît mai bine utilizați în pro
cesul de producțip.

Acum, în aceste zile de întrecere 
avîntată în cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării țării, colecti
vul nostru desfășoară o activitate 
febrilă de pregătire pentru asimila
rea unui nou produs, care reprezintă 
ultima cucerire pe plan mondial în 
domeniul aparaturii de injecție. Este 
vorba de pompa de injecție rotativă, 
care va echipa motoarele fabricate în 
țară pentru agricultură și transpor
turi rutiere. Asimilarea acestui nou 
produs va marca un moment de co
titură în viața și activitatea uzinei 
și va prilejui o puternică afirmare a 
capacității tehnice a specialiștilor 
noștri, va asigura obținerea unei efi- 
ciențe economice din ce în ce mai 
înalte. Toate . acestea -sînt dovezi 
certe ale fermității cu care comu
niștii, colectivul uzinei noastre au 
început să acționeze pentru traduce
rea în viață a sarcinilor stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului, con- 
știenți fiind că datoria pe care o 
avem față de patrie și popor este 
de a munci cît mai bine, de a con
tribui cu toate forțele și priceperea 
noastră la procesul susținut de edi
ficare a economiei românești socia
liste.

Nici un efort

nu va fi precupețit 
pentru ca școala să fie 
k înălțimea sarcinilor

membru
Prof. dr. docent Jean LIVESCU

corespondent al Academiei, rectorul Universității din București

Am urmărit clipă de clipă lucră
rile istoricului Congres al partidu
lui, Raportul strălucit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. document de 
excepțională valoare teoretică și 
practică care a excelat deopotrivă 
prin bilanțul marilor noastre înfăp
tuiri pe care l-a formulat ca și prin 
definirea într-o viziune de largă 
anvergură a drumului ce-1 avem de 
străbătut pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Este indubitabil că programul care 
a fost adoptat la Congres ridică pe 
o treaptă superioară rolul conducă
tor al partidului, că nu există do
meniu al vieții țării și poporului 
nostru în care să nu se răsfrîngă, 

Una dintre principalele concluzii des
prinse de toți cei care am participat la 
lucrările Congresului al X-lea al P.C.R. 
o constituie aceea că, dacă azi partidul 
nostru este mai unit și mai puternic decît 
oricînd, dacă, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat 
în fața Congresului, el reprezintă „nucleul 
în jurul căruia gravitează întreaga socie
tate și de la care radiază energia și lumina 
ce pun în mișcare și asigură funcționarea 
întregului angrenaj al orînduirii socialiste", 
aceasta se datorește, în bună măsură, fap
tului că trăsătura definitorie fundamentală 
a dezvoltării vieții interne de partid o 
constituie procesul de lărgire și adîncire 
continuă a democratismului.

Este grăitoare în această privință însăși 
desfășurarea lucrărilor Congresului atît în 
ședințe plenare, cît și în cadrul secțiunilor, 
ceea ce a dat posibilitate unui număr mult 
mai mare de delegați să-și expună punctul 
de vedere, să participe nemijlocit la dez
baterea problemelor, la adoptarea hotă
rîrilor, astfel îneît ele să sintetizeze expe
riența și înțelepciunea colectivă.

Lărgirea atribuțiilor Congresului prin in
cluderea celei privind alegerea secretarului 
general al partidului face parte din același 
proces de lărgire a democrației interne de 
partid. întrucît ea asigură ca stabilirea 
militantului care va deține cea mai înaltă 
funcție în partid să revină forului suprem 
de conducere ai partidului. Mai mult, prin 
faptul că această candidatură a fost pro
pusă de toate conferințele organizațiilor 
județene de partid, se poate afirma că 
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca 
secretar general al partidului a fost opera 
partidului în întregul lui, avînd asenti
mentul, aprobarea deplină a tuturor cetă
țenilor țării, a națiunii noastre socialiste.

In îmbunătățirile și completările aduse 
Statutului partidului Congresul a pornit 
de la necesitatea aplicării consecvente a 
principiului centralismului democratic, a 
unei mai depline afirmări a democrației 
interne de partid, corespunzătoare noilor 
condiții social-politice în care partidul 
își desfășoară activitatea. In acest sens 
țin să subliniez în mod deosebit importan
ța principială și practică a includerii în 
Statut a unor prevederi referitoare la : 
obligativitatea organelor de partid de a 
supune în prealabil dezbaterii în organi
zațiile de. partid, ca și cu oamenii muncii, 
a principalelor măsuri ce urmează a fi 
adoptate ; dreptul organizațiilor de partid 
de a discuta și propune candidaturi pentru 
organele de partid imediat superioare; 
dreptul nelimitat al comuniștilor de a-și 
spune părerea în cadrul organizat al parti
dului asupra tuturor problemelor politicii 
partidului, de a contribui la adoptarea ho
tărîrilor ; obligativitatea de a pune la baza 
activității tuturor organelor de partid prin
cipiul muncii și conducerii colective, de a 
asigura participarea activă a membrilor

cu un efect dinamizator, hotărîrile 
adoptate de cel mai înalt for al 
partidului. Prin natura preocupări
lor mele, mă voi referi îndeosebi la 
domeniul care-mi este mai apropiat, 
și în care rolul conducător al par
tidului nostru este deosebit de e- 
locvent : școala. ■

Cel ce urmărește viața școlii ro
mânești constată că ea trăiește azi 
un amplu proces de dezvoltare și 
modernizare. Probleme de stringentă 
actualitate, determinate atît de 
dezvoltarea societății contemporane, 
cît și de revoluția tehnico-știin
țifică a vremurilor noastre, care 
preocupă intens opinia publică din 
lumea întreagă și care în mul

acestora la conducerea întregii activități 
de partid, economice și de stat. Mi se 
pare, totodată, semnificativ pentru dez
voltarea spiritului democratic în viața in
ternă de partid noua prevedere din Statut 
potrivit căreia membrii unui organ de 
partid, în cazul că au alte păreri decît 
cele hotărîte de organele din care fac 
parte, după ce și-au expus punctul de 
vedere în cadrul acestuia, se pot adresa 
comitetului de partid imediat superior,

organic în amplul proces de perfecționare a 
întregii vieți de partid, inițiat de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. în anii scurși 
de la acest istoric Congres, — care a mar
cat o etapă nouă în dezvoltarea partidu
lui — în viața organelor și organizațiilor 
de partid s-au înrădăcinat puternic respec
tul față de principiile statutare, s-au întă
rit munca și conducerea colectivă, s-a dez
voltat democrația internă de partid, s-au 
creat condiții pentru manifestarea largă a

Punctul de sprijin al acțiunii 

de întărire a tuturor 
organizațiilor de partid

Ludovic FAZEKAS
prim-secretar al Comitetului județean de partid Harghita

aducîndu-i la cunoștință obiecțiunile ce le 
au în legătură cu hotărîrea luată, bine
înțeles cu obligația de a milita necondi
ționat pentru aplicarea hotărîrilor respec-, 
tive atît timp cît nu au primit răspuns 
la obiecțiunile ridicate.

Trebuie să remarc, totodată, că însăși 
vasta acțiune politico-organizatorică de 
pregătire a Congresului al X-lea a fost, 
la rindul ei o altă manifestare grăitoare a 
procesului de continuă lărgire a de
mocrației interne de partid. în satele și 
orașele județului Harghita, ca și în întreaga 
țară, dezbaterea a decurs într-o pronunțată 
atmosferă de lucru, prilejuind o temeinică 
analiză, în lumina prevederilor din docu
mente, a sarcinilor specifice fiecărei între
prinderi, unități agricole, instituții, și, tot
odată, o nouă manifestare a atașamentului 
profund față de cauza socialismului.

Importantele măsuri de care am amintit 
nu constituie acte izolate, ci se încadrează

inițiativei și combativității tuturor comu
niștilor, întărindu-se forța și coeziunea 
partidului în întregul său.

Comitetul județean Harghita al P.C.R. 
este hotărît să tragă concluzii practice în 
întreaga sa activitate din indicația cuprinsă 
în Raportul Comitetului Central prezentat 
la Congresul al X-lea cu privire la faptul 
că, întrucît funcționarea normală a rolului 
de centru vital al întregului nostru sistem 
social pe care îl îndeplinește partidul co
munist reprezintă condiția sine qua non a 
dezvoltării continue a societății noastre, 
trebuie să acordăm o atenție permanentă 
întăririi partidului, perfecționării formelor 
sale de organizare și metodelor sale de 
lucru, cimentării unității sale. In acest sens 
vom acționa cu perseverență spre a extinde 
practica, de a pune în dezbaterea comuniș
tilor principalele măsuri urmînd a fi adop
tate pe linie de partid și de stat, îi vom 
atrage la o participare mqi activă la elabo

te alte țări cu vechi tradiții de școa
lă și cultură n-au găsit încă 
soluții adecvate cerințelor concrete 
ale țărilor respective, au fost abor
date de partidul nostru cu realismul 
ce-i este caracteristic, și-au aflat con
dițiile cele mai favorabile de trans
punere în viață. In climatul profund 
novator promovat de partidul nos
tru s-a conturat judicios fina
litatea socială a învățămîntului, 
s-au găsit modalități proprii pen
tru asigurarea unui învățămînt 
pe deplin concordat cu cerin
țele actuale și de perspectivă ale 
economiei, științei și culturii noas
tre, cu cele mai înaintate cuceriri 
ale științei contemporane. Crearea 
școlii generale de zece ani — a 
cărei generalizare treptată începe o 
dată cu noul an școlar — constituie 
unul dintre momentele primordiale 
ale. acestui proces și, totodată, un 
act fundamental de cultură. Prin 
trecerea la școala generală obliga- 
tori« de zece ani, țara noastră se 
situează în rîndul țărilor cu cel mai 
avansat sistem de învățămînt din 
lume, întrucît, după cum se știe, 
numai nouă țări de pe glob, între 
care și Republica Socialistă Româ
nia, au învățămînt general de o a- 
semenea extindere. Acest proces 
de înnoire și modernizare atit de e- 
vident afectează în profunzime și 
celelalte trepte ale învățămîntului, 
inclusiv școala superioară. Direcția 
principală a măsurilor preconizate 
de partid, vizînd perfecționări de 
structură și de conținut, asigură 
pregătirea unor specialiști cu pro
fil larg și cu temeinică forma
ție științifică și. politică, capabili să se 
adapteze la noile cuceriri ale științei 
și tehnicii, să contribuie cu tot talen
tul, puterea de muncă și entuziasmul 
cetățenesc, la vasta operă de edifi
care socialistă a țării, de construire 
a societății comuniste.

Documentele adoptate la Congres, 
liniile directoare stabilite cu pri
vire Ia dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului de toate 
gradele constituie premisa sigură 
a ridicării școlii noastre pe treapta 
implicată de cerințele de azi 
și de mîine ale construcției so
cialiste, pentru înlăturarea cu mai 
multă consecvență a deficiențelor 
încă existente .în procesul instruc- 
tiv-educâtiviși, .implicit,^pentru creș
terea rolului 'formativ" a*l învățămîn
tului. Congresul' al X-lea ne-a dat 
viziunea clară, r.alistă, a dimensiu
nilor de fond pe care trebuie să le 
dobîndească școala pentru a sluji 
opera de formare' a' omului în con
cordanță deplină cu progresul so
cietății românești contemporane.

întreaga problematică majoră a 
societății noastre socialiste, măsurile 
de continuă perfecționare sub ra
port economic, politic, social, cultu
ral a activității partidului și statu
lui nostru cuprinse în documentele 
adoptate de Congresul al X-lea al 
partidului, constituie pentru noi 
țoți certitudinea că pășim cu hotă- 
rîre înainte pe drumul progresului 
și civilizației. Această certitudine ne 
însuflețește simțirea și puterea de 
creație, ne dă sentimentul fortifiant 
al utilității noastre sociale. Consacrăm 
de aceea, cu bucurie, devotament și 
cea mai înaltă considerație tot ce 
avem mai bun în ființa noastră, 
partidului nostru comunist, care ne 
îndrumă cu clarviziune întreaga 
noastră activitate, înfăptuirii neabă
tute a mărețului program adoptat de 
Congresul al X-lea. Noi, slujitorii 
școlii, vom face .totul pentru înfăp
tuirea politicii partidului, pentru 
perfecționarea multilaterală a școlii 
românești.

harnică, 
entuziastă, pentru 

dezvoltarea cooperativei 
agricole
Ermin ARENTOAIE

președintele Cooperativei agricole de producție din Săucești,
judejul Bacău

Și noi, țăranii cooperatori din Său
cești, prin intermediul ziarelor, tele
vizoarelor și radioului am urmărit cu 
firească atenție lucrările Congresului 
partidului nostru drag. Mărturisesc 
că amplul Raport, prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ne-a umplut 
inimile de bucurie și ne-a întărit con
vingerea că al X-lea Congres al par
tidului, prin importanța sa covîrși- 
toare, va rămîne, într-adevăr, înscris 
cu litere de aur în istoria țării. Atît 
eu cît și ceilalți cooperatori ne ex
primăm și pe această cale deplina 
adeziune față de cele expuse în acest 
important document, față de mărețul 
program de dezvoltare socialistă a 
țării, ne exprimăm încrederea, atașa
mentul fierbinte față de Partidul 
Comunist Român, conducătorul glo
rios al poporului nostru pe drumul 
socialismului și comunismului.

Ne dăm seama că sarcinile ce ne 
revin nu sînt ușoare, că pentru în
deplinirea lor va trebui să muncim 
mult mai bine, dar știm că tot ceea ce 
avem de înfăptuit este numai spre 
binele nostru și al urmașilor, noștri, 
spre înflorirea patriei noastre dragi. 
Ca și pînă acum, partidul ne arată 
limpede urcușul spre culmile civili
zației socialiste, după un program 
bine chibzuit, izvorît din , realitățile, 
țării, din gîndurile noastre cele mai 
frumoase.

Citind Raportul, simți îndemnul 
de a munci mai mult și mai spor
nic decît pînă acum.

Am reținut, îndeosebi, sarcinile ce 
revin agriculturii, acestei ramuri im
portante a economiei. Stă în puterea 
noastră să smulgem pămîntului, o- 
goarelor noaștre mănoase, roade cît 
mai îmbelșugate In prima zi a Con
gresului, în cooperativa noastră s-a 
terminat de recoltat grîul de pe 
ultimele suprafețe. După evaluă
rile făcute, se prevăd recolte 
mari la culturile de porumb, sfeclă 
de zahăr, cartofi. La porumbul iri
gat vom obține circa 8 000 kg. 
boabe la hectar, iar la sfecla de 
zahăr peste 30 000 kg. Rezervele de 
creștere a producției sînt departe de 
a fi epuizate. Avem posibilități de a 
extinde suprafețele irigate pină la 
600—700 ha, să dezvoltăm mai mult 
zootehnia, care ne aduce venituri 
mari.

Acestea sînt desigur numai cîteva 
din gîndurile și posibilitățile noastre. 
Ceea ce ne preocupă în mod deose

bit este nu numai să desprindem cît 
mai multe învățăminte din documen
tele Congresului ci și să le aplicăm 
în practică, intr-un timp cit mai 
scurt și cu o eficiență cit mai mare. 
Cînd hărnicia cooperatorilor își 
dă mina cu priceperea, cu știința a- 
gricolă, rezultatele pot depăși preve
derile. Principalul nostru obiec
tiv de viitor este ca producții 
mari să obținem de pe întrea
ga suprafață cultivată, cu cheltuieli 
cît mai reduse. în acest scop, între 
altele, ne preocupă organizarea cît 
mai judicioasă a folosirii brațelor de 
muncă, aplicarea in mod diferențiat 
a recomandărilor privind cointeresa
rea materială, întărirea disciplinei, 
atragerea cooperatorilor la stabilirea 
și rezolvarea treburilor obștești.

Interesul unanim și entuziasmul cu 
care cooperatorii studiază Raportul și 
celelalte documente ale Congresului 
și îndeosebi partea privitoare la a- 
gricultură, „plilsul hărniciei" din a- 
ceste'zile ne întăresc convingerea că 
toate sarcinile ce revin cooperativei 
noastre' vbr'fi îndeplinite' și depă
șite. ' ■ . ■

In Raport ește înscrisă și o altă 
idee, care ne bucțiră. E vorba des-? 
pro ajutorul, mâi siibstahțial pe care 
trebuie \șă-'l primească unitățile "â- 
gricole din partea' specialiștilor. Coo
perativa noastră, fiind mai aproape 
de oraș, are suficienți ingineri. Dat 
trebuie să arăt că in cuprinsul .ju
dețului sînt destule cooperative care 
duc lipsă de specialiști și, ca atare, 
rezultatele in muncă sint încă slabe. 
De aceea, susțin și eu, cu toată con
vingerea, că locul specialiștilor este 
acolo unde se hotărăște soarta pro
ducției agricole și nu in birouri. Am 
înțeles că această cerință este o com
ponentă, o consecință a politicii pro
movate in ultimii ani de partidul nos
tru, de Comitetul său Central, poli
tica perfecționării relațiilor socia
liste de producție, de apropiere a 
tuturor cadrelor de conducere de 
munca direct productivă.

în ceea ce ne privește, noi, țăra
nii cooperatori din Săucești, sîntem 
deciși să urmăm neabătut po
litica Partidului Comunist Român, 
pentru binele nostru, pentru binele 
copiilor noștri, pentru binele scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

rarea și aplicarea hotărîrilor. Atît în prac
tica biroului comitetului județean, cît și a 
celorlalte organe locale de partid vom pro
mova în tot mai mare măsură procedeul de 
a consulta masa largă a comuniștilor, de a 
analiza împreună cu ei problemele econo
mice, politice și sociale și de a stabili, pe a- 
ceastă bază, cele mai bune căi de soluționare 
a lor. Procedeul este cu atît mai fertil cu 
cît se are în vedere crearea climatului fa
vorabil dezbaterilor, în așa fel încit fie
care membru de partid să-și poată exprima 
deschis, nestînjenit, opinia asupra diferi
telor aspecte puse în discuție, să critice 
lipsurile, neajunsurile, să facă propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii.

Viața confirmă că cu cît la adopta
rea unor decizii, hotărîri, măsuri se 
iau în considerație mai multe păreri, cu 
atît se asigură, pe de o parte, un grad mai 
mare de optimizare a lor, iar pe de altă 
parte, cu atît este mai intensă partici
parea Ia munca pentru a le transpune în 
practică. Acesta este și motivul principal 
care ne determină să milităm cu și mai 
multă consecvență pentru a face ca prin
cipiul de a te sfătui în permanență cu un 
cerc cît mai larg de comuniști să intre în 
mod firesc în practica tuturor birourilor și 
comitetelor organizațiilor de partid, în în
treaga lor activitate.

în același timp vom veghea ca dezvolta
rea continuă a democrației interne să se 
îmbine armonios cu întărirea disciplinei de 
partid. în spiritul documentelor Congresu
lui al X-lea, înțelegem adîncirea democra
tismului în viața de partid nu în sensul de 
a îneca munca , vie în discuții intermina
bile, ci ca o condiție esențială pentru 
creșterea aportului efectiv al tuturor co
muniștilor la înfăptuirea politicii partidu
lui. Tocmai de aceea, folosind dezbaterile 
în cadrul organizat al partidului ca princi
pală modalitate de elaborare a unor măsuri 
judicioase, ne vom îngriji, totodată, de ri
dicarea spiritului de răspundere al fiecărui 
comunist pentru înfăptuirea necondiționată 
a hotărîrilor adoptate. în aceasta vedem 
una dintre condițiile esențiale ale perfec
ționării stilului și metodelor muncii de 
partid, un factor fundamental al creșterii 
rolului conducător al fiecărei organizații 
de partid.

Documentele celui de-al X-lea Congres 
al partidului și, în primul rînd, Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
reprezintă pentru noi nu numai un program 
luminos de înflorire a țării, dar și un ade
vărat tezaur de idei, pe care însușindu-ni-le, 
călăuzindu-ne după ele în întreaga noastră 
activitate, vom mobiliza cu succes pe toți 
oamenii muncii din județul nostru, indife
rent de naționalitate, să-și sporească con
tribuția, alături de întregul popor, la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale noii etape a 
desăvîrșirii construcției socialiste în scumpa 
noastră patrie — Republica Socialistă Ro
mânia.
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Ing. Marcel SIRBU,
directorul Institutului de proiectare pentru automatizâri

Cu cea mai profundă atenție, ală
turi de întregul popor, oamenii de 
știință, cercetătorii, specialiștii din 
institute, de la catedre și din uzine 
au urmărit desfășurarea lucrărilor 
Congresului al X-lea. Raportul Co
mitetului Central, prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, și am
plele dezbateri care i-au urmat au 
constituit o analiză fundamentală, 
prezentînd o multitudine de aspecte ; 
dintre acestea aș dori să insist asu
pra unuia ce formează o caracteris
tică esențială a Congresului al 
X-lea, a spiritului în care s-au des
fășurat lucrările sale. Mă refer la re
cunoașterea și statuarea rolului știin
ței ca factor hotărîtor în întreaga 
dezvoltare a țării.

în acest sens, țin să remarc, în 
primul rînd, caracterul științific al 
politicii partidului, demonstrat atît 
prin fundamentarea obiectivelor con
strucției socialiste, cît și prin rigu
rozitatea stilului său de lucru. Ba- 
zindu-și el însuși activitatea pe o 
concepție științifică asupra dezvol
tării lumii și societății — marxism- 
leninismul — partidul pornește de la 
premisa că socialismul, spre a-și do
vedi cu adevărat superioritatea, tre
buie să folosească tot ceea ce a pro
dus gîndirea omenească cea mai îna
intată, să încorporeze datele cele mai 
noi ale cunoașterii, să asimileze, or
ganic cuceririle revoluției științifice 
și tehnice contemporane.

Acesta nu este numai un dezide
rat de ordin teoretic, ci și o nece
sitate practică imperioasă, cu carac
ter imediat. Așa cum este cunoscut, 
documentele Congresului trasează un 
vast program de modernizare a . în
tregii baze materiale de producție a 
țării. Au fost supuse dezbaterii am
ple proiecte de dezvoltare a indus
triei și agriculturii, a tuturor dome
niilor de activitate, prin introduce
rea de procese tehnologice avansate 
și utilaje perfecționate.

însăși experiența acelor țări care 
au atins de acum înaltul grad de 
dezvoltare economică la care ne pro
punem să ajungem demonstrează ro
lul uriaș al științei în societatea 
contemporană. Transformîndu-se în- 
tr-o însemnată forță de producție, ea 
revoluționează toate celelalte forțe 
de producție ale societății, stînd la 
baza uriașelor transformări ale pro
ducției moderne, a creșterilor masi
ve de productivitate și a ridicării 
continue a caracteristicilor calitative 
ale produselor. Tocmai prin această 
prismă trebuie înțeleasă orientarea 
principială a Congresului al X-lea 
al partidului către acordarea locu
lui cuvenit acelui puternic propulsor 
al progresului pe care-1 constituie 
cuceririle revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane.

Pentru a satisface multiplele ne
voi ale societății, cercetarea trebuie 
să contribuie direct la lărgirea ba
zei de materii prime și substanțe, a 
bazei energetice, la conceperea de 
noi tehnologii, mașini, utilaje, insta
lații cu performanțe superioare, noi 
soiuri de plante și animale pro
ductive, noi bunuri de consum. 
Da, aveți perfectă dreptate, tovarășe 
Ceaușescu, cînd spuneți că „oamenii 
de știință din toate domeniile — și

în primul rînd cei din domeniul cer- 
cotărilor tehnice — să înțeleagă că 
nu se pot prezenta cu fruntea sus în 
fața poporului decit în măsura în 
care prin activitatea lor aduc o con
tribuție tot mai mare Ia progresul 
general al societății".

Aș vrea să mă opresc, în mod 
succint, asupra domeniului meu de 
activitate — automatica. Directivele 
Congresului cuprind ample indicații 
privind larga extindere a automati
zării atît în conducerea proceselor 
de fabricație continue, cît și prin ri
dicarea generală a nivelului de au
tomatizare a mașinilor și utilajelor 
folosite în diferite sectoare ale eco
nomiei. O dată cu creșterea cantita
tivă a potențialului nostru economic 
se va pune un mare accent și pe 
dezvoltarea sa calitativă, pe cele 
mai moderne ramuri ale producției, 
printre care este menționată și au
tomatica, cu multiplele sale apli
cații în construcția de mașini și în 
alte ramuri industriale.

De aici, pentru noi, cercetătorii și 
proiectanții, decurg sarcini mari și 
complexe. Institutul nostru și cen
trala industrială din care facem parte 
vor trebui să asimileze sute de pro
duse noi, între care traductoare, re
gulatoare specializate, blocuri de co- 
mutațid statică moderne etc. De ase
menea. Institutul de proiectare pen
tru automatizări va realiza proiec
tele unor instalații de automatizare, 
în colaborare cu fabrica „Automati
ca", adueîndu-și astfel contribuția 
la reducerea importului.

Desigur am obținut și pînă acum 
unele realizări pe linia îmbunătă
țirii caracteristicilor funcționale ale 
aparaturii de automatizare în curs 
de fabricație, precum și în elabora
rea unor produse noi. Stabilind o 
strînsă colaborare cu specialiștii Fa
bricii de elemente de automatizare 
(F.E.A.), intenționăm, printre altele, 
să facem posibilă adoptarea aparatu
rii noastre la diferite game de sem
nale unificate, în afara celei folosi
te în țara noastră (2—10 miliamperi), 
ceea ce va deschide aparaturii ro
mânești noi debușee la export.

îmbinarea organică a investigației 
științifice cu necesitățile majore ale 
producției deschide, în același timp, 
un vast cîmp de activitate tuturor 
oamenilor de știință, cercetătorilor și 
specialiștilor din uzine. Direcțiilor 
de dezvoltare jalonate de partid, în 
strînsă legătură cu practica, măsu
rilor de ordin organizatoric ce au 
fost luate pentru perfecționarea ac
tivității științifice, grijii permanente 
pentru îmbunătățirea bazei materia
le a investigațiilor, sîntem convinși 
că îi va corespunde, în cel mai scurt 
timp, deplina mobilizare a întregu
lui nostru potențial științific. în lu
mina hotărîrilor Congresului al X-lea 
al partidului, perfecționînd continuu 
legăturile dintre cercetare și produc
ție, pentru a crea un cîmp fertil de 
afirmare concepției proprii, vom con
tribui cu toate forțele noastre crea
toare la accelerarea progresului teh
nic, la transformarea în realități vii 
a mărețului program trasat de partid 
pentru înflorirea patriei noastre, 
pentru bunăstarea întregului popor.

și pătrunzătoare sinteză a drumului 
pe care l-am parcurs in acești din 
urmă rodnici ani, cît și întruchiparea 
fidelă, realistă și cutezătoare a nă
zuințelor noastre de viitor, dirzenia 
și entuziasmul cu care ne construim 
acest viitor, pe care-1 vrem al nos
tru, al tuturor, și pe care îl visăm 
și îl creăm cu atita ardoare patrio
tică și comunistă. El a răsunat în 
mintea și inima noastră ca o super
bă și gravă simfonie cu profundele 
reverberații istorice ale acestui mo
ment, o simfonie cu prelungi și re
petate, amplificate ecouri în conști
ințele a milioane de oameni, o sim
fonie a căror multiple și distincte 
acorduri sînt glasurile unite ale tu
turor celor ce muncesc și care își 
reafirmă adeziunea fierbinte la po
litica și idealurile de luptă ale parti
dului, hotărirea lor nestrămutată de 
a înfăptui pe deplin, cu exigență și 
răspundere, viitoarele obiective ale 
construcției socialiste.

Deosebit de semnificative ni s-au 
părut referirile din Raport cu pri
vire la activitatea de educație co
munistă, de înrîurire și formare a 
conștiinței socialiste a oamenilor, de 
împlinire și înflorire a personalită
ții umane în orînduirea noastră so
cială. Au fost astfel relevate încă 
o dată importanța și atenția pe care 
partidul le acordă în acest scop artei 
și literaturii. Au impresionat profund 
nu numai grija și căldura preocupării 
față de activitatea creatoare în a- 
cest domeniu, respectarea cu stric

tețe științifică a specificității aces
tuia, dar și claritatea, fermitatea și 
consecvența înțelegerii adinei a fe
nomenului, descifrarea exactă a sar
cinilor ce stau astăzi in fața artei 
și literaturii noastre militante, anga
jate în slujirea înaltelor idealuri ale 
poporului. Vibranta chemare adre
sată de la înalta tribună a Congresu
lui de către secretarul general a! 
partidului pentru o literatură și artă 
inspirate din viață și strîns legate de 
viață, de fierbintea magmă a actuali
tății noastre socialiste, purtătoare a 
mesajului umanist al societății noas
tre, al idealului socialismului și 
comunismului, pentru o literatură 
și artă puse cu toată hotă
rîrea în slujba poporului, a pa
triei noastre socialiste și care să 
se dezvolte neîncetat în întîmpinarea 
cerințelor tot mai justificate și exi
gente ale cititorilor, ei înșiși con
structorii noii societăți — găsește 
cu siguranță un ecou larg în Ini
mile noastre. Această adeziune, en
tuziastă și deplină, față de ideile 
dezbătute în forumul Congresului, 
față de istoricele sale hotărîri își va 
găsi cu siguranță expresia în forța 
verbului nostru, în inspirata și stă- 
ruitoarea noastră muncă. în dorința 
sinceră și unanimă de a realiza a- 
cele opere — „oglindă fidelă a vieții 
și muncii eroice a poporului nostru"
— în care suflul înnoitor și larg 
creator al Congresului să pulseze ca 
însăși viața țării, ca însăși inima ei
— partidul.

o partidului
Alexandru VELICI

sudor la întreprinderea de construcții și montaje siderurgice Galaji

(te progres
Ing. Gheorghe COCOȘ,

M-am întors la locul meu de 
muncă cu inima plină de bucuria îm
plinirii mandatului încredințat de oa
menii muncii din județul Galați, de 
comuniștii care m-au ales delegat la 
Congres, cu gindul înaripat de isto
ricele hotărîri ale partidului nostru, 
cu hotărirea de a face tot ce îmi stă 
în putință pentru transpunerea în 
viață a mărețului program de dez
voltare a României socialiste. O știu 
și o simt că programul trasat de 
Congres este programul nostru, al 
tuturor.

Firește, tot ceea ce noi construim 
și vom construi este apărat de un 
scut puternic — politica externă a 
partidului și statului nostru, fermă, 
consecventă, a! cărei obiectiv esen
țial este asigurarea condițiilor pen
tru desfășurarea nestingherită a ope
rei pașnice de edificare a socialis
mului și comunismului. încerc un 
sentiment de deosebită satisfacție 
pentru faptul că Congresul a con
sacrat această politică prin promo
varea căreia România și-a ciștigat un 
binemeritat prestigiu pe arena inter
națională. In același gînd cu între
gul popor, sprijin din toată inima li
niile directoare ale politicii noastre 
externe, deoarece ele corespund pe 
deplin năzuințelor și intereselor fun
damentale ale națiunii noastre socia

liste, se caracterizează prin realism, 
printr-un înalt spirit de responsabi
litate față de cauza socialismului și 
păcii, față de destinele intregii ome
niri.

Comuniștii români, întregul nostru 
popor — și acest lucru a fost con
firmat din nou de Congres — a- 
cordă o înaltă prețuire preocupării 
partidului și statului pentru întărirea 
prieteniei, dezvoltarea colaborării 
multilaterale cu toate țările socialiste, 
ca factor central al politicii externe a 
țării noastre, eforturilor consecvente 
pe care le depune Partidul Comu
nist Român pentru apărarea unității 
mișcării comuniste și muncitorești.

Constatăm cu multă bucurie că 
țara noastră este tot mai prezentă pe 
arena internațională, că avem tot mai 
mulți prieteni. Sursa autorității 
României socialiste pe plan interna
țional o constituie deopotrivă reali
zările noastre interne și consecven
ța, principialitatea politicii externe. 
Sprijinim acțiunile pentru dezvolta
rea relațiilor cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire so
cială și apreciem totodată meritul 
deosebit al partidului și statului nos
tru, al tovarășului Ceaușescu perso
nal, care îndrumă îndeaproape activi
tatea externă, în promovarea princi
piilor independenței și suveranității

naționale, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc, neamestecului in 
treburile interne, ca principii funda
mentale ale conviețuirii pașnice a 
statelor.

Consider că este cu totul firească 
preocuparea constantă a României, 
ca țară europeană, față de proble
ma securității pe continentul nostru, 
deoarece poporul român, ca și cele
lalte popoare europene, este vital 
interesat în crearea unui climat de 
liniște, de bună vecinătate, care să 
înlesnească dezvoltarea cooperării 
multilaterale între toate națiunile.

In cuvîntările a numeroși delegați 
la Congres s-a relevat utilitatea con
tactelor dintre factorii de răspunde
re, a schimburilor de vizite, s-a sub
liniat însemnătatea discuțiilor, a tra
tativelor pentru soluționarea proble
melor în suspensie. Apreciem faptul 
că conducătorii noștri, bazindu-se pe 
forța argumentelor, militează neobo
sit pentru stingerea focarelor de în
cordare, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a disputelor.

Reafirmînd solidaritatea și spri
jinul deplin cu lupta eroică a po
porului vietnamez, Rezoluția Con
gresului dă glas sentimentelor în
tregului nostru popor care se pro
nunță pentru încetarea războiului 
și retragerea trupelor americane, 
astfel ca poporul vietnamez să fie 
lăsat să-și rezolve singur probleme
le interne, inclusiv unificarea pa
triei, fără nici un amestec din afa
ră, potrivit intereselor și voinței 
sale suverane.

Am încercat un sentiment de 
mîndrie ascultînd in cuvîntul mul
tor delegați de peste hotare cu
vinte de apreciere pentru politica 
principială, marxist-leninistă, a par
tidului nostru, politică pătrunsă de 
grijă pentru interesele socialismu
lui și păcii. Prezența la Congres a 
reprezentanților a 70 de partide co
muniste și muncitorești. socialiste 
și mișcări revoluționare de pe toa
te meridianele globului, saluturile 
adresate comuniștilor români sînt 
o dovadă a solidarității care leagă 
prin mii de fire Partidul Comunist 
Român cu mișcarea comunistă in
ternațională, cu mișcarea antiim- 
perialistă, cu toate forțele pro
gresiste din lume.

directorul general al Hidrocentralei de pe Lotru

umplere a corpului ba
rajului. Și tot acolo, di
rectorul general al Hi
drocentralei de pe Lo
tru, inginerul Gheorghe 
Cocoș, mi-a mărturisit 
la un moment dat : 
„Muntele din față îl 
vom muta în corpul 
barajului". Mi-a vorbit 
cu un asemenea calm, 
cu atita siguranță des
pre acest lucru, incit 
am avut la un moment 
dat impresia că nu-mi 
vorbește de un munte 
— munte in înțelesul 
deplin al cuvintului — 
ci de o movilă de pă- 
mint oarecare...

A trecut o lună de la 
acea discuție. Pe ingi
nerul Gheorghe Co
coș l-am reîntilnit în

în politica internațională
Mihnea GHEORGHIU

0 literatură 
care să pulseze 

ca însăși viața țării
de Aurel MIHALE

Congresul al X-lea al partidului, 
eveniment de importanță crucială în 
viața țării noastre, întîmpinat de în
tregul nostru popor cu puternică e- 
fervescență creatoare, cu o justifi
cată mîndrie patriotică, ne-a pla
sat pe culmea unuia dintre cele mai 
însemnate și semnificative momente 
ale istoriei contemporane El a con
stituit momentul unui. nou și în
flăcărat avînt. Pe această culme, 
privirile ne sînt pline de imagi
nile vii și calde ale unui lung șir

de realizări care au întărit și înăl
țat an de an edificiul noii societăți, 
dar și înviorate și atrase, înaripate 
de siluetele de lumină ale celor ce 
vor fi, întrezărite cu previziuni știin
țifice și cu hotărîrea și pasiunea co
munistă a unui întreg popor de a le 
înfăptui.

Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prezentat acestui înalt 
for, întregii noastre națiuni socia
liste, reprezintă deopotrivă o amplă

Am urcat pe drumuri 
abrupte, cățărate in 
serpentine pe pieptul 
munților, am trecut 
prin așezări cochete, 
ce se deșteptau într-o 
nouă zi; am văiut, a- 
poi, conturul viitorului 
lac de acumulare de 
la Vidra. Barajul ne-a 
apărut aievea. Am căl
cat pe vatra lui. Roca 
colțuroasă de pe cei doi 
versanți a fost desve- 
lită, curățată, parcă ar 
fi spălat-o cineva. To
pografii au început 
să însemne cu vop
sea albă conturu
rile viitoarei sta
vile din calea apelor. 
Era acolo o pregătire 
febrilă în vederea în
ceperii lucrărilor de

„N-au trecut nici 24 de ore de cînd 
i-am întîlnit privirea ce a alunecat 
pe fețele noastre. Ne-am dat atunci, 
prin aclamații, pentru a nu știu cîta 
oară, acordul nostru pentru minuna
tul program de perspectivă pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului român, ni-1 
prezentase în timpul Congresului.

Am părăsit sala Palatului cu gîn- 
dul la ultimele indicații ce le auzi
sem de la acest om atît de la tri
buna Congresului, cît și din balconul 
de la care cuvintele sale ne-au însu
flețit. Trebuie să creștem o dată cu 
sarcinile pe care le înfăptuim din ce 
în ce mai bine, trebuie să învățăm 
să nu rămînem în urma mărețelor 
fapte care se realizează și care caută 
să ne-o ia mereu înainte.

Mîine voi fi în drum spre Lotru. 
Mă voi abate totuși pentru a clipă să 
privesc Dunărea, la Porțile de Fier, 
prinsă de mîna omului și strunită. 
Am așteptat cu nerăbdare, împreună 
cu toți constructorii hidroenergeti- 
cieni, acest moment de intensă con
centrare a forțelor oamenilor în lupta 
cu natura.

Așa vom face și cu Lotru. Noi, co
muniștii, înconjurați cu toată dra
gostea de harnicul nostru popor cu 
care formăm un tot, îl vom zăgăzui, 
îl vom conduce prin drumuri subte
rane, ca apoi să-1 năpustim prin 
miezul muntelui asupra paletelor tur
binelor ce-1 vor transforma în ener
gia electrică pe care Congresul al 
X-lea ne-a cerut să o obținem.

Am reținut atunci, cînd se discuta 
la Congres despre munca noastră, că 
sînt multe lucruri de îndreptat. O 
parte ne revine nouă, acelora care 
sîntem în contact direct cu actul de 
creație, de construcție și care tre
buie să fie calitativ superior, mai ief
tin și mai repede executat. In cariera

holul Palatului Repu
blicii, la puține mo
mente după ce lucrările 
Congresului al X-lea 
al P.C.R. — la care a 
fost delegat, s-au în
cheiat.

— V-aș ruga să ne 
împărtășiți din impre
siile dumneavoastră 
despre Congres, să ne 
vorbiți despre gîndu- 
rile cu care vă întoar
ceți la Lotru.

— Mă simt onorat de 
această solicitare. Pes
te o zi, două am să 
vă scriu...

Și astfel am primit 
din partea tovarășului 
Gheorghe Cocoș o 
scrisoare. O retranscri- 
em textual:

noastră de constructori hidroenerge- 
tieieni,, greșelile pe care le-am făcut 
trebuie înlăturate cu toată energia, 
căci altfel nu se poate. Sudoarea 
noastră să n-o mai ștergem de po
mană, ca după un joc în care ai pier
dut partida, ci ca după o competiție 
în care te-ai ridicat cu o treaptă mai 
sus.

Am reținut, de asemenea,că unele 
greșeli aparțin și altora, situați pe 
o treaptă superioară a ierarhiei eco
nomice și că a sosit momentul ca și 
acestea să fie operate. In fond, totul 
în munca noastră trebuie subordo
nat sarcinilor imperioase pe care 
le pun documentele Congresului al 
X-lea — și anume : îndeplinirea 
exemplară a programului de investi
ții și creșterea eficacității acestora.

îmi arunc din nou privirea peste 
notițele luate în timpul celor șase 
zile de dezbateri. Mă opresc la o 
frază, pe care o subliniez : „Hidro
centrala de pe Lotru trebuie să in
tre în funcțiune cu primul agregat Ia 
sfîrșitul anului 1972".

Sintetizează lapidar toate gîndurile, 
toate eforturile, toate năzuințele noas
tre. E o sarcină care ne dă exact 
dimensiunile a ceea ce avem de fă
cut. Și avem multe... Sînt numeroase 
probleme neclarificate ; nu dispunem 
de toate utilajele necesare, fluctuația 
de cadre este încă mare. Toate aces
tea se cer însă rezolvate cît mai 
grabnic, hidrocentrala să producă la 
termenul stabilit energie electrică.

Mă gîndesc cu mîndrie la harnicul 
nostru colectiv, deprins să-și respecte 
întotdeauna cuvîntul, conștient că și 
de această dată planul, termenele 
pentru noi sînt lege. Așternînd aceste 
rînduri, mă gîndesc la reîntîlnirea 
cu constructorii din munți, cu cei 
care au urmărit activitatea noastră 
la Congres, animați de aspirațiile și 
sentimentele întregului nostru popor".

...Cum aminteam, cu 
o lună in urmă, am fost 
la Lotru. Participînd la 
adunarea de dezbateri 
a organizației de partid 
de la baraj, am aflat

de decizia constructo
rilor de a asigura, in 
cinstea Congresului 
partidului, începerea 
construcției barajului. 
Lucru care s-a îndepli
nit.

Muntele pe care mi 
l-a arătat atunci direc
torul general a început 
să se mute.

CONST. MORARU

Cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân mi s-a înfățișat ca o 
amplă sinteză a noii Româ
nii, Raportul C.C. al P.C.R. 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, purtînd 
întreaga greutate a semni
ficațiilor acestui eveniment 
național și internațional de 
primă mărime, al socialis
mului.

Este un timp al faptei și 
unul al deliberării, și tot
deauna un timp al adevă
rului. Din fiecare ceas, din 
fiecare an al vieții noas
tre, istoria națiunii a 
făcut ceva adevărat pen
tru cei și cele ce vor veni. 
In ultima lună a verii aces
teia ne-am ales clipa po
pasului, ceasul bilanțului e- 
xigent, lucid, săvîrșit în 
văzul tuturor : ce am înfăp
tuit într-un pătrar de veac, 
și mai cu seamă după al
IX- lea Congres, ce ne pro
punem să realizăm în vii
tor, prin punerea în practi
că a hotărîrilor ce au fost 
adoptate după dezbaterile 
celui de-al zecelea Con
gres al partidului nostru 
comunist..

Despre ce fel de dezba
teri și hotărîri a fost vorba 
acolo, în plenul și în 
secțiunile de lucru ale su
premului for, nu-i o taină 
pentru nimeni. Documen
tele de temelie au fost cu
noscute și aprobate de că
tre toți membrii partidu
lui și de fiecare județ în 
parte, de toată suflarea ro
mânească. La Congresul al
X- lea a participat de fapt

toată țara. Iar hotărîrile 
adoptate acolo sînt glasul 
țării. Acest congres istoric 
a intrat definitiv în biogra
fia fiecăruia dintre noi, ca 
o pagină memorabilă, de 
înaltă mîndrie.

Peste cinci ani, cînd vom 
serba a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și cînd statu
tar vom lua parte la Con
gresul următor, clipa de
liberării ne va afla pe o 
treaptă superioară de civi
lizație și de cultură, în vre
me ce România socialistă se 
va fi apropiat efectiv de 
țările dezvoltate din punct 
de vedere economic : înfăp
tuirea acestui program na
țional va reprezenta, o știm 
cu toții, prinosul poporului 
nostru la întărirea forțelor 
socialismului și la consoli
darea păcii în lume.

Partidul și poporul ro
mân sînt consecvenți cu op
țiunile lor fundamentale, 
își asumă toate obligațiile 
care decurg logic, din ele ; 
sîntem deciși, cu alte cu
vinte, a le transpune în 
realități și adevăruri obiec
tive, evidente și controla
bile.

Progresul și pacea au ne
voie de fapte. Noi, cei din 
România, considerăm că 
cele două laturi ale activi
tății partidului și guvernu
lui nostru — de construcție 
socialistă și colaborare in
ternațională în scopul asi
gurării păcii în lume — 
constituie un tot insepara
bil și o izbîndă istorică

crucială, pentru noi și pen 
tru urmașii noștri.

Indeplinindu-și ireproșa
bil, fără ezitare și în mod 
deschis, toate îndatoririle 
de solidaritate internațio- 
nalistă, de alianță și în
trajutorare frățească, la 
care subscrie ca membră a 
comunității națiunilor so
cialiste, România pune și 
pe viitor în centrul poli
ticii sale externe — așa 
cum reiese din dezbaterile 
din plenul Congresului și 
din concluziile seqțiunii 
pentru politica internațio
nală a partidului și statu
lui — dezvoltarea relațiilor 
de strînsă și frățească prie
tenie, de alianță și colabo
rare multilaterală cu toate 
țările socialiste. Toți cei 
care au luat cuvîntul au 
exprimat o concepție una
nim împărtășită atunci cînd 
au arătat că trebuie acțio
nat cu perseverență pen
tru înlăturarea divergen
telor existente între unele 
țări socialiste, pentru refa
cerea și întărirea pe baza 
principiilor marxist-leni- 
niste a unității acestor țări. 
Militînd cu fermitate în ve
derea atingerii acestui țel, 
România socialistă, vital in
teresată ca în lume să se 
statornicească un climat al 
destinderii și securității, 
își aduce contribuția poziti
vă la promovarea unor re
lații juste, echitabile, cu 
toate statele, indiferent de 
sistemul lor social, în spi
ritul egalității în drepturi 
și al respectului reciproc, 
animată de convingerea că

un astfel de curs slujește 
atît interesele naționale ale 
poporului nostru, cît și cau
zei păcii și progresului so
cial. Cu îndreptățită mîn
drie ani constatat în tot 
timpul Congresului, consta
tăm și astăzi, ecoul pro
fund stîrnit pe meridianele 
globului de reafirmarea. !â 
înalta adunare a comuniș
tilor români, a liniilor de 
bază ale unei politici ex
terne deschise, înțelepte, 
consecvente, la a cărei e- 
laborare veghează și parti
cipă nemijlocit secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Politica internă și cea ex
ternă a României e una 
singură, întemeiată pe cer
titudinea că libertatea unei 
națiuni constă în exercita
rea dreptului ei incontesta
bil de a-și hotărî singură 
dezvoltarea. însuflețiți de 
dezbaterile și hotărîrile 
Congresului, toți cei 20 de 
milioane de cetățeni ro
mâni sînt ferm hotărîți să 
facă totul pentru înflorirea 
și pe mai departe a socia
lismului care a triumfat 
pentru totdeauna pe pă- 
mîntul strămoșesc al patriei 
iubite, pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare îm
potriva oricărui atentat im
perialist.

întregul nostru partid co
munist, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul 
spre care în aceste zile 
toată țara își îndrumă cele 
mai înalte sentimente, vor 
acționa și în viitor cu 
curaj și perseverență pen
tru deplina îndreptățire a 
nădejdilor pe care și le 
pune în viitor România 
prezentă. Cuvîntul secreta
rului general al partidului 
a definit acest elan băr- 
băteso într-o frază sim
plă : „Un partid caro va 
asculta în permanență gla
sul poporului, care va cău
ta să îndeplinească năzuin
țele poporului, este de ne- 
înfrînt. Și noi spunem, cu 
toată tăria, că Partidul Co
munist Român este un ase
menea partid și va con
tinua să fie un asemenea 
partid !“

Iar documentele de ex
cepțională însemnătate a- 
probate de Congres consti
tuie o desăvîrșită garanție, 
practică și teoretică, a rea
lizării dorințelor țării.
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OW ADlNCUL INIMII, La scara
CEAUȘESCU dimensiunilor viitorului

Scrisori și telegrame adresate
secretarului general al partidului

în cursul zilei de ieri au continuat să sosească în nu
măr impresionant scrisori și telegrame adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care organizații de partid și de 
masă, muncitori, țărani, oameni de cultură și artă, cadre 
didactice, stadenți și elevi, militari ai torțelor noastre ar
mate își exprimă pe această cale înalta apreciere, adeziu
nea deplină iață de documentele adoptate de Congres, sa
tisfacția și aprobarea pentru alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului. Tot
odată, scrisorile și telegramele relevă hotărîrea fermă, en
tuziastă a întregului nostru popor de a înfăptui grandio
sul program de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate elaborat de partid, de a întîmpina jubileul unui 
sfert de veac de la eliberarea patriei cu noi și remarcabile 
succese.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN DE PARTID MA
RAMUREȘ se arată : „Vestea ale
gerii dumneavoastră, stimate tovară
șe Ceaușescu, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român a umplut de o nețăr
murită bucurie inimile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate din jude
țul Maramureș. în numele lor vă 
adresăm, cu acest prilej, 
voastră personal și prin 
voastră întregii conduceri superioare 
de partid, cele mai calde felicitări 
și vă urăm ani îndelungați, multă 
sănătate și succes deplin în îndepli
nirea sarcinilor de cea mai mare 
răspundere care v-au fost încredin
țate de partid, de întregul popor ro
mân. Delegații la cel de-al X-lea 
Congres și-au îndeplinit mandatul 
pe care l-au primit din partea or
ganizațiilor județene de partid, a 
tuturor comuniștilor din țara noastră, 
au dat expresie voinței unanime a 
întregului popor de a vă alege în 
această înaltă funcție. Prin contri
buția de neprețuit pe care ați adus-o 
și o aduceți, zi de zi, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne marxist-leniniste a partidului 
și statului, care corespunde în cel 
mai înalt grad intereselor vitale ale 
națiunii noastre socialiste, cauzei 
generale a socialismului și a păcii, 
prin spiritul dinamic de înaltă exi
gență și responsabilitate pe care 
l-ați imprimat întregii activități de 
partid și de stat dumneavoastră, iu
bite tovarășe Ceaușescu, vă bucurați 
de o profundă stimă, de încredere 
și recunoștință fără margini din 
partea partidului, a tuturor oameni
lor muncii din patria noastră. în 
prezența dumneavoastră în fruntea 
partidului și a statului nostru co
muniștii, toți oamenii muncii văd 
garanția înfăptuirii neabătute a gran
diosului program adoptat de recen
tul Congres al partidului, program 
care întrunește adeziupea fierbinte 
a maselor celor ce muncesc din pa
tria noastră. Vă asigurăm 
tovarășe Ceaușescu că toți 
torii, țăranii și intelectualii 
ramureș își vor consacra 
lor pricepere și putere de 
îndeplinirii exemplare a mărețelor 
sarcini ce le revin din hotărîrile is
toricului Congres al X-lea al parti
dului pentru înflorirea scumpei noas
tre patrii".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vrancea, au primit cu 
deosebită satisfacție alegerea dv., 
tovarășe Ceaușescu, ca secretar gene
ral al P.C.R. — se arată in telegrama 
adresată de către COMITETUL JU
DEȚEAN DE PARTID VRANCEA. 
Hotărîrea delegaților celui de-al 
X-lea Congres al partidului exprimă 
voința unanimă și dorința fierbinte

dumnea- 
dumnea-

scumpe 
munci- 

din Ma- 
întreaga 

muncă

dului oglindește importantele rezul
tate obținute de poporul nostru 
în cei 25 de ani care au tre
cut de la eliberarea țării în toate 
domeniile de activitate, creșterea 
prestigiului patriei noastre pe plan 
internațional, respectul de care se 
bucură partidul în rîndul maselor 
populare, cît și în rîndul celorlalte 
partide comuniste și muncitorești. 
Documentele adoptate de Congres ne 
determină să credem că în următorii 
ani, România va cunoaște o dezvol
tare și mai mare.

Cu un sentiment de adîncă mulțu
mire și satisfacție deplină a primit' 
colectivul uzinei noastre vestea ale
gerii dv., tovarășe Ceaușescu, în 
înalta funcție de secretar general a] 
partidului. Cu această ocazie, colec
tivul de muncă, comitetul de direc
ție și comitetul de partid ale uzinei 
de autoturisme Pitești vă felicită 
călduros și vă urează mult succes 
în munca de înaltă răspundere pe 
care o desfășurați, multă sănătate și 
ani îndelungați de viață.

Recenta vizită pe care ați făcut-o 
în județul și întreprinderea noas
tră, iubite tovarășe Ceaușescu, în
drumările pe care ni le-ați dat cu 
această ocazie ne-au fost de mare 
folos în munca noastră profesională, 
conducîndu-ne la obținerea unor re
zultate însemnate. Vă asigurăm că 
nu vom precupeți nici un efort pentru 
a duce la îndeplinire, în mod exem
plar, marile sarcini care ne revin".

în consens cu gîndurile întregului 
popor, UNIUNEA ZIARIȘTILOR a- 
rată în telegrama de felicitare : 
„Conștienți de înalta responsabilitate 
ce ne revine, în spiritul documentelor 
adoptate de Congres, noi, ziariștii ro
mâni și cei aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, laolaltă cu toți oamenii 
muncii, animați de credința fermă că 
factorul fundamental al înaintării 
României pe calea socialismului este 
conducerea de către Partidul Comu
nist Român, dăm glas atașamentului 
nostru nețărmurit față de partid, față 
de conducerea sa, în frunte cu dum
neavoastră 
contribuim 
talentul la 
al națiunii 
rea neabătută în viață a mărețului 
program de activitate adqptat de cel

și ne angajăm solemn să 
cu toată capacitatea și 

efortul colectiv, entuziast 
române pentru traduce-

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

Puteți fi încredințat că, profund de
votați cauzei partidului și înfloririi 
patriei, întreaga presă, radiotelevizi- 
unea, Uniunea ziariștilor și toți cei 
a căror îndatorire fundamentală este 
să răspîndească cuvîntul și îndemnu
rile partidului în mase, vor face totul 
pentru a se ridica la înălțimea ce
rințelor epocii noastre de avînt ge
neral".

în telegrama FABRICII DE FRI
GIDERE GĂIEȘTI, JUDEȚUL DÎM
BOVIȚA, se arată : „Urmărind cu 
interes desfășurarea lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres al partidului, ti- 
nărul colectiv al fabricii noastre își 
exprimă cea 
legătură cu 
de înaltă și 
tru partidul 
tar general.
exprimăm deplina adeziune față de 
hotărîrile Congresului al X-lea și 
vă asigurăm, tovarășe secretar gene
ral, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru traducerea în fapte a 
hotărîrilor Congresului, că vom fi 
mereu alături de dumneavoastră, to
varășe Ceaușescu".

MEMBRII COOPERATIVEI AGRI
COLE DIN COMUNA CUZA VODĂ, 
județul Ialomița, au trimis o tele
gramă în care se spune : „Cu pro
fundă satisfacție și deplină încredere 
am primit vestea cu privire la ale
gerea dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român. în 
numele cooperatorilor din comuna 
Cuza Vodă, vă felicităm din inimă. 
Vă asigurăm că vom lua măsuri 
pentru sporirea continuă a produc
ției agricole, pentru întărirea și dez
voltarea cooperativei noastre, con
vinși fiind că prin aceasta ne vom 
aduce și noi contribuția la ridicarea 
spre noi culmi a României socialiste".

într-o altă telegramă se subliniază: 
„Cadrele didactice și studenții IN
STITUTULUI POLITEHNIC TIMI
ȘOARA au primit cu deosebită bucu
rie și satisfacție hotărîrea Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist 
Român prin care dv., tovarășe 
Ceaușescu, ați fost ales în funcția 
înaltă de secretar general al parti
dului. Bogata și rodnica dv. activitate 
de pînă acum pe tărîm politic și de 
stat, precum și rezultatele obținute 
grație muncii dv. laborioase în inte
resul României socialiste au deter
minat în mod spontan, din partea în
tregului nostru popor, manifestarea 
deplinei încrederi în viitor. Vă asi
gurăm că activitatea noastră știin
țifică și de pregătire a cadrelor de 
specialiști va contribui în largă mă
sură la dezvoltarea economiei noa
stre naționale. în spiritul hotărîrilor 
Congresului vom statornici o strînsă 
legătură și colaborare activă cu pro
ducția și ne vom aduce contribuția 
în continuare la dezvoltarea științei 
și tehnicii românești".

mai mare satisfacție în 
alegerea dv. în funcția 
nobilă răspundere pen- 
nostru, aceea de secre- 
Cu această ocazie ne

întreaga țară și-a pus is
călitura fierbinte, a muncii 
entuziaste, pe hotărîrile 
Congresului. Programul de 
excepțională însemnătate, 
elaborat de Congres, certi
tudinile rostite de la înal
ta tribună a marelui forum 
al comuniștilor din Româ
nia s-au transformat în 
programul creației și certi
tudinilor întregului popor, 
hotărit să făurească neabă
tut, sub conducerea parti
dului, societatea socialistă 
multilateral dezvoltată. Ța
ra intreagă muncește in
tens, țara întreagă vibrea
ză în unison cu dimensiu
nile viitorului ei. La pro
porții fără precedent în is
toria noastră, Congresul al 
X-lea a stimulat tot ce are 
mai bun ca spirit creator 
poporul român, tot ce are 
mai de preț ca gîndire. A 
deschis largi și fertile căi 
inițiativei, îndrăznelii, afir
mării valorii omului in no
bilul context al slujirii in
tereselor societății. Sensul 
unic și plenar al gîndirii și 
faptei națiunii noastre este 
înfăptuirea întocmai. în a- 
cel spirit de luciditate și 
responsabilitate, a progra
mului complex elaborat de 
Congresul partidului. A- 
cesta e înțelesul care 
pulsează în cuvinte, gîndul 
care s-a transformat în efi
gie statornică a unui vast 
peisaj de muncă laborioa
să, de la un capăt la altul 
al țării.

...Itinerar pe orizontală. 
Imagini din puncte aflate 
la sute de kilometri unul 
de altul. începem cu pri
mul... în ordine alfabetică, 
începem prin 
cu un peisaj 
geografiei este 
Unde calitățile
ză la rezistențe, iar acestea 
din urmă se proiectează pe 
fundalul marilor distanțe. 
Undeva, pe traiectul aces
tor distanțe, în clipa de fa
ță aleargă un vagon cu o 
celebritate aparte : la U- 
zina de vagoane din A- 
rad, în cinstea Congresului 
partidului, s-a încheiat 
construirea celui de-al 
50 000-lea vagon de marfă... 
Fiindcă ne aflăm la Arad, 
și marea uzină trăiește cli
pe de intensă concentrare 
asupra unui obiectiv care, 
în multe feluri, are unul și 
același înțeles : perfecțio
narea. îndemnul Congresu
lui, comandamentele lui, 
sint prezente în faptele de 
azi, în proiectele . adresate 
zilei de miine. Iar întîiul 
răspuns la aceste în
demnuri, Aradul feroviar 
l-a dat prin începerea, îna
inte de termen, a construc
ției unei noi serii de va
goane de 50 de tone. Des
pre perfecționare, idee 
pregnantă a Congresului, ne 
vorbește lăcătușul I0M 
DINUȚ din secția de fi
nisaj :

a ne întîlni 
unde simțul 
foarte acut, 
se raportea-

— Pentru fiecare din 
noi cuvintele rostite de

(Urmare din pag. I)

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în ședința de 
încheiere a Congresului 
au unul și același limpede 
înțeles: programul pe
care l-a adoptat partidul 
este programul întregii 
națiuni, este programul 
gîndit de noi toți și acum, 
împreună, întregul popor, 
condus de partid, avem 
datoria să-l înfăptuim. în 
fața noastră s-a deschis o 
etapă în care trebuie nu 
numai să ne menținem la 
înălțimea celor mai bune 
rezultate de pînă acum, ci 
să mergem înainte, să a- 
tingem mereu, calitativ și 
cantitativ, niveluri superi
oare".

tanța. Ca să ajungem aici 
a fost nevoie de o muncă 
susținută, care ne-a soli
citat din plin, dar care, 
în același timp, a arătat 
că avem posibilități bo
gate să ne ridicăm Ia 
înălțimea exigențelor pe 
care le pun documentele 
Congresului. De aceea, 
exprimînd punctul de ve
dere al întregului colectiv 
de pe șantier, pot să spun, 
plin de bucurie, că parti
dul se poate sprijini pe 
noi cu deplină încredere. 
Ne vom îndeplini îndato
ririle cu răspundere și 
exigență.

Răspunsul pe care-1 dă A- 
radul feroviar la succintul 
nostru interviu este în de
plin consens cu cel pe ca
re-1 primim din partea A- 
radului constructor de mo
bilă, din partea Aradului 
marilor producții agricole : 
perfecționarea a căpătat 
pretutindeni forme extrem 
de concrete, de la studierea 
căilor de îmbunătățire a 
sistemelor de frînare a va
goanelor, învestirea mobilei 
cu noi cote calitative, cău
tarea mijloacelor de econo
misire a metalului sau a 
lemnului, pînă la prospec
tarea surselor de obținere 
a unor producții agricole 
superioare. Deci, acesta este 
răspunsul Aradului...

Peste sute de kilometri, 
al doilea punct al itinera
rului nostru, al doilea, cum 
spuneam, în ordine alfabe
tică, este Șantierul naval 
Constanța, aflat în pragul 
uneia din cele mai mari 
premiere ale sale : lansarea 
la apă a primului cargou 
maritim. Constanța va de
veni, astfel, peste puțin 
timp, firmă constructoare 
de vase. Acest „peste puțin 
timp" se numește acum 
„cît mai puțin timp". Lupta 
cu orele, cu minutele, cu 
secundele a intrat într-o 
fază decisivă. Șantierul 
freamătă să se înscrie cît 
mai grabnic în misiunea sa 
nouă, de coautor al pro
ducției de nave românești 
a viitorului cincinal. Este 
nerăbdarea pe care ne-o 
împărtășește și tovarășul 
NICOLflE ORHC, ingi
nerul șef al șantierului:

Două puncte ale țării, a- 
flate la mari distanțe unul 
de altul, dar intersectate în 
aceleași gînduri de angaja
ment, de totală decizie de a 
înfăptui hotărîrile Congre
sului. O decizie în care se 
intersectează toate gîndu- 
rile și angajamentele țării.

în aceste zile toate unită
țile economice din județul 
Suceava și-au îndeplinit 
angajamentul anual privind 
livrarea producției desti
nate exportului. Ca să in
trăm în amănunte, asta în
seamnă depășirea planului 
inițial cu nu 
18 368 000 lei. 
mentarii, un 
opinii :

mai puțin de 
în loc de co- 
dialog, cîteva

VflSILE

— Ne pregătim să fa
cem un salt calitativ, așa 
cum, în toate domeniile de 
activitate, cu temeinicie 
și clarviziune, a prevăzut 
Congresul. Acordul nos
tru, adeziunea la acest 
program vrem să Ie ma
terializăm cit mai grab
nic. Ne aflăm, ca să spun 
așa, în preziua lansării la 
apă a cargoului de 2 000 
de tone construit Ia Cons

P. RUSU, 
șef de brigadă la între
prinderea forestieră Gura 
Humorului :

— Aș vrea să spun că 
noi, muncitorii forestieri 
din pădurile Bucovinei, 
am urmărit cu însuflețire 
lucrările Congresului. Fie
care vorbă ce s-a spus 
acolo, în Sala Palatului 
Republicii, a ajuns pînă 
la noi ; fiecare hotărîre a 
răsunat puternic în ini
mile noastre. Aprobăm 
din întreaga noastră fiin
ță tot ceea ce s-a hotărit, 
felul cum s-a hotărît, 
pentru că vedem cită 
dreptate adîncă pune par
tidul în întreaga sa poli
tică închinată progresu
lui României socialiste. 
Aprobăm din toată inima 
hotărîrea Congresului de 
a alege ca secretar gene
ral al partidului pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Aș dori ca partidul, con
ducerea sa, tovarășul 
Ceaușescu să știe că noi 
aici vom munci mai bine, 
mai mult, din toate pu
terile, pentru țară și feri
cirea ei.

NICOLfiE VULPE, 
șeful secției forjă de la 
Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești:

— Partidul ne-a dove
dit, prin luminosul său e- 
xemplu, că valoarea vor-

belor se află în fapte. Ma
rea forță a politicii parti
dului, marea ei valoare o 
vedem cu toții, astăzi, 
cînd sărbătorim un sfert 
de veac de viață liberă, 
cînd facem un bilanț atît 
de bogat. Aici e fapta vie, 
puternică, a partidului. 
La Congres, partidul s-a 
verificat pe el însuși, în 
bilanțul pe care l-a făcut, 
și, cu programul său de 
viitor s-a dovedit marea 
forță unică în sțare să 
călăuzească România spre 
făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate. 
De aceea, cînd vorbim 
despre felul în care va a- 
răta mîine țara, noi, co
lectivul uzinei de utilaj 
chimic, sîntem conștienți 
că pentru făurirea țării de 
mîine trebuie să ne aco
perim și mai deplin în 
fapte locul, să ne sporim 
necontenit contribuția, pe 
măsura parametrilor ela
borați de Congres.

Dacă la Arad și la Con
stanța vorbeam de un acut 
simț al geografiei, aici 
aflăm un cel puțin tot atît 
de acut simț al simultanei
tății. La Slatina aluminiul 
se produce simultan cu 
construirea unei uzine de 
prelucrare a aluminiului, a 
unei fabrici pe care, deo
camdată. în această fază, 
oamenii 
nit, de 
noase.

o numesc, indefi- 
produse cărbu-

revine cinstea,

Expresia aceasta — „a-țl 
acoperi locul în fapte" — o 
întîlnim deseori în dialogul 
nostru cu oamenii țării. 
Pentru forestierii din pă
durile Bucovinei a însem
nat, numai la întreprinde
rea forestieră din Gura Hu
morului, obținerea în pri
mele șapte luni ale anului 
a unei producții suplimen
tare în valoare de un mi
lion lei. Pentru autorii 
spectaculoaselor retorte de 
metal ale combinatelor chi
mice ale - țării, care sînt 
constructorii de utilaj chi
mic din Ploiești — a repre
zentat, într-o primă deca
dă a lunii august, de zece 
ori mai mult: 10 milioane 
lei producție peste plan. 
Pretutindeni, raportarea la 
„parametrii" stabiliți de 
Congres insuflă vigoare 
nouă și îndemn la mari 
confruntări. 'De aici izvo
răsc convingeri și hotărîri 
inedite, hotărîri de natură 
să întărească, să definiti
veze ceea ce reprezintă 
experiența pozitivă, să 
continue, pe planuri supe
rioare, izbînzile . obținute 
pe acest drum splendid pe 
care este angajată țara.

„Registrul" de idei al fie
cărui colectiv de muncă își 
completează rubricile în- 
tr-un ritm alert. O inega
labilă putere de emisie, de
clanșată de Congres, a 
scurtat pretutindeni distan
țele interioare ale perime
trului aceleiași întreprin
deri, ca și cele ale ariei 
economico-sociale a țării, 
întrebările sînt : ce stadiu 
am atins ? Ce stadiu vom 
atinge ? Totul se raportea
ză, în același timp, la pre
zent și la viitor. La Uzina 
de aluminiu de la Slatina, 
aceste două planuri sînt 
parcă și mai evidente.

— Ne
spune inginerul N. MS- 
HSILESCU, ?eful șan
tierului de extindere a 
Uzinei de aluminiu,
„să dăm viață uneia 
din sarcinile stabilite de 
Congres : mărirea pro
ducției de aluminiu. Este 
un obiectiv care trebuie 
îndeplinit rapid, iar noi, 
constructorii, sîntem con
știenți ce valoare deose
bită au noțiunile de ritm 
și calitate. Competiția cu 
timpul, la care ne-a che
mat Congresul, e o com
petiție cu calitatea, cu noi 
înșine, în care trebuie să 
dovedim — și vom dovedi 
— că sîntem demni de în
crederea de a ne număra 
printre cei ce participă la 
construirea bazei indus
triale a României socia
liste.

Competiția cu timpul s-a 
soldat pentru Slatina indus
trială — beneficiarul acestei 
emulații — prin predarea 
spre a produce, cu un avans 
de patru luni, a celei de a 
patra hale de electroliză, 
prin depășirea tuturor indi
catorilor economici sinte
tici de către constructorii 
uzinei de prelucrare a alu
miniului, prin multe alte 
izbînzi ale căror implicații 
se adîncesc pe măsura con
sumării zilelor fremătătoa
re ale amplificării dimen
siunilor cantitative și ca
litative ale acestei platfor
me industriale românești.

Imaginii vizuale, de largă 
magistrală de lumină a ță
rii, să i-o adăugăm pe cea 
sonoră, a unui amplu con
cert al .muncii, imagine is
cată de atîtea ori în popa
surile acestor itinerare prin 
țară, de la armăriile imense 
ale cetăților oțelului, pină 
la- acele viori cu git de le
bădă, unduite la Reghin și 
al căror număr aflăm că 
va crește cu alte cîteva zeci 
de mii pe an; o imagine 
a unei țări care cîntă și 
freamătă in acord cu minu
natul ei viitor elaborat lu
cid de Congresul partidului 
și iscălit fierbinte de munca 
întregului popor.

Platon PARDAU
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii
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a celor aproape două milioane de 
comuniști din România, a întregii 
noastre națiuni. Asemenea întregului 
nostru popor, oamenii muncii din 
județul Vrancea dau o înaltă pre
țuire activității neobosite pe care o 
desfășurați în fruntea partidului și 
statului, dăruirii comuniste și ener
giei cu care vă dedicați înfloririi neîn
cetate a patriei noastre, ridicării pe o 
treaptă tot mai înaltă a bunăstării 
celor ce muncesc, adîncirii continue 
a democrației socialiste, asigurării 
celor mai largi posibilități de afir
mare a personalității umane. Pre
țuim din adîncul inimii fermitatea 
și consecvența cu care militați pen
tru afirmarea și promovarea în re
lațiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, avanta
jului reciproc și neamestecului în 
treburile interne, activitatea neobo
sită pentru extinderea și adîn- 
cirea continuă a prieteniei și co
laborării cu țările socialiste, dezvol
tarea relațiilor cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială, 
întărirea și coeziunea mișcării comu
niste și muncitorești, pentru trium
ful socialismului și păcii în lume.

în numele tuturor oamenilor mun
cii din județ, Comitetul județean de 
partid Vrancea își exprimă profunda 
convingere că alegerea dv. în fruntea 
partidului constituie garanția conti
nuării vigurosului proces de dezvol- 

"tare multilaterală a României, pre
văzut în documentele Congresului al 
X-lea, întăririi continue a rolului 
conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate, sporirii pres
tigiului internațional de care se bu
cură țara noastră".

COLECTIVUL UZINEI DE AUTO
TURISME PITEȘTI a trimis Comi
tetului Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă în care se spune, între altele : 
„Cu o atenție deosebită și un sen
timent de profundă mîndrie colec
tivul uzinei noastre, alături de în
tregul popor, a urmărit desfășurarea 
lucrărilor celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., moment de importanță 
deosebită în dezvoltarea națiunii 
noastre socialiste. Raportul prezen
tat în fața marelui forum al parti-

< toți porii vieții sociale, determinînd 
unirea maselor în jurul acelorași de
cizii, în lupta pentru înfăptuirea mă
surilor stabilite de partid. în virtu
tea acestei unități, partidul reușește 
să îndrume convergent toate forțele 
și energiile națiunii spre obiective 
unitare, spre soluționarea cu succes 
a sarcinilor specifice fiecărei etape.

Ideile partidului au devenit în 
societatea noastră ideile tuturor 
membrilor societății, crezul său — 
cauza socialismului și comunismului 
— constituie crezul ce unește voin
țele milioanelor de cetățeni ai pa
triei. Avînd ca frontispiciu voința 
comuniștilor de a sluji cauza progre
sului și propășirii țării, unitatea 
de jos, a maselor, în jurul fiecărei 
organizații de partid, pentru înfăp
tuirea fiecărei măsuri și decizii a- 
doptate de partid se constituie în 
acele nenumărate pîraie care se 
unesc în albia mare și puternică a 
unui singur fluviu — voința și ac
țiunea unică a partidului și • poporu
lui. Așa cum aprecia în Raportul 
său tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„unitatea de voință și de acțiune a 
partidului este principalul cataliza
tor al unității clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii, al coeziu
nii moral-politice a poporului în 
lupta pentru apărarea cuceririlor re
voluționare, pentru apărarea suvera
nității patriei, pentru făurirea socie
tății socialiste și comuniste".

în contopirea strînsă cu interesele 
națiunii se află tocmai unul din 
principalele izvoare ale unității in
terioare a partidului. Interesele na
țiunii noastre, interesele fundamen
tale ale dezvoltăriii României sînt 
unice, iar faptul că partidul le dă 
expresie și consideră permanent slu
jirea lor drept legea, supremă și. ne- 

I condiționată a întregii sale activități, 
unește strîns pe toți comuniștii în 
jurul liniei sale politice, întărește 
necontenit coeziunea interioară a 
rîndurilor sale.

Dacă unitatea s-a dovedit întot
deauna un factor de care depindea 
în mod hotărîtor forța socială a 
partidului, se poate spune că în pre; 
zent această forță a atins culmi fără 
precedent, deoarece și unitatea parti
dului cunoaște forme mai înalte, se 

| realizează pe baze calitativ superi- 
I oare.

într-adevăr, ceea ce a caracteri
zat întreaga perioadă a anilor ce au 
trecut de la Congresul al IX-lea, ca 
și întreaga pregătire și desfășurare 

I a Congresului al X-lea, este proce-

sul de largă ■ și profundă întărire a 
unității conștiente, unitate bazată pe 
convingerea, pe reflecția și judecata 
proprie a fiecărui comunist, pe în
țelegerea de către fiecare a faptului 
că măsurile și politica partidului sînt 
într-adevăr cele mai judicioase, ce
le mai necesare, cele mai corespun
zătoare cerințelor atît imediate, cît 
și de perspectivă ale dezvoltării so
ciale. O unitate realizată pe temeiul 
unui mod superior de gîndire — al 
unei gîndiri căreia îi sînt proprii spi
ritul înnoitor, dinamic, mereu proas
păt, îmbinînd cutezanța cu riguro-

unui ascuțit spirit critic dar perma
nent constructiv, de însușirea unui 
stil nou de muncă, caracterizat prin 
prezența activă în mijlocul maselor 
largi ale poporului, prin străduința 
de a simți mereu pulsul și aspira
țiile acestora, prin consultarea per
manentă a oamenilor muncii și ela
borarea, împreună cu ei, a deciziilor. 
Congresul al X-lea a oglindit imagi
nea vie a unui partid mare și unit 
care gîndește unitar și acționează 
unitar, folosind aceleași instrumente 
superioare de conducere socială.

în procesul de continuă întărire a

tismului unei materii inerte, ci al 
unității funcționale, caracteristice 
oricărui organism viu, în care fie
care celulă, fiecare organ își înde
plinește funcțiile vitale proprii, insu- 
flînd întregului corp vigoare și ener
gie.

în această privință au o mare în
semnătate pentru perfecționarea în 

• continuare a activității partidului mo
dificările aduse Statutului de Con
gresul al X-lea. Statutul partidului 
formează baza organizatorică de 
granit a unității sale. Așa cum a 
arătat întreaga desfășurare a Con-

invincibile a partidului
zitatea științifică și care respinge, 
ca fiindu-i cu desăvîrșire străine, 
pasivitatea și inerția. Este o unitate 
a gîndirilor vii care, pornind de la 
aceleași premise comune ale realită
ților obiective și fixîndu-și aceleași o- 
biective comune de progres, ajung în 
mod firesc să gîndească unitar, să se 
contopească în gîndirca și înțelep
ciunea colectivă a partidului. Aceas
tă unitate de gîndire, relația strînsă 
dintre creșterea rolului factorului 
conștient și întărirea unității parti; 
dului a apărut ca una din cele mai 
pregnante caracteristici ale Congre
sului al X-lea, ale întregului proces 
de dezvoltare a rolului conducător 
al partidului în noua etapă căreia 
Congresul i-a ' deschis un larg ori
zont.

în același timp, viața partidului 
nostru, așa cum a apărut în plină 
strălucire la Congresul al X-lea, se 
caracterizează printr-o unitate su
perioară și în ce privește trăsăturile 
definitorii ale practicii sociale, ale 
formelor și modalităților de acțiune. 
Efectiv, întreaga activitate practică 
a partidului tinde să-și dobîndeas- 
că același profil unitar, determinat 
de înalta exigență, de manifestarea

unității partidului o deosebită în
semnătate s-a dovedit a avea dez
voltarea democrației interne de par
tid. Restabilind, în ultimii ani, nor
mele unei vieți de partid cu ade- 

. vărat democratice, transformînd 
prevederile statutare despre drep
turile și îndatoririle comuniștilor în- 
tr-o realitate vie, conducerea parti
dului a stimulat tocmai acel spirit 
de inițiativă și gîndire independentă 
care formează baza celei mai trai
nice unități. Măsurile luate pentru 
curmarea practicilor negative din 
trecut, pentru prevenirea oricăror 
încălcări ale principiilor statutare și 
ale normelor vieții interne de par
tid, pentru introducerea unui spirit 
tovărășesc, profund colegial, în 
muncă, pentru promovarea largă și 
aplicarea consecventă, în activitatea 
tuturor organelor și organizațiilor 
de partid a principiului conducerii 
colective s-au dovedit nu numai 
acte de echitate, ci avînd și funcția 
activă de a regenera întreaga acti
vitate interioară a partidului. Prac
tic, viața internă sănătoasă a par
tidului s-a dovedit cel mai fertil 
teren pentru întărirea unității, pen
tru realizarea unității cu adevărat de 
monolit — dar nu în sensul monoli-

.greșului al X-lea, în concepția 
partidului nostru, dezvoltarea de
mocrației interne de partid se 
realizează în indisolubilă legătură 
cu întărirea disciplinei. După cum 
evidențiază întreaga experiență isto
rică, întreaga înfățișare a realități
lor sociale, cuvîntul partidului de
vine faptă — iar aceasta, în primul 
rînd, deoarece linia politică a parti
dului, hotărîrile luate pe baza dez
baterilor libere sînt obligatorii de 
îndată ce au fost adoptate, îndepli
nirea lor necondiționată Constituind 
o îndatorire de prim ordin pentru 
fiecare comunist. Tocmai stricta în
făptuire a acestei îndatoriri statu
tare asigură ca fiecare membru de 
partid să acționeze permanent 

îionat pentru înfăf
partid să acționeze permanent ca un 
militant pasionat pentru înfăptuirea 
politicii și
Partidul 
subliniază 
lui nu . .....
pline — una pentru conducători și 
alta pentru membrii de rînd, că dis
ciplina de partid este una singură, 
egală pentru toți. Tocmai aceasta 
asigură întărirea continuă a omoge
nității și forței de acțiune a parti
dului, de aci continua accentuare a

hotărîrilor partidului, 
nostru , a subliniat și 

mereu că în cadrul 
pot exista două disci-

responsabilității sociale a activiștilor 
de partid, a obligației de a constitui 
un exemplu atît prin felul în care 
își îndeplinesc sarcinile, cît și prin 

• întreaga lor comportare în societate 
și în viața personală. înaltele trăsă
turi etice, devenind în tot mai mare 
măsură componente ale profilului 
moral al comuniștilor, reprezintă 
prin aceasta un nou factor de sudare 
tot mai puternică a unității rîndu
rilor partidului, de ridicare a acti
vității sale la nivelul marilor răs
punderi ce-i revin în calitate de con
ducător al națiunii noastre.

Toate modificările referitoare 
la drepturile și îndatoririle co
muniștilor, la atribuțiile organe
lor și organizațiilor de partid, la mo
dalitățile de aplicare a principiului 
centralismului democratic converg 
tocmai spre dezvoltarea democrației 
interne, respectarea fermă a discipli
nei, stimularea participării mai ac
tive a tuturor comuniștilor la ela
borarea și înfăptuirea politicii parti
dului, într-un cuvînt spre întărirea 
unității partidului și a rolului său. 
conducător în viața societății noastre.

în dezvoltarea pe care o cunoaște 
ca organism viu, partidul selectează 
și ridică din rîndurile lui cadrele de 
conducere capabile să asigure înfăp
tuirea cu succes a misiunii sale isto
rice. Este un proces care și-a găsit 
cea mai înaltă manifestare prin ale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului, ca secretar ge
neral. Uratele care au răsunat în sala 
Congresului, consfințind această ale
gere, răsunînd în unison cu ale uria
șei mulțimi de afară, și cărora li s-au 
adăugat, ca un ecou, vibrantele mani
festări de adeziune de pe întreg cu; 
prinsul țării, au arătat, o dată mai 
mult, ca o singură voce că această 
alegere — tocmai prin faptul că a dat 
expresie voinței tuturor organizații
lor de partid, tuturor comuniști
lor și tuturor locuitorilor aces
tor meleaguri — a constituit un 
factor esențial de și mai pu
ternică întărire a unității partidului, 
ca și a unității dintre partid și popor. 
Avîndu-1 în fruntea sa, ca secretar 
general, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, partidul este mai unit ca 
oricînd, întregul popor este mai 
ferm ca oricînd, alături de partid. Pe 
drept cuvînt se poate spune că par
tidul, poporul și conducătorii săi sînt 
cu adevărat un singur tot.

Unitatea fiecărui partid comunist 
este una din condițiile esențiale ale 
unității întregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale — așa 
cum unitatea oricărui tot este într-o 
relație directă cu unitatea părților

sale componente. Privită prin aceas
tă prismă, unitatea de nezdruncinat 
a partidului nostru, grija conducerii 
de partid pentru întărirea ei mai 
departe, neîntreruptă, constituie o 
contribuție la cauza unității marii 
armate a comuniștilor din toate ță
rile — cauză internaționalistă căreia 
partidul nostru îi consacră, concomi
tent, toate eforturile prin activitatea 
ce o desfășoară în vederea depășirii 
greutăților și refacerii coeziunii sub 
steagul marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar.

Emanație și exponent al clasei 
muncitoare, al poporului, identifieîn- 
du-se trup și suflet cu interesele șl 
năzuințele acestora, partidul este in
disolubil legat de popor, unitatea lor 
constituind factorul fundamental al 
vitalității și dinamismului societății 
noastre, o gigantică forță motrice a 
înaintării ei pe calea socialismului 
și comunismului. Acest adevăr evi
dent a apărut cu o rară forță de ex
presie la Congresul al X-lea al 
P.C.R., ca cea mai strălucită caracte
ristică a vieții noastre sociale. Mi
lioane și milioane de cetățeni ai pa
triei, practic poporul întreg au parti
cipat la dezbaterea proiectelor din 
documente ale Congresului, înscriin- 
du-se, prin propunerile și sugestiile 
făcute, drept marele coautor colec
tiv al acestor documente ; apoi, lu
crările Congresului au fost urmărite 
în întreaga țară cu cel mai viu și 
mai profund interes, cu convingerea 
întru totul întemeiată a tuturor cetă
țenilor că ceea ce se decide în înal
tul forum al comuniștilor îi privește 
nemijlocit, este expresia preocupări
lor și năzuințelor lor. Iar apoi, satis
facția cu care au fost primite pre
tutindeni în țară hotărîrile Congre
sului, adeziunea entuziastă expri
mată în miile și miile de telegrame 
și scrisori adresate Comitetului Cen
tral, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au constituit o nouă și elocventă ex
presie a unității de nezdruncinat din
tre partid și popor.

In unitatea partidului; în marea 
unitate dintre partid și popor stă ga
ranția de nezdruncinat a înfăptuirii 
mărețului program adoptat de Con
gres în vederea ridicării României 
pe trepte superioare de progres și 
civilizație. Mai unit ca oricînd în ju
rul Comitetului său Central, avîndu-1 
în fruntea sa pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, partidul nostru, urmat cu 
nemărginită încredere de întregul 
popor, își va îndeplini cu succes 
înalta misiune istorică de a conduce 
națiunea noastră pe drumul luminos 
al socialismului și comunismului.
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INSPIRITUL

In fiecare dimineață, ci
titorule, un nou prieten 
vine lingă tine. Un prie
ten nou și totodată vechi, 
prietenul tău statornic — 
ziarul. îl simți ca atare 
și el te simte la fel. As
tăzi este ziua prietenului 
tău, este Ziua presei ro
mânești. O zi ca aceea a 
constructorului, a mineru
lui, ca toate zilele ce in 
fiecare an sînt închinate 
unor îndeletniciri.

Semn al cinstirii pe care 
partidul, poporul nostru o 
acordă presei, slujitorilor 
ei, Ziua presei românești 
este pentru noi, gazetarii, 
un prilej mai mult de a 
medita asupra rosturilor 
muncii noastre, asupra 
condiției ziaristului în Ro
mânia contemporană. Și 
prima notă definitorie la 
care ne gîndim este aceea 
care consemnează însăși 
rațiunea de a fi a presei, 
noastre, suprema îndato
rire și stiprema onoare a 
trudei noastre de fiecare 
zi: slujirea devotată a cau
zei Partidului Comunist 
Român, a înaltelor sale 
idealuri. întregul popor a 
participat la gigantica 
dezbatere creatoare, Con
gresul al X-lea al parti
dului, care, sub semnul 
maturității, al răspunde
rii, al exigenței, a dat glas 
hotărîrii sale de a-și ri
dica pz. o treaptă superi
oară munca închinată edi
ficării noii societăți. Spi
ritul Congresului al X-lea 
constituie cadrul în care 
presa noastră își va înde
plini, de aici înainte, mi
siunea ; acest spirit — 
profund realist, de o înal
tă ținută științifică, domi
nat de exigență, combati
vitate, de principialitate 
revoluționară — spiritul 
fierbinte al marelui fo
rum al comuniștilor ro
mâni, trebuie să devină 
spiritul întregii prese, al 
fiecărei publicații. Mili- 
tînd neobosit pentru răs
pândirea cuvintului parti-

dulul, pentru reflectarea 
fidelă și amplă a politicii 
sale și a roadelor ei, lup- 
tind pentru traducerea in 
viață a marilor idei di
rectoare ale Congresului, 
a marilor sarcini pe care 
Congresul le pune in fața 
societății, presa noastră 
își va îndeplini zi de zi 
rostul ei fundamental. In 
această trăsătură, in mi
litantismul consecvent în
chinat înaintării neabă
tute a poporului român pe 
drumul societății socia
liste multilateral dezvol
tate, rezidă forța și auto
ritatea presei noastre. Și

telor procese sociale, îm- 
bunătățindu-și continuu 
instrumentele de lucru, 
ziarele și revistele noas
tre se dovedesc — și în 
felul acesta — a fi anga
jate în munca de perfec
ționare a societății, in vas
tul proces de adincire a 
democrației, de respin
gere a tot ceea ce înseam
nă rutină și anchiloză în 
viața societății noastre. 
Măsura în care slujim 
cauza Partidului Comu
nist Român este măsura 
a însăși muncii noastre, a 
rodniciei eforturilor noas
tre de zi și noapte.

Q

DE ZIUA PRESEI

tot aici își au izvorul 
succesele ei, audiența în 
rindul maselor, prețuirea 
de care se bucură.

Presa comunistă a pre
luat și duce mai departe, 
îmbogățindu-le, acordîn- 
du-le noi sensuri, tradi
țiile presei democrat- 
revoluționare, ale presei 
ilegale a partidului, ale 
publicațiilor îndrumate de 
partid. Participînd nemij
locit la toate marile acte 
ale istoriei patriei și in 
sfertul de veac ce s-a 
scurs de la eliberare, 
presa noastră și-a cîștigat 
dreptul moral de a vorbi 
poporului, în numele po
porului. Instrument al po
liticii partidului, ziarele și 
revistele noastre au oglin
dit credincios și, în același 
timp, au fost ele însele 
obiectul efervescenței cre
atoare ce a cuprins viața 
politică și socială a Româ
niei în ultimii ani. Inlătu- 
rind din paginile lor ves
tigiile vetuste ale închis
tării, ale cenușiului, de- 
clarînd război gîndirii 
nerealiste, nefertilizate de 
adevărul vieții, mărindu-și 
aria de investigare a vas-

Ziua presei este un pri
lej de meditație, unul mai 
mult, și asupra răspunderii 
ce ne revine slujind parti
dul și poporul cu arma 
cuvintului. Trebuie să nă- 
zuim a fi adevărate seis
mografe vii, aparate de 
înregistrare a celor mai 
fine procese politico-so- 
ciale, adevărate antene ra
dar captatoare ale adevă
rului vieții. Numai în fe
lul acesta, simțind răspun
derea istorică ce ne revine 
în acești ani istorici, pu
tem să ne îndeplinim sar
cina de mare onoare pe 
care o avem, aceea de 
ostași ai adevărului, de 
militanți pasionați pentru 
politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Ro
mân. Răspunderea presei 
noastre în fața partidului 
și a poporului, răspunde
rea fiecărui gazetar, con
stituie o trăsătură de sea
mă a activității ziaristice, 
trăsătură care, și 
la sursa prețuirii 
se bucură.

Ziarele noastre 
deplinesc tot mai mult una 
dintre cele mai de seamă

ea, stă 
de care

își in-

sarcini încredințate de 
partid, aceea de a fi ade
vărate tribune ale dezba
terilor creatoare, deschise 
tuturor semnăturilor, cimp 
de manifestare al unei to
nice lupte de opinii, de 
consemnare a ideilor no
vatoare.

In aceste zile fierbinți, 
cînd țara întreagă a în
ceput munca uriașă de 
trecere în faptă a cuvin
telor ce au răsunat sub 
cupola sălii Palatului Re
publicii în glorioasele zile 
ale Congresului al X-lea, 
noi, gazetarii, avem răs
punderi sporite. Congresul 
al X-lea a trasat drumul 
luminos al dezvoltării Ro
mâniei socialiste, a jalo
nat limpede calea ce duce 
spre viitorul și mai lumi
nos. Reflectînd credincios 
politica internă și externă 
a partidului și statului 
nostru, militînd zi de zi 
pentru perfecționarea re
lațiilor economice, a ra
porturilor sociale, pentru 
perfecționarea interioară 
a omului societății noas
tre socialiste, pentru înflo
rirea personalității umane 
avem sentimentul că ne 
facem datoria firească de 
cetățeni, de comuniști. A- 
semenea fiecărui cetățean 
al României, muncim cu 
convingerea fermă, așa 
cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ziua 
încheierii lucrărilor Con
gresului, „că România so
cialistă se va înălța tot 
mai puternic sub soare, că 
în țara noastră socialismul 
va triumfa deplin".

■■De Ziua* presei sîntem 
chemați să medităm, o 
dată mai mult, la tine, 
cititorule. Te gîndim ca pe 
un prieten statornic, cu 
care vorbim în fiecare zi, 
un prieten atent, pers
picace, în fața căruia ve
nim în fiece dimineață. Și 
știm că putem păstra pre
țuirea ta prin muncă, prin 
pasiune, prin competență. 
Ne vom strădui să nu-ți 
dezmințim încrederea. ■

Noua gard a Mediașului

Foto ! S. Cristian

JJ

Seminarul european al O.N.U., pe 
tema „Efectele dezvoltării științei și 
tehnicii asupra vieții femeii", și-a 
continuat joi lucrările, punînd în 
centrul dezbaterilor problema rolului 
și contribuției femeii în viața de 
familie.

La discuții au participat Ritta 
Auvinen (Finlanda), Leyla Sayar 
(Turcia), Nina Sergheeva (U.R.S.S.), 
M. Seer (Anglia), Elisabeth Koontz 
(S.U.A.), Michael Fogarty (Irlanda), 
Eva Kolstad (Norvegia), J. Turgonyl 
(Ungaria), A. Niegl (Austria), J. M. 
Marval Herrero (Spania), A. Zadek 
(R.D.G.), P. J. C. Tegellar (Olanda), 
Mariette Raway (Belgia), Pia Colini 
Lombardi (Reprezentanta Vaticanu
lui), A. Fonesca (Portugalia), C. Va- 
kis (Cipru), Marcelle Devaud (Fran
ța), J Gaudart (reprezentanta Uni
unii Mondiale a organizațiilor catoli
ce a femeilor).

Din partea delegației române au 
luat cuvîntul acad. Alice Săvulescu, 
director al Institutului de biologie, 
membră în Comitetul Executiv al 
Consiliului Național al Femeilor, Flo- 
rica Andrei, judecător la Tribunalul 
Suprem al Republicii Socialiste Ro
mânia, reprezentanta României în 
Comisia pentru statutul femeii din 
secretariatul O.N.U., și prof. Ion Ma
tei, șef de secție la Centrul de cer-

al Academiei. In 
membrii delegației 
că statul român se

cetări sociologice 
intervențiile lor, 
noastre au arătat 
preocupă constant de asigurarea con
dițiilor necesare îmbinării cît mai 
armonioase a activității de produc
ție cu îndatoririle familiale. In acest 
sens, a fost relevat faptul că regle
mentările legislative sînt însoțite de 
măsuri de ordin social., care garan
tează exercitarea efectivă a dreptu
rilor femeii. Vorbitorii .au evidențiat 
de asemenea factorii care contribuie 
la întărirea familiei în țara noas
tră.

■4r
Președintele Consiliului popular 

județean Iași, Miu Dobrescu, a pri
mit pe dr. Marc Schreiber, directo
rul Diviziei drepturilor omului din 
cadrul Secretariatului O.N.U., care 
participă la lucrările Seminarului 
european O.N.U. ce se desfășoară la 
Iași.

★
Seara, dr. Marc Schreiber, direc

torul Diviziei drepturilor omului din 
cadrul secretariatului O.N.U., și Mar
garet Bruce, șefa secției pentru sta
tutul femeii din secretariatul O.N.U., 
au oferit o recepție în 
ticipanților la lucrările 
european O.N.U.

La Combinași siderurgic Hunedoara

(Urmare din pag. I)

podul fix, de pe malul româ
nesc. Aici, viteza atinge aproape 
9 metri pe secundă. Printre 
blocurile ce s-au unit, apa se 
scurge ca un pîrîu de munte ce 
vine furios după o ploaie toren
țială. In aval, valurile sînt spu
moase, dar mai liniștite. Nu mai 
au măreția, spectaculozitatea pe 
care au avut-o cu cîteva ore 
înainte.

Orele 17,56. Este ora memo
rabilă ce va rămîne neștearsă în 
istoria construcției acestui mare 
obiectiv hidroenergetic și de na
vigație. Buldozerul a nivelat ul
tima porțiune, pe care acum se 
poate trece cu piciorul. Clacsoa- 
nele camioanelor, autobasculante
lor, macaralelor sună neîntrerupt. 
Este semnalul unei noi victorii 
obținute de constructorii de la 
Porțile de Fier, pe care au închi- 
nat-o celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Pri
ma etapă de închidere a Dunării 
a fost efectuată în 56 ore fi 18 
minute, în loc de 10 zile, cum era 
prevăzut, și cu 14 zile mai de- 
vremi față de grafice.'

La orele 17,45, constructorii 
rpmâni și iugoslavi au prilejul să 
se întîlnească pentru prima dată 
în mijlocul Dunării „pe uscat", 
pe digul la a cărui construcție 
și-au adus contribuția muncitorii, . 
inginerii și tehnicienii ambelor 
țări.

12 august 1969. Etapa a doua. 
Toate forțele s-au îndreptat a- 
cum pe ultima porțiune : închi
derea Dunării de pe podul fix. 
Zecile de autobasculante aduc a- 
cum stabilopozi, blocuri de be
ton și piatră, material de carieră. 
Orele, minutele s-au comprimat. 
Aproape la fiecare minut se bas
culează în Dunăre cîte 30 tone 
de piatră și beton. Pe măsură 
ce pe fundul albiei digul se con
turează și în această porțiune, în 
amonte nivelul apelor crește. Di
ferența de nivel dintre amonte și 
aval de dig ajunge la circa 2,50

metri. Basculate în apă, blocurile 
de piatră și beton, stabilopozii 
provoacă detunături fi aruncă 
trombe ce se înalță mult deasu
pra podului.

O acțiune grandioasă, realizată 
de mintea și mîna miilor de con
structori, muncitori, ingineri, pro- 
iectanți. O acțiune ce nu va pu
tea fi niciodată redată cu fideli-

cinstea par- 
seminarului

(Agerpres)

NOUA OȚELĂRIE ELECTRICĂ
A INTRAT ÎN

CU ÎNTREAGA
La Combinatul siderurgic Hune

doara s-a elaborat prima șarjă la 
cel de-al doilea cuptor electric de 
50 de tone. Evenimentul, închinat 
celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării patriei, marchează intrarea în 
funcțiune, cu întreaga capacitate, 
a noii oțelării electrice. Aceasta 
face să crească producția de oțel 
aliat a Hunedoarei cu peste 90 000 
tone pe an. Noul obiectiv indus
trial este executat Ia un înalt nivel 
tehnic. Ei este înzestrat cu utilaje 
care permit ca toate operațiile de 
ridicare și pivotare a bolții, de 
rotire și basculare a cuptoarelor să 
se execute automat 1 cu dispozitive 
electro-hidraulice de putere care 
reglează automat arcul electric de

FUNCȚIUNE
CAPACITATE

e-topire a oțelului ; cu instalații 
lectromagnetice de agitare și omo
genizare a șarjei în timpul elabo
rării și de dirijare a zgurei spre 
gura de evacuare. Curentul elec
tric necesar procesului tehnologic 
de elaborare a oțelului în noul 
cuptor este asigurat cu ajutorul 
unui transformator de 25 000 kilo
wați amperi, cel mai mare agregat 
de acest fel din țară.

în prezent, numărul 
Martin și electrice de 
citate construite Ia
siderurgic Hunedoara în anii care 
au trecut de Ia eliberarea patriei 
a ajuns la 12. Producția de oțel 
a crescut din anul 1948 de peste 
40 de ori.

cuptoarelor 
mare capa- 
Combinatul

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
La Oradea a avut loc joi simpo

zionul „Orașul nostru la sfîrșitul se
colului XX“, organizat de Comitetul 
județean de cultură și artă Bihor, 
în cinstea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei. Cu acest prilej, 
ing. Eugen Trică, prim-vicepreședin- 
te, și loan Chivari, secretar al Con
siliului popular municipal Oradea, 
precum și ing. Leontin Pescaru, di
rector al D.S.A.P.C. Bihor, au vor
bit în fața unui numeros public des
pre uriașele transformări economice, 
sociale și culturale petrecute în a- 
ceastă parte 
de libertate.

a țării în cei 25 de ani

★
manifestărilor închinateîn cadrul 

celei de-a 25-a aniversări a eliberă
rii patriei, Corul de Stat Gavriil 
Muzicescu a dat joi un concert la 
Iași. Programul a cuprins cîntece pa
triotice și de masă de Vasile Popo- 
vici, Achim Stoia, Elise Popovici și 
Vasile Spătărelu, pe versuri de poeți 
ieșeni. Soliștii concertului au fost

Excelenței Sale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘ

Exprim Excelenței Voastre gratitudinea poporului ecuadorian și 
mea personală pentru. telegrama Dumneavoastră de felicitare cu prile; 
Zilei naționale a'Ecuadorului.

Transmit ilustrei Dumneavoastre națiuni, și personal Excelen 
Voastre, urări de prosperitate.

JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
Președintele Constituțional al Ecuadorul

din viață a academicianului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

în numele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare 
meu personal, permiteți-mi, tovarășe președinte, să exprim sincere coi 

doleanțe în legătură cu încetarea din viață a lui C. I. Parhon, prim
președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popula 
Române.

al

LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste Român

în numele Sovietului Suprem al U.R.S.S. exprimăm profunc 
condoleanțe Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste Român 
în legătură cu încetarea din viață a academicianului Constantin Parho 
fost președinte al Parlamentului democrat și președinte al Prezidiuli 
Marii Adunări Naționale, savant renumit și' activist remarcabil pe tării 
obștesc și de stat al României.

Oamenii sovietici vor păstra totdeauna amintirea academicianul' 
Parhon ca pe cea a unui mare prieten al Uniunii Sovietice, care pe: 
sonal a făcut mult pentru dezvoltarea și întărirea prieteniei și colabi 
rării dintre popoarele noastre.

I. SPIRIDONOV
Președintele Sovietului Uniunii 

al Sovietului Suprem al U.R.S.S.
I. PALETKIS

Președintele Sovietului Naționalitățile 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

mâni. La lumina reflectoarelor, 
digul continuă să se înalțe.

13 august 1969. Am intrat în 
ziua a cincea. Mici fire de apă 
se mai strecoară printre blocurile 
de piatră și beton. Dunărea a 
părăsit albia milenară și apele ei 
sînt dirijate după voința omului 
pe căile construite de el. Dife
rența de nivel a apei dintre a-

LA PORȚILE DE FIER

Dumirea

zăgăzuită
BKi

Gheorghe Bădulescu și Tiberiu Po- 
povici, de la Opera de Stat din Iași. 
A dirijat Ion Pavalache, directorul O- 
perei din localitate.

★
Joi a luat sfirșit cea de-a doua 

ediție a Festivalului filmului turis
tic, organizat la Brașov de Oficiul 
Național de Turism, în. colaborare cu 
Comitetul județean pentru cultură și 
artă, în cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei.

(Agerpres)

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

1* BUCUREȘT
Primiți sincerele noastre condoleanțe pentru moartea fostului preșe 

dinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a României, Constanți: 
I. Parhon, și vă rugăm să transmiteți sentimentele noastre de simpati 
familiei defunctului.

PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE 
A REPUBLICII POPULARE ALBANIA

Telegrame de condoleanțe sosite pe adresa

tate nici de pelicula cinemato
grafică. Nu știi ce să notezi mai 
întîi: încordarea, dar în același 
timp siguranța și calmul cu care 
fiecare muncitor, inginer, tehni
cian își duce la îndeplinire sar
cinile stabilite pînă la cele mai 
mici amănunte, sau măreția ac
țiunii ce se petrece aici. Cînd pri
mele blocuri de piatră și brațe 
de stabilopozi se cufundă numai 
parțial în apă, pe fețele tuturor 
citești același lucru — bucuria 
și emoția victoriei.

Orele 24. Se încheie a patra zi 
de la începerea zăgăzuirii Du
nării de către constructorii ro-

monte fi aval a crescut la a- 
proape 4 metri. Pe marele șan
tier de la Porțile de Fier a fost 
înfăptuită una din cele mai gran
dioase lucrări. Iată ce ne-a rela
tat în legătură cu aceasta un 
specialist străin în lucrări hidrolo
gice aflat la fața locului: „In ca
litate de specialist, am fost pe 
multe șantiere de acest fel în țări 
din Europa și Asia. Trebuie să 
menționez că șantierul-de la Por
țile de Fier m-a impresionat în 
mod deosebit. Nu am mai văzut 
un șantier hidroenergetic așa de 
mare. Cred că s-a făcut tot ce

se putea face mai bine pentru 
rezolvarea problemelor tehnice 
ridicate de această construcție. 
După părerea mea, muncitorii pi 
specialiștii români au lucrat cel 
puțin tot așa de bine ca și cei 
din alte țări. Mărturisesc încă o 
dată că sînt impresionat de so
luțiile tehnice adoptate de spe
cialiștii români, de mijloacele teh
nice puse în funcțiune, cît și de 
amploarea lucrărilor".

La Porțile de Fier, zăgăzuirea 
fluviului este numai o parte —■ 
este adevărat cea mai grea — 
din cadrul lucrărilor. Activitatea 
pentru înfăptuirea obiectivului 
continuă cu lucrările de ridicare 
a digului la cota finală prevă
zută în documentațiile proiectau- 
ților. La adăpostul acestui dig, 
constructorii vor executa barajul 
deversor.

Am vrut să evidențiem cîțiva 
din miile de constructori care 
și-au adus contribuția la încheie
rea cu succes a acțiunii de zăgă
zuire a Dunării. Reprezentanții 
întreprinderii de construcții hi
droenergetice București, ai con
ducerii șantierelor din cadrul 
Sistenwlui hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier și ai Mi
nisterului Energiei Electrice 
ne-au dat aproape invariabil ace
lași răspuns: este imposibil să 
evidențiezi pe cineva, toată lu
mea—începînd de la proiectant, 
constructor și terminînd cu mun
citorii care au executat legăturile 
pentru încărcatul blocurilor pe 
autobasculante — a lucrat irepro
șabil. Realizările au depășit aș
teptările celor mai optimiști spe
cialiști. Zăgăzuirea Dunării s-a 
făcut cu aproape o lună de zile 
înainte de data inițială și într-un 
termen mult mai scurt decît cel 
prevăzut. Merită felicitări toți cei 
ce au contribuit la această deo
sebită realizare I

La Craiova, Rm. Sărat, Sinaia și 
Reșița s-au terminat lucrările de spo
rire a capacității centralelor telefo
nice automate. Instituțiile și între
prinderile economice, sociale și ad
ministrative, precum și locuitorii a- 
cestor orașe beneficiază astfel de un 
număr suplimentar de aproximativ 
5 000 de linii telefonice.

Echipamentul modern cu care au 
fost înzestrate aceste centrale este 
realizat în întregime de uzina bucu- 
reșteană 
iectarea, 
metrilor 
nităților 
Poștelor

s este 
bucu- 

„Electromagnetica“, iar pro- 
execuția și reglarea para

de funcționare au revenit u- 
specializate ale Ministerului 
și Telecomunicațiilor.

(Agerpres)

Academiei Republicii Socialiste România
Pe adresa Academiei Republicii 

Socialiste România au sosit telegra
me prin care instituții științifice și 
oameni de știință de peste hotare 
exprimă profunde condoleanțe la în
cetarea din viață a eminentului om 
de știință român, președinte de onoa
re al Academiei, Constantin I. Par- 
hon.

Telegramele sînt semnate, în nu
mele forurilor pe care le reprezintă, 
de M. V. Keldîș, președintele Aca
demiei de Științe a Uniunii Sovieti-

ce, Go Mo-jo, președintele Academi 
ei de Științe a R. P. Chineze, Istvai 
Rusznyak, președintele Academiei di 
Științe a R. P. Ungare, O Dong Ouk 
președintele Academiei de Științe î 
R.P.D. Coreene, Bazarin Șirendîb 
președintele Academiei de Științe ; 
R. P. Mongole. Au mai trimis tele
grame de condoleanțe acad. Kovanov 
vicepreședinte al Academiei de Știin
țe Medicale a U.R.S.S., și academi
cianul sovietic V. V. Parin.

(Agerpres)

ACADEMICIANUL GEORGE OFKESCU

artă din 
profesor

ACADEMIEI 
SOCIALISTE

In ziua de 14 august 1969 a înce
tat din viață academicianul profesor 
George Oprescu.

George Oprescu s-a născut la Cîm- 
pulung-Muscel la 27 noiembrie 1881. 
A absolvit facultatea de litere din 
București și a funcționat, începînd 
din anul 1904, ca profesor la liceele 
din Giurgiu și Turnu Severin. în 
anul 1930 a fost numit profesor de 
istoria artei la Universitatea din 
București ; a organizat și condus 
muzeul Toma Stelian.

După eliberare, profesorul George 
Oprescu a desfășurat o bogată și rod
nică activitate științifică, didactică 
și publicistică. A fost decan al Fa
cultății de litere din București, di
rector general al Muzeului Național, 
din 1948 a condus Secția de artă 
universală a Muzeului de 
București și a activat ca 
la Institutul de artă plastică „Nicolae 
Grigorescu".

Erudit în domeniul istoriei artei, 
in anul 1938 a fost ales membru co
respondent al Academiei, iar în 
1948, membru titular. Din anul 
a condus Institutul de istoria 
al Academiei ; este fondatorul 
zeului de artă al Academiei, consti
tuit pe baza colecțiilor și fondurilor 
donate de el.

Activitatea sa prodigioasă pe tă- 
rîm cultural și științific s-a bucurat 
de o înaltă apreciere în țară și peste

semnat număr de volume și articole 
care au contribuit la o largă popu
larizare a artelor plastice.

Eminent dascăl, a fost iubit și pre
țuit de numeroșii săi elevi, consti
tuind un exemplu prin cunoștin
țele, solicitudinea și modestia sa.

Pentru meritele sale științifice și 
didactice a fost distins cu înaltele ti
tluri de laureat al Premiului de Stat, 
Om de știință emerit și a fost de
corat cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a acade
micianului George Oprescu, știința și 

i noastră suferă o

anul 
1949 

artei 
Mu-

hotare. Academicianul George O- 
prescu a fost președinte al Comisiei 
naționale a muzeelor, membru al mai 
multor academii de peste hotare. El 
s-a dedicat cu pasiune studiilor de 
istoria artei, publicînd numeroase 
lucrări de specialitate, studii mono
grafice despre arta românească și de 
peste hotare. Este autorul unui în-

cultura din țara 
grea pierdere.

PREZIDIUL 
REPUBLICII

ROMANIA
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA Șl ARTA 

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI
★

Corpul neînsuflețit va fi depus la 
Institutul de istoria artei din Calea 
Victoriei nr. 196. Publicul are acces 
vineri, 15 august, între orele 12—18 
și simbătă între orele 9—11. Aduna
rea de doliu se va ține simbătă 16 
august, ora 11, la Institutul de isto
ria artei, iar incinerarea va avea 
loc la Crematoriul Cenușa,
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10,00 — Limba rusă (reluare).
10,25 — Limba spaniolă (reluare).
10,50 — închiderea emisiunii de 

dimineață.
17,30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor. Pe me

leagurile Clocîrliel — Mu
zică populară românească 
vocală și instrumentală in
terpretată de copii, 
emislune-concurs.

EESEES

LA ,;EUROPENELE" DE CAIAC-CANOE

Juniorii români au obținut încă două 
medalii (una de aur și una de bronz)

Consiliul

a hotărît
Sintem anunțați că faptele 

•eprobabile și ilegale ale lui 
țheorghe Baba, locotenent-co- 
onel la Inspectoratul miliției 
județului Argeș, despre care 
im relatat cu citva timp în 
.irmă în coloanele „Faptului 
livers", au fost discutate cu 
.oți lucrătorii de miliție din 
udeț care au înfierat o aseme
nea comportare nedemnă, iar 
n cadrul „consiliului de o- 
noare" al ofițerilor s-a ho- 
;ărît, în unanimitate, să se 
n-opună scoaterea lui din rin
gurile miliției. Conducerea Mi
nisterului Afacerilor Interne 
ji-a însușit propunerea dis- 
punînd aplicarea ei. O hotărî- 
•e justă, care constituie încă 
o ilustrare a spiritului de echi- 
:ate care guvernează viața noas- 
;ră socială, a faptului că în 
organele de stat nu pot să-și 
exercite atribuțiile decît oameni 
cu o conduită exemplară.

Singura 
alternativă

Se împlinesc aproape 7 ani 
de cînd o parte a locuitorilor 
din comuna Goicea (Dolj) aș
teaptă să se electrifice și uli
țele locuite de ei. Oamenii au 
achitat contribuția cuvenită în
că din 1962 — o dată cu ceilalți 
consăteni — dar, spre deose
bire de ei, nu cu aceleași efec
te. Executantul, I.R.E. Oltenia, 
invocă tot felul de pretexte. 
Mai întîi lipsa stilpilor. Săte
nii au procurat stîlpi. Apoi lip
sa cablului. Tot sătenii au cum
părat și cablu. Acum s-a ivit 
un nou motiv. Lucrarea nu 
este „prinsă" în plan. Pentru 
ce se tergiversează lucrările ? 
Trebuie — și nu numai la fi
gurat — să se facă lumină.

Comoditate 
pe tavă

Zilele călduroase din ultimul 
timp determină multi bucureș- 
teni să viziteze grădinile și 
localurile de vară ale Capita
lei. Lucrul e perfect normal. 
Marea majoritate a acestora 
sint bine aprovizionate. Se mai 
intimplă însă ca, din comoditate, 
unii ospătari să procedeze astfel 
incit consumatorului ii trece pof
ta de orice. La braseria „Miori
ța" din parcul Herăstrău dacă 
ceri înghețată ai toate șansele să 
fii pus la punct. „Numai în
ghețată nu servim. Dacă mai 
luați ceva". „Bine, dar..." „N-o 
să mă ostenesc numai pentru o 
înghețată" Ne-au servit-o... pe 
tavă. De unde, am dedus că 
„înghețată" era numai solici
tudinea.

Nu e 
vînătorească

Recent, Asociația generală 
a vînătorilor și pescarilor spor
tivi a trimis asociațiilor și 
filialelor din subordine o a- 
dresă deosebit de originală : „Vă 
facem cunoscut că pentru folosi
rea cabanei Crișan din Del
ta Dunării, de către membrii 
A.G.V.P.S., se percepe o taxă 
zilnică de 15 lei. Totodată vă in
formăm că în perioada 15 au
gust—15 septembrie, această ca
bană va fi închisă". Cu alte cu
vinte : poftiți la masă... dacă 
v-ați adus de-acasă. Cum iarna 
voiajul în deltă e mai puțin plă
cut și nici amatori nu se gă
sesc, mai marii vînătorilor și 
pescarilor le pun cu dragă i- 
nimă cabana la dispoziție. Pu
nem și noi o întrebare mai pu
țin vînătorească : Acum de ce 
este închisă ?

MOSCOVA 14 — (prin telefon de 
la trimisul special Agerpres, A. Ber
ger) : Sportivii români s-au compor
tat remarcabil în cadrul campionate
lor europene de caiac-canoe rezer
vate juniorilor, care s-au încheiat 
joi pe lacul Himki, din apropierea 
Moscovei. în ultima zi echipajul de 
caiac 4 juniori (alcătuit din Matei 
Nemeș, Nicolae Tănase, Iordan Sa- 
moschi și D. Petrescu) a cucerit me
dalia de aur, la capătul unei între
ceri spectaculoase. Reprezentanții 
țării noastre au luat un start puter
nic, reușind să se distanțeze. Se pă
rea, la un moment dat că vor fi a- 
junși de echipajul U.R.S.S. în fi
nalul cursei, care a măsurat 500 m, ei

au reușit însă să forțeze ritmul și să 
domine clar proba. O medalie de 
bronz au obținut reprezentanții Ro
mâniei, Andrei Nichiforov și Vasile 
Simion, care s-au clasat pe locul trei 
în proba de canoe dublu (500 m).

Iată ceilalți învingători din ultima 
zi : caiac simplu masculin — Kabri- 
tev (U.R.S.S.) ; canoe 2 — U.R.S.S. ; 
caiac 2 fete — R. D. Germană.

în ansamblu, tinerii sportivi ai Ro
mâniei au evoluat cu succes la a- 
ceastă ediție a „europenelor", cuce
rind 2 medalii de aur și 3 de bronz. 
Astăzi dimineață se vor da primele 
starturi în campionatele europene de 
caiac-canoe ale seniorilor.

16-19 AUGUST, LA BUCUREȘTI

FINALELE „COFEI

TINERETULUI DE LA SATE"
începînd de mîine, 

timp de patru zile, 
cele mai mari baze 
sportive ale Capitalei 
vor găzdui întrecerile 
primei finale pe țară a 
„Cupei tineretului de 
la sate", competiție 
de masă care, în fazele 
anterioare, a reunit la 
start aproximativ un 
milion de tineri și ti
nere din mediul rural. 
Marea competiție — 
inițiată și organizată 
de Uniunea Tineretu
lui Comunist cu spri
jinul C.N.E.F.S. și 
U.N.C.A.P. — își des
fășoară finalele la șase

dintre cele mai popu
lare sporturi practicate 
de tineretul sătesc, și 
anume : atletism, oină, 
trîntă, fotbal, volei, 
handbal. Finalistele și 
finaliștii — numărul 
lor este de 2 500 — vor 
ținti în aceste ultime 
dispute cucerirea me
daliilor, titlurilor de 
campioni naționali să
tești. De altfel este de 
remarcat că, spre deo
sebire de competițiile 
similare precedente, 
actuala „Cupă a tine
retului" s-a adresat 
numai sportivilor și 
echipelor reprezenta
tive. din sate și co
mune.

întrecerile finale vor 
avea loc pe stadionul 
„23 August" (atletism, 
fotbal), stadionul Tine
retului (handbal, volei, 
oină), stadionul Poli
tehnica (fotbal), stadio
nul Dinamo (atletism), 
baza sportivă a Uni
versității — str. Va
sile Pîrvan (trîntă).

Deschiderea festivă 
a „Cupei tineretului 
de la sate" este pro
gramată pe stadionul 
„Dinamo" sîmbătă de 
la ora 16,30, înaintea 
meciului de fotbal 
pentru divizia A din
tre echipele Dinamo 
București și Jiul Pe
troșani.

IN „CUPA DÂVIS“ 
România — 
Anglia 1-1

ȚIRIAC L-A ÎNVINS PE 
COX, NĂSTASE A PIERDUT 
LA STILWELL

Peste 6 000 de spectatori au 
urmărit ieri după-amiază, din 
tribunele celebrului Wimbledon 
din Londra, primele două par
tide ale finalei inter-zonale a 
„Cupei Davis", în care se în
tâlnesc echipele de tenis ale 
Angliei și României. Vremea 
însorită a permis desfășurarea 
in bune condiții a jocurilor.

După prima zi, scorul este 
egal : 1—1. în primul meci, 
după 1 oră și 23 minute Ion Ti
riac a reușit să-1 învingă fără 
drept de apel cu 6—4, 6—4. 6—3 
pe englezul Marck Cox. „Țiriac 
a impresionat prin precizia lo
viturilor și mai ales prin pute
rea de luptă" — remarcă în 
cronicile lor comentatorii agen
țiilor internaționale de presă. 
In primul set, Țiriac a condus 
cu 5—1. iar Cox a remontat 
pînă la 5—4, după care a cedat 
jocului energic al românului. 
In seturile următoare Țiriac a 
adoptat o tactică adecvată, reu
șind să termine victorios. în co
mentariul agenției. „Reuter" se 
subliniază că „Țiriac nu a fost 
niciodată în „pericol" în a- 
ceastă întîlnire".

în cea de a doua partidă, 
Graham Stiwell l-a învins cu 
6—4, 4—6, 6—1, 6—2 pe Hie 
Năstase. Stilwell, cu lovituri 
rapide, și-a impus jocul. Năs
tase a lăsat impresia că nu s-a 
acomodat cu gazonul.

Astăzi se dispută proba de 
dublu.

’69'18,00 — Studioul școlarilor : „Ex-Terra
18,40 — Pe scenele lirice ale țării — Brașov, Galați, Constanța.
19,10 — Expoziția Realizărilor economiei naționale — reportaj 

Al. Stark.
19,30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Film artistic : „Dragostea este interzisă" 

urilor maghiare. Regia : Tamâs Renyi.
— Lucrările Congresului al X-lea al P.C.R. — însuflețitor 

pentru creația literar-artistică. Participă ; acad. Zaharia Stancu, 
Al. Dima, membru corespondent, al ' • ■ ■ — —
și Virgil Brădățeanu.

— „Drumul soarelui" — Film realizat de
— Reflector.

producție

21,40

filmat de

a studio-

stimulent

Academiei, Eugen Barbu

Televiziunea română.22,10
22,45 _________
23,00 — Mult e dulce și frumoasă — emisiune 

dr. Sorin Stati.
23,25 — Telejurnalul de noapte și buletinul meteorologic.
23,40 — Campionatele mondiale de ciclism : rezumat filmat — Transmisi

une de la Brno.

de limbă română, de conf.

Pe ecranele cinematografelor

„FATA DIN PARC“

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Campionul mondial de box la cat. 

mijlocie, italianul Nino Benvenuti, 
și-a reluat antrenamentele, după ac
cidentul suferit în meciul în care a 
fost învins la puncte de Dick Tiger. 
Benvenuti se pregătește acum în ve
derea întîlnirii pe care o va susține 
la 27 septembrie la Neapole în fața 
americanului Scott. Dacă în acest 
meci Benvenuti va reuși să-și păs
treze centura, el se va întîlni în no
iembrie cu fostul campion mondial 
al „semimijlociilor", Luis Rodriguez.

Celebrul fotbalist Eusebio, care se 
află în prezent într-o vizită în Mo- 
zambic, a declarat reprezentanților 
presei sportive internaționale că încă 
nu a fost reglementat noul său 
contract cu clubul Benfica. „Eu 
vreau să rămîn în continuare la Ben
fica, în cazul că totul se va aranja 
cu bine. Dacă nu mă. voi înțelege cu 
Benfica, atunci voi juca la un club, 
din străinătate sau la o altă echipă 
portugheză", a remarcat Eusebio.

Turneul internațional de tenis de 
la Kitzbnliel (Austria) a continuat cu 
„optimile" de finală ale probei de 
simplu bărbați. Cunoscutul campion 
spaniel, Manuel Santana, l-a între
cut cu 6—2, 6—4 pe englezul Wil
son, iar francezul Francois Jauffret 
a cîștigat cu 6—3, 6—4 la australia
nul Martin Mulligan.

In turneul de șah de la Skoplje, 
după 12 runde, în clasament conduce 
marele maestru sovietic Holmov cu 
8,5 puncte, urmat de Hort (Ceho
slovacia) — 8 puncte și o partidă în

treruptă. Victor Ciocîltea ocupă locul 
9 cu 6 puncte. în runda a 11-a, Cio
cîltea a remizat cu Nicevski, iar în 
cea de-a 12-a a pierdut la Evrosi- 
movski.

Turneul final al Olimpiadei stu
dențești de șah de la Dresda a con
tinuat cu desfășurarea rundei a 6-a, 
în care s-au înregistrat următoarele 
rezultate : U.R.S.S.—Bulgaria 3—0 
(1) ; România — R. F. a Germaniei — 
1,5—1,5 (1) ; Iugoslavia — Cehoslova
cia 1,5—1,5 (1) ; R. D. Germană — 
Danemarca 1,5—0,5 (2) ; S.U.A. — 
Anglia 2,5—0,5 (1),

Boxerul italian Bruno Arcari și-a 
păstrat titlul de campion european 
la categoria semimijlocie (clasa ju
niori), învingînd prin K.O. în repriza 
a 6-a pe spaniolul Juan Albornoz 
Sombrita.

In cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat la Lojo (Finlanda), fin
landezul Pauli Nevala a cîștigat 
proba de aruncare a suliței cu per
formanța de 84,18 m Pe locul se
cund s-a clasat recordmanul mondial 
Jorma Kinnunen (Finlanda) cu 
80,42 m.

Selecționata de fotbal a Greciei și-a 
încheiat turneul în Australia evo- 
luînd la Perth, în compania unei re
prezentative a regiunii de vest. Fot
baliștii greci au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1). Echipa Greciei 
a susținut în cadrul acestui turneu 7 
meciuri din care a cîștigat 3, 2 jocuri 
s-au încheiat la egalitate, iar în alte 
două victoria a revenit gazdelor.

EXCEPȚIONfi- 
Lă LS LOTO CU PREMII 
IN APARTAMENTE ȘI 
EXCURSII

Administrația de stat Loto- 
Pronosport organizează la 19 
august a.c. o tragere excep
țională la Loto cu premii în 
apartamente și excursii peste 
hotare. Iată cîteva amănunte 
în legătură cu modul de atri
buire a premiilor. Apartamen
tele obținute ca premii vor fi 
atribuite în localitățile unde 
domiciliază . sau lucrează ce
tățenii cîștigători, la alegerea 
acestora. în cazul în care un 
cîștigător obține un aparta
ment Ia tragerea excepțio
nală Loto și domiciliază sau 
lucrează într-o localitate în 
care nu se construiesc locuin
țe proprietate personală, va 
primi contravaloarea premiu
lui obținut. Aceleași sume le 
vor primi și cîștigătorii care 
mai au încă o locuință pro
prietate personală sau re
nunță la apartamentul cîști
gat.

Pe lîngă apartamentele cu 
2 și 3 camere, cu confort de 
gradul I — ce se atribuie în 
număr nelimitat — se mai a- 
cordă participanților cîștigă
tori excursii de 2 locuri — de 
circa 8 zile — în Iugoslavia, 
cu petrecerea revelionului la 
Belgrad, precum și numeroase 
premii în bani.

Conform formulei tehnice de 
desfășurare a concursului vor 
fi efectuate 5 extrageri a cîte 
12 numere din 90. Vor fi ex
trase în total 60 de numere. 
Se vor atribui premii și pen
tru 2 numere cîștigătoare.

i

0 producție a studioului „Kvala-FilnT-Beogrtsd. 
Scenariul: Stole Jtakovic, Siraișa A. Pavic, după 
romanul Iui Sinișa Pavic. Regia: Stol® Jankovic. 
Interprets: Nsdu Arneric, (sijka Drulovica, Lyuba 
Tadic și alții.

COHCORS PENTRU PROIECTAREA
UNEI BIBLIOTECI MUNICIPALE

Comitetul de stat pentru 
construcții, arhitectură și sis
tematizare organizează un 
concurs de proiectare cu 
tema „Biblioteca municipală".

Tema-program poate fi ob
ținută de la C.S.C.A.S., în 
București, iar în celelalte o- 
rașe de la D.S.A.P.C.

Proiectele realizate se vor 
depune pînă la 24 noiembrie

a.c., ora 14, la sediul 
C.S.C.A.S., din str. Calomfires- 
cu nr. 8, sectorul 4, București.

Pentru cele mai bune so
luții vor fi acordate următoa
rele premii și mențiuni:

Premiul I — 15 000 lei
Premiul II — 12 000 lei
Premiul III — 10 000 lei
Șase mențiuni a 5 000 lei 

fiecare.

Un pedagog 
de scoală

9

veche
Profesor de matematică Ia 

școala generală din comuna 
Albești (județul Argeș), Gheor- 
ghe Badea a „experimentat" în 
anul școlar care a trecut un nou 
mod de a stîrni interesul elevi
lor săi pentru obiectul predat. 
A folosit în acest scop pedago
gia despre care ne vorbește 
Creangă în „Amintiri", adică... 
bătaia. Și cum asupra „origi
nalei" metode există o comu
nicare la Inspectoratul școlar 
județean, avem convingerea că 
îi va urma un colocviu. Pedago
gic. Cu învățăminte pentru pro
fesor și... concluzii centru e- 
ventualii amatori.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDAR1ȚA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

1

I.

Pe tine cine te-a 
lovit, dragă?

Plaja din fața hotelului 
Modern-Mamaia e arhi- 
aglomerată. Densitatea 
cam 19—23 de „despuiați" 
pe metru pătrat de nisip. ' 
Cu toate astea, aici se joa
că și fotbal. Adică nu 
fotbal, ci un fel de volei 
cu piciorul, or dacă vreți 
tenis de masă cu minge 
de fotbal. „Plajiatorii", 
recte cei care fac plaje la 
Modern, sint cei mai fe
riciți oameni de pe tot li
toralul. li auzi: „Pe mine 
m-a lovit o minge șutată 
de Dem. Rădulescu. Are 
un șut năpraznic". „Mie 
mi-a spart timpanul Ho- 
ria Moculescu". „Ai stat 
aseară lingă orchestră ?“. 

tot cu min- 
mai 
Am

aici tu. 
mai 

joacă".

„Nu dragă, 
gea". „Eu sint cea 
clștigată dintre voi. 
primit o «bombă» de la
Tăpălagă. 20 de minute nu 
mi-am revenit. Mi-a fă
cut chiar el respirația ar
tificială". „Jocul ăsta nu 
are nici un haz fără Ște
fan Bănică". „E
L-am văzut, dar el 
mult cîntă decît 
„Păcat!“. „Eu am fost cea 
mai ghinionistă. M-a lovit 
cu mingea un necunoscut. 
Cum de li se permite ne- 
cunoscuților să joace fot
bal pe plajă? Mi-a spart 
și sticla cu bronzol". „Vai 
dragă, cum poți să fii a- 
tit de... Tu știi cine e 
tipul acela ? E ospătar la 
«Albatros». Ai avut no
roc. O să ne servească re
pede. Venim și noi cu ti
ne". „De ce nu mi-ai spus 
tu că e o personalitate ? 
L-am făcut nesimțit. Tre
buie să mă duc să-i cer 
scuze".

Cum am mîncat 
cauciucul 
de rezervă

La plăcintăria „Cazi- 
no“-Mamaia am dejunat 
nu pentru că aveam pof
tă de plăcintă, ci pur și 
simplu să fac pana de 
cauciuc la umbră. Am 
demontat roata, am scos 
camera, am pus petec 
cald, am montat cauciu
cul, l-am umflat manual, 
i-am făcut o probă de 
vreo 280 de kilometri (dus- 
intors) și am revenit să 
consum plăcinta coman
dată. Mi se făcuse foame 
între timp.

— Tovarășe ospătăriță. 
Acum vreo... Înainte de a 
face pana de cauciuc, 
v-am comandat o porție 
de plăcintă.

S-a uitat la mine ca la 
o cheie franceză și mi-a 
replicat:

— Him ! A făcut o pa
nă de cauciuc și face gă
lăgie că nu i-a sosit plă
cinta. Unii schimbă seg- 
menți, ba chiar pistoane la 
motor pină la sosirea plă
cintei și dumnealui... 
Unde plecați ?

— Plec dacă nu...
— N-aveți voie să ple

cați. Am făcut comanda. 
Poate mai aveți ceva de 
lucru la mașină.

Cu toate că mașina a- 
bia o scosesem din vamă, 
i-am făcut reparație capi
tală. Dar am mîncat in 
schimb plăcinta. Înainte 
de plăcinte insă, am con
sumat cauciucul de re
zervă.

— Chiar dați un Wart
burg pentru o pereche de 
papuci de plajă 2

— Numărul 41. Numai 
numărul 41.

■ — Vă rog frumos, nu 
mai vorbiți cu altcineva. 
Alerg eu după...

Și am alergat. Ce no
roc pe capul meu. Un

M-a asigurat cineva că 
vor fi magazinele pline.

— La iarnă îl dau pe o 
pereche de cisme îmblă
nite. Dar la iarnă.

Wartburgul o să fte al 
meu. Omul nu știe. Am 
cumpărat de la o tonetă 
cu articole de plajă de pe 
litoral cisme îmblănite.

ne-a alintat ospătarul. li
nul care e mai isteț din
tre voi să facă un tabel cu 
rubrici. Atitea fripturi, a- 
titea porții de pește, atî- 
tea chifle, atitea etc.

— Bine, dar noi... Știți, 
nu ne cunoaștem. Sintem 
individuali. Adică...

— Faceți cunoștință,

tru că se terminase peș
tele și ne-a recomandat 
cașcaval-pane. Cind muzi
ca dădea marșul, matema
ticianul nostru încă mai 
umbla la cifre. Dar noi 
eram sătui de...

— Ospătar! Ospătar, 
plata !

izsa

litoral Marea Neagră
(ca și deservirea)

albastr"
/ *=■

foileton de Nicuță TANASE

SEES

A apărut primul număr al 
„Rachetei cutezătorilor", su
pliment tehnico-științific editat 
lunar de revista „Cutezătorii". 
Tipărită într-un format atrac
tiv, cu numeroase ilustrații în 
culori și în alb-negru, „Ra
cheta cutezătorilor' oferă ti
nerilor ei cititori un material 
interesant și variat, răspun- 
zînd setei de cunoaștere a 
pionierilor și școlarilor. De la 
prezentarea „României în ga
laxia științei și tehnicii" pînă 
la anticiparea unui tablou al 
civilizației anului 2000, de la 
interviul cu acad. Nicolae 
Teodorescu despre „Fascina
ția matematicii" pînă la tre
cerea în revistă a „Galeriei 
cosmonauților" și a „Premiere
lor în spațiu” sau la rubricile 
de construcții și modelism — 
sumarul „Ra'chetei cutezători
lor" abordează aspecte sem
nificative ale științei și tehni
cii contemporane la o ținută 
corespunzătoare preocupări
lor și disponibilităților vîrstei 
cititorilor ei de azi — viitori 
constructori ai comunismului.

Un Wartburg 
pentru o pereche 
de papuci 
de plajă 41

Cînd am citit anunțul, 
sincer să fiu am crezut că 
e un banc. Omul era se
rios.

Wartburg pentru o pe
reche de papuci I ? M-am 
dus la directorul comer
cial care e peste tot li
toralul. Nu i-am spus cu 
ce scop vreau să-i cum
păr. A cotrobăit prin toa
te depozitele. A găsit cî
teva perechi, dar numere 
mici. 32; 34; 36. Mi-a 
dat ideea să caut papuci 
de plajă numărul 
munte. Am luat 
Prahovei în sus și in jos. 
Valea 
găsit, 
De la 
tors.

— Domnule, nu poți 
ții Wartburgul pină 
iarnă ? La iarnă o să 
găsească papuci de plajă

Doi ptasHcieni 
pe un muiemuii 
cian

41 la 
Valea

Oltului la fel. Am 
dar numere mari. 

44 in sus. M-am in-
sa 
la 
se

M-am aciuat și eu la u 
masă de 12 persoane. Era 
un loc liber. Am cerut 
voie și „cei 11“ m-au pri
mit. Era la restaurantul 
„Modern" și cinta Mocu- 
lescu. După o oră și 36 
de minute a trecut ospă
tarul și pe la noi. Ne-a 
întrebat ce dorim. Unul a 
vrut pește. Altul, cotlet. 
Al treilea...

— Nu așa. băi tovarăși.

dar mai ales tabelul. Să-l 
scrieți insă citeț. La ur
mă să nu care cumva 
să-mi cereți să vă iau ba
nii pe cap de familie, lan 
numai totalul general. 
Gata 1

Ne-am prezentat unii 
altora, ne-am comunicat 
profesiile și un medic s-a 
oferit să se ocupe el de 
tabel. Nu l-am lăsat. Ci
ne știe cu ce ne servea 
ospătarul după un scris 
de medic. Pentru că la 
masa noastră erau patru 
plasticieni, am dat doi din 
ei pe un matematician de 
la masa vecină. El ne-a 
scos din încurcătură. A 
făcut tabelul. Ospătarului 
l-a adus, l-a refăcut pen-

Eforie-Sud. Convorbire 
strict autentică cu direc
torul comercial al sta
țiunii.

— Am primit o sesiza
re. Un cetățean ne-a in
format că in seria trecu
tă a găsit in supă o sco
bitoare.

— Imposibil. Seria tre
cută n-am avut scobitori.

— De ce n-ați avut ?
— Se mai intimplă. Mai 

avem unele greutăți in a- 
provizionare. Stațiunea 
noastră funcționează 3—4 
luni pe an. Insă cei cu 
care semnăm contractele 
pentru aprovizionarea cu 
scobitori, șervețele și alte 
hirtii igienice, ne obligă 
să cumpărăm de 12 ori pe 
an. Noi le cumpărăm și 
le vindem pentru că nu 
avem voie să ținem 
stocuri. Cind ne arde bu
za, nu mai avem de unde 
să le cumpărăm. Așa că. 
in concluzie, cel care a 
reclamat a fost nese
rios.

— Am glumit, tovarășe 
director. N-a găsit scobi
toare, ci un stilp de tele
graf.

— Asta

Și avea la el și abac și 
rigla de calcul. Nisipul ? 
Aur nu altceva. Soarele ? 
Cind e, apoi să știi că nu 
te întorci acasă „necopt". 
Distracții ? Vorba cintecu- 
lui: „Șapte vieți dac-ai 
avea...". Nu ai putea par
ticipa la toate. Baruri ? Și . 
d-alea de noapte găsești. 
Cite vrei. Cu gustarea de 
dimineață te descurci mai 
greu dacă nu te duci „or
ganizat". Promenadă 1 
Și-n lungul și-n latul li
toralului poți face dacă nu 
plouă. Lume ? Lume, lu
me, soro... lume. Dacă nu 
și mai multă. Controlori, 
inspectori pe litoral ? Ce
va mai mulți decît in ia
nuarie. Cerul ? Albastru. 
Deservirea ? Pe alocuri, 
tot albastră. Dacă vă du
ceți în sezonul ăsta la Ma
maia, consumați îngheța
ta : „Mamă, vine Costi- 
că“. Căutați firma : „O fi 
mare Eminescu, dar e 
bun și Aronescu". Aro- 
nescu e gestionarul tone- 
tei cu înghețată, 
vește exemplar, 
vârât că 
coadă, 
plictisiți.

Deser- 
E ade- 

intotdeauna e 
dar n-o să vă 
Vă cucerește !

P.S.
Întors acasă am scos

din servietă „artizanatul".
aduse din

ai fost

mare.

de-

la

ăsta

se poate !

ah cit de mare 
de albastră. Gă-

Marea, 
e ! Și cit 
sești in ea și albastrul de 
Voroneț. Valuri ? Nici 
matematicianul care ne-a 
scos din încurcătură la 
restaurantul „Modern" 
n-a putut să le numere.

Cadourile 
plasare.

— Iar
Sovata 2

— Nu, la
— Dar cadou din

ai adus și cind ai fost la 
Sovata și cind ai fost la 
Sinaia,
na...

Predeal, Covas-

- De 
adus un

Marea 
tră. Iar 
care se 
nat, o 
chisă...

la Covasna v-arn
Neptun.

Neagră e albas- 
imaginația celor 

ocupă de artiza- 
nuanță mai in-

O Vîrsta ingrată : PATRIA — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Străzile au amintiri : VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
e Cavalerii aerului : rei BLICA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
O Bun pentru serviciul auxiliar : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
® 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.
0 Creola, ochii-ți ard ca flacăra : 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,20 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 8,45—
15.30 în continuare ; 17,45, la grădină
— 20, FLAMURA. — 9—13,30 în con
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Fata din parc : FESTIVAL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră
dină 20,30.
0 Deșertul roșu : CENTRAL — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21, GRĂDINA DOINA
— 20,15.
O Alexandru cel fericit : LUMINA
— 9,30—15,45 în continuare ; 10,30 ;
20,45, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Program pentru copii ■ DOINA — 
9 ; 11.
o Roils Royce-ul galben : DOINA — 
12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
0 „...Apoi s-a născut legenda" • U- 
NION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Campionatele europene de box ; 
Atletism : Stăpîn pe sine ; File din 
istoria sportului românesc : TIM
PURI NOI — 8—21 în continuare.
® o chestiune de onoare : FERO
VIAR — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. 
MELODIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, 
MODERN — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, ARENELE LIBERTĂȚII — 
20,15.
e Neîmblînzlta Angelica : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 
20, PACEA - 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Singeroasa nuntă macedoneană : 
BUZEȘTI - 15,30 ; 18, la grădină —
20.30.
© Șopronul roșu : DACIA — 8,30— 
21 în continuare.
o Crima din pădure : UNIREA —
15.30 ; 18, la grădină — 20.
• Dragoste la Las Vcgas : GIULEȘTI
— 15,30 ; 13 ; 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.
0 Comisarul X și banda „Trei clini 
verzi" : LIRA — 15,30 ; 18, la grădină
— 20,15, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15, la grădină — 20,15.
© Noaptea generalilor (ambele serii) : 
DRUMUL SĂRII — 16 ; 19, MOȘILOR
— 16, la grădină — 20.
e» Contesa Cosei : FLOREASCA - 9 ; 
12 ; 16,30 ; 20.
0 Străin în casă : VOLGA — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 A trăi pentru a trăi ; VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Tarzan, omul Junglei ; POPULAR
— 16 ; 18 ; 20, VITAN —'15,30 ; 18. la 
grădină — 20.
0 Prințul negru ; MUNCA - 15,30 ; 
18 ; 20,15.
© Aruncați banca în aer ; FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© La dolce vita : ARTA — 10—16 în 
continuare ; 19,30, la grădină — 20,15.
© Comedianții (ambele serii) : PRO
GRESUL — 15,30 ; 19, GRADINA
PROGRESUL-PARC — 20,15.
e Anul trecut la Marlenbad : RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.30.
© Tată de familie : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
® Am două mame șl doi tați t 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Vremuri minunate la Spessart : 
COSMOS - 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Tinerețe fără bătrînețe : FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.

© Teatrul „C.I. Nottara" (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") ■ Vijelie în 
crengile de sassafras — 20.

a Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (grădina Boema) ■ Femei, fe
mei, femei — 20.

O Ansamblul folcloric „Perinița" 
(în sala Teatrului „C.I. Nottâra") : 
Perinița mea — 10.
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Delegația Partidului Comunist 
din Reunion, formată din tovarășii 
Paul Verges, secretar general al 
partidului, și Bruny Payet, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central, care a parti
cipat la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, a părăsit joi dimineața 
Capitala.

L 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., Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului Central al U.T.C., 
și Titus Popovici, membru al C.C. 
al P.C.R.

Delegația
Comunist

Joi la amiază a părăsit Capitala 
delegația Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), con
dusă de dr. Agostinho Neto, preșe
dintele M.P.L.A., care a participat 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

■La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de

tovarășii Dumitru Petrescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Călin, membru al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.,- și Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S.

Joi după-amiază, tov. Mihai 
Dalea, președintele Colegiului Cen
tral de partid, s-a întîlnit cu tov. 
Ahmed Fadei, membru al C.C. al 
P.C. Sirian, care a reprezentat P.C. 
Sirian la cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

Convorbirea a descurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Cronica zilei

'Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist 
Francez, care a participat la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. Din 
delegație au făcut parte tovarășii 
Andre Vieuguet, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C.

Joi dimineața au părăsit Capitala 
tovarășii Kenji Kawada, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Japonia, și H. Sasaki, activist al 
C.C. al P. C. din Japonia, care au 
participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

al P.C. Francez, și Marcel Rosette, 
membru al Comitetului Central.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei și Ion Brad, 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R. 

ai Partidului 
in Japonia

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Roman Moldovan, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Socialist din Japonia
Reprezentantul Partidului Soci£- 

list din Japonia, Masashi Ishibashi, 
membru' ăl Comitetului Executiv, 
director al Biroului Internațional 
al P.S.J., care a participat la. lu
crările? celui' de-al X-lea Congres 
al P.C.R.,: a părăsit Capitala ~ joi 
dimineața. ,

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., șiTudor Ionescu, mem
bru al C.C; ăl P.fe;R.

Tovarășul Julio Posada, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Columbia, 
care a participat la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
a părăsit Capitala joi dimineața.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Burcă, membru al 
C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Partidului
Socialist din Nicaragua

'Joi dimineața a părăsit Capi
tala tovarășul Juan Jose Rodri- 
guez, membru al Comisiei Poli
tice și al Secretariatului Execu
tiv al C.C. al P.S.N., care a re
prezentat acest partid la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Valter Roman, membru 
al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului
Comunist din Ecuador

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația P. C. din Ecuador, care 
a participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Delegația 
a fost formată din tovarășii Efrain 
Alvarez, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P. C. din Ecua

dor, și Gandhi Burbano, membru 
al C.C. al P.C.E.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost conduși de to
varășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Nicolae Guină, membru 
al C.C. al P.C.R.

efegația Partidului
Comunist Libanez

Delegația Partidului Comunist 
Libanez, care a participat la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., a părăsit joi Capitala. 
Delegația a fost formată din tova
rășii Khalil Debs, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.L., și Georges Batal, membru 
al C.C. al P.C.L.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Josif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Constantin Scarlat 
și Angelo Miculescu, membri ai 
C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Partidului 
Avangărzii Socialiste 

din Algeria
Reprezentantul Partidului Avan

gărzii Socialiste din Algeria, to
varășul Larbi Bouhali, membru al 
Consiliului Național al partidului, 
care a participat la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
a părăsit joi Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Ion Gluvacov, 
membru al C.C. al P.C.R.

CansiUi Central
al Uniunii Generale 

Sindicatelor tfîn România

Reprezentantul Partidului 
African al Independenței 

din Guineea-Bissau 
si Insulele Capului Verde

Joi la amiază a părăsit Capi
tala reprezentantul Partidului A- 
frican al Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, tovarășul Amilcar Cabrai, 
secretar general al P.A.I.G.C., 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 Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., și Adrian Dimitriu, mi
nistrul Justiției.

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Norvegia

La invitația ministrului economiei 
forestiere, Mihai Suder, joi dimineața 
a sosit în Capitală ministrul silvi
culturii și industriei forestire al 
R.P. Bulgaria, prof. Dakov Mako, 
care, împreună cu un grup de spe
cialiști, va face o vizită în țara noas
tră. Oaspetele va vizita Combinate 
de industrializare a lemnului, fabrici 
de hîrtie și celuloză, diverse lucrări 
silvice, exploatări forestiere, unități 
de cercetare și proiectare din aceste 
sectoare. Joi seara,‘ ministrul econo
miei forestiere a oferit un dineu în 
cinstea ministrului bulgar. Printre 
persoanele participante se afla și 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București.

★
Firma greacă de import-export 

„Danex“ din Atena a .organizat în 
Capitală, în zilele de 13 și 14 au
gust, un ciclu de conferințe de spe
cialitate privind activitatea acestei 
firme în domeniul exportului unor 
produse către țara noastră. Au par
ticipat reprezentanți ai unor minis
tere economice, ai Camerei de Co
merț și ai unor întreprinderi româ
nești de comerț exterior, precum și 
specialiști din alimentația publică. 
A fost prezent, de asemenea, Jean 
Cambiotis, ambasadorul Greciei la 
București.

★
La Expoziția „România 1969“, azi, 

15 august, între orele 19—21, vor 
evolua pe estrada de la pavilionul 
Herăstrău, pe malul lacului, echi
pele artistice ale județelor Arad și 
Prahova.

în ziua de 14 august a.c. a avut 
loc plenara Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, la care au participat 
și președinții consiliilor județene 
sindicale.

La plenară a participat și a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Plenara a analizat munca și 
comportarea morală a tovarășului 
Gheorghe Apostol. La discuții au 
luat cuvîntul tovarășii : Ion Cotoț, 
Gheorghe Borș, Nicolae Moraru, 
Paraschiv Benescu, Constantin 
Herescu, Ion Udrea, Stana Dră- 
goi, Ion Alexandru, Larisa Mun- 
teanu, Dumitru Gheorghiu, Gheor
ghe Petrescu, Alexandru Vernescu, 
Constantin Drăgan, Gheorghe A- 
poștol.

Pentru activitatea necorespunză
toare, precum și pentru abaterile 
grave săvîrșite de la morala comu
nistă, de la principiile etice ale so
cietății noastre socialiste, plenara a 
hotărît în unanimitate eliberarea 
tovarășului Gheorghe Apostol din 
funcția de membru al Consiliului

îi

Central, al Comitetului Executiv 
și președinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Plenara a cooptat în Consiliul 
Central și l-a ales ca membru al 
Comitetului Executiv și președinte 
al Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia pe tovarășul Florian Dănă- 
lache, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. și-a manifestat deplina a- 
deziune la hotărîrile celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., atașamen
tul total al sindicatelor din Ro
mânia față de politica Partidului 
Comunist Român, față de Comite
tul Central al partidului, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. și-a exprimat hotărîrea 
nestrămutată de a munci în așa fel 
îneît sindicatele din țara noastră 
să contribuie în tot mai mare mă
sură la înfăptuirea mărețului pro
gram de dezvoltare multilaterală 
a societății noastre socialiste.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
CORNELIU MĂNESCU, VA FACE 

0 VIZITĂ ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

Tovarășul Martin Gunnar Knut- 
sen, membru supleant al Prezidiu
lui Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Norvegia, care 
a participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., a pără
sit Capitala joi dimineața.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de to
varășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ni
colae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R.

In construcție la Bacău

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, va face o vi
zită de prietenie în R.S.F. Iugosla

via, între 16( și 19 august 1969, la 
invitația secretarului de stat pen
tru afacerile externe, Mirko Te- 
pavaț.

Un nou

Delegația Partidului Socialist 
Unit din Berlinul occidental, care 
a participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român, a părăsit Capitala 
joi dimineața. Delegația a fost 
formată din tovarășii Dietmar Ah
rens, membru al Secretariatului 
P.S.U. din Berlinul occidental, și 
Harry Flichtbeil, membru al con

ducerii partidului, președintele or
ganizației raionale din Reinicken- 
dorf al P.S.U. din Berlinul occi
dental.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Mihai Dai ea, președintele 
Colegiului Central de Partid, și 
Eduard Eisenburger, membru al 
C.C. al P.C.R.

Reprezentant al Partidului 
Comunist din Finlanda

ansamblu 
de locuințe

în zona de est a orașului Bacău au 
început lucrările de construcție la un 
nou ansamblu de locuințe, care va cu
prinde în final 2 500 de apartamente. 
Noul cartier va purta numele „Milco- 
vul" și este conceput într-un stil arhi
tectonic specific părții centrale a Mol
dovei. Construcțiile vor fi realizate 
după tehnologii originale, elaborate de 
inginerii Trustului de specialitate din 
Bacău. Ele prevăd utilizarea pe scară 
largă a cofrajelot metalice plane și 
spațiale și a panourilor de mari dimen
siuni. Finisajele exterioare vor fi exe
cutate în flux tehnologic de fabricație. 
Noua tehnologie, precum și metodele 
înaintate de muncă ce vor fi folosite 
pe șantiere vor avea ca efect economic 
creșterea productivității muncii cu 
peste 25 la sută. în prima etapă se 
vor construi circa 1 000 de apartamen
te, o școală cu 16 săli de clasă, o 
creșă, o grădiniță, rețele sanitare și 
comerciale moderne.

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
WHIOMi ÎN CKIH

OH SFERT I VEAC

Tovarășul Olavi Hănninen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. din Finlanda, secretarul or
ganizației regionale de partid Hel
sinki, membru al delegației P.C.F., 
care a participat la lucrările celui

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

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Vasile Potop și Pompi- 
liu Macovei, membri ai C.C. al 
P.C.R.

eprezentantul Partidul
Comunist din Turda

Joi dimineața a părăsit Capitala 
tovarășul Halii Ozgiir, șeful sec
ției de propagandă a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Turcia, care a participat la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de to
varășii loan Gluvacov, membru al 
C.C. al P.C.R., și Iuliu Fejes, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIILOR
CARE AU PARTICIPAT LA CONGRESUL

AL X-LEA AL P.C.
Continuîndu-și vizita prin țară, de

legația Partidului Comunist din Aus
tralia, condusă de tovarășul Claude 
Jones, vicepreședinte al P.C. din Aus
tralia, a sosit joi în orașul Sibiu. 
Oaspeții au vizitat Muzeul Brucken- 
thal, monumente de artă, cartiere 
muncitorești și complexe comerciale, 
în drum spre Sibiu, membrii dele
gației s-au oprit la Făgăraș și în lo
calități de interes turistic.

★
Reprezentantul Partidului Comu

nist Irakian, tovarășul Rashad Amjed, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al partidului, care a 
participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., a vizitat joi 
Uzina de autocamioane din Brașov. 
Oaspetele a fost informat de directo
rul tehnic al întreprinderii, ing. Mir
cea Florescu, despre istoricul uzinei, 
despre calitatea producției și perfor
manțele tehnice ale autocamioanelor. 
Oaspetele a vizitat apoi principalele 
sectoare ale uzinei.

Șt
Delegația Partidului progresist al 

oamenilor muncii din Cipru (AKEL) 
formată din tovarășii Hristos Petas, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al partidului, și Hristos Hristofis,

membru al Comitetului Central al 
partidului, au vizitat Muzeul de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România. Oaspeții au urmărit cu in
teres exponatele care ilustrează su
gestiv dezvoltarea mișcării muncito
rești din România, lupta partidului, 
a forțelor democratice pentru înfăp
tuirea insurecției armate din 1944, 
precum și edificarea socialismului în 
țara noastră. Delegația a făcut, de 
asemenea, vizite în cartierele Balta 
Albă șl Titan din București și la 
hidrocentrala de pe Argeș.

★
Reprezentanți ai Partidului Comu

nist Brazilian, Partidului Comunist 
din Chile și Partidului Comunist din 
Argentina, care au participat la lu
crările Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, au făcut joi 
o vizită la întreprinderea integrată 
de lînă din Constanța. Ing. Vasile 
Pascaru, directorul fabricii, a infor-. 
mat pe oaspeți despre performanțele 
mașinilor, gama variată a sortimen
telor și calitatea stofelor produse 
aici, apreciate atît în țară,» cît și 
peste hotare.

(Agerpres)

Manuale pentru 
viitorul an școlar
Pentru următorul an școlar, redac

țiile Editurii didactice și pedagogice 
au pregătit 488 de titluri de manua
le. Dintre titlurile noi enunțăm, prin
tre altele, manualele de „Limba ro
mână" și „Aritmetica" pentru clasa 
a II-a — care, adresîndu-se copiilor 
de 7 și 8 ani, sînt tipărite în culori 
și bogat ilustrate f „Geografia pa
triei și a municipiului București" 
pentru clasa a III-a etc. Pentru cla
sele V—VIII au fost elaborate noi 
manuale de engleză, franceză și 
rusă, care cuprind șl lecții de con
versație, însoțite de discuri cu texte 
imprimate în lectura unor specialiști, 
iar pentru școlile cu program special 
s-au tipărit primele manuale de ita
liană și spaniolă. Clasele a IX-a, eu 
care va începe în toamnă invățămîn- 
tul obligatoriu de 10 ani, vor studia 
după manuale în întregime noi. li
nele manuale au fost îmbunătățite. 
Printre acestea se numără „Istoria 
literaturii române", „Analiză mate
matică și calculul probabilităților". 
„Algebră", „Fizică", „Istoria Româ
niei", destinate elevilor din clasa a 
XII-a. (Agerpres)

în cinstea aniversării unui sfert de 
veac de la eliberarea României de 
sub jugul fascist, în sala de festivi
tăți a Muzeului de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, s-au 
deschis, joi dimineața, lucrările se
siunii științifice internaționale cu 
tema „General și particular în lupta 
revoluționară și în construirea socia
lismului, în lumina experienței par
tidelor comuniste". Sesiunea este or
ganizată de către Academia Republi
cii Socialiste România, Institutul de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., și Academia de 
științe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R.

La lucrări participă academicieni, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior, cercetători științifici și alte 
cadre de specialitate din domeniul 
științelor sociale, activiști de partid 
și de stat. Iau parte, de asemenea, 
invitați din Uniunea Sovietică. Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Franța, Italia, Iugoslavia, 
Mongolia, Polonia, Spania și Unga
ria.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de acad. Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei. Au fost prezentate 
apoi comunicările „Dialectica mar- 
xist-leninistă a generalului și parti
cularului în revoluția și construcția 
socialistă în România" de conf. univ. 
dr. Gheorghe Badrus și prof. univ.

dr. Petre Constantin, de la Acade
mia de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de p'e lingă C.C. al 
P.C.R., „Insurecția din august 1944, 
eveniment epocal in istoria poporului 
român" de Gheorghe Zaharia. direc
tor adjunct al Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., „Leninismul despre 
dialectica generalului și particularului 
în dezvoltarea societății socialiste" 
de prof. dr. Serghei I. Popov (Uniu
nea Sovietică), „Partidul Comunist 
Român — forța politică conducătoare 
în transformarea socialistă a Româ
niei" de Ion Popescu-Puțuri, direc
torul Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., „Politica de alianță a ma
selor muncitoare austriece cu țărăni
mea și intelectualitatea din Austria" 
de dr. Gustav Kheghl (Austria) și 
„Legitățile generale și particularită
țile specifice ale revoluției socialiste 
din Bulgaria" de Iordan Iotov (Bul
garia).

După-amiază, lucrările sesiunii s-au 
desfășurat în cadrul secțiilor, avînd 
ca teme : „Clasa muncitoare și alia- 
ții săi in lupta revoluționară și în o- 
pera de edificare a societății socia
liste", „Socialismul și dezvoltarea e- 
conomică a societății" și „Dezvoltarea 
social-politică a orînduirii socialiste".

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă. Cerul a 
fost variabil, mai mult senin în ju
mătatea de, sud a țării. în cursul 
după-amiezii s-au produs înnourări 
mai accentuate în nordul țării, unde 
au căzut averse locale, însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sectorul 
sud-vestic. Temperatura aerului a 
înregistrat o ușoară scădere în nor
dul țării, la ora 14 fiind cuprinsă 
între 21 de grade la Polovragi și 32 
de grade la Videle. In București : 
vremea s-a menținut frumoasă și 
călduroasă, cu cerul senin. Vîntul a 
suflat în general slab. Temperatura 
maximă a atins 31 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 august. în țară : vreme 
în general călduroasă. Cerul va fi 
variabil, cu înnourări mai accen
tuate în jumătatea de vest a țării, 
unde vor cădea averse locale, în
soțite de descărcări electrice. în 
rest, averse izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 15 și 23 de 
grade, iar maximele între 26 și 34 
de grade. In București : vremea se 
menține călduroasă. Cerul va fi va
riabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura se menține ridicată.

I

î

I

Din momentul cuce
ririi independenței — 
15 august 1947 — sim
bolizat de înălțarea 
drapelului național 
pe turnurile Fortului 
Roșu din New Delhi, 
India a realizat pro
grese mai mari ‘decît 
în cele două secole d'e 
dominație colonială. 
Cei 22 de ani de inde
pendență sînt carac
terizați prin evoluția 
dinamică a economiei 
naționale, prin crea
rea și dezvoltarea mai 
multor industrii de 
bază, de ia construc
țiile mecanice grele la 
îngrășămintele chi
mice, de la metalur
gia modernă la rețe
lele hidroenergetice. 
Programele de dezvol
tare de cinci ani, în
cepute în 1951, au im
primat un ritm susți
nut și d'estul ' 
stant creșterii 
mice.

In dorința 
lui indian de a cîștiga, 
în intervalul scurt al 
cîtorva 
ce s-a 
cursul 
a fost 
ceput 
numai

de con- 
ecom-

poporu-

decenii, ceea 
pierdut în de- 
cîtorva secole, 

realizat un în- 
promițător nu 
în domeniul

industriei, ci și al a- 
griculturii. în India 
se vorbește adesea 
despre așa-numita 
„revoluție verde", sau 
despre „emanciparea 
climatică" a agricultu
rii indiene. Este vor
ba de un program 
lansat în 1966, de mo
dernizare și dezvolta
re a agriculturii, me
nit să aducă India, la 
începutul deceniului 
viitor, în situația de 
a-și putea asigura 
singură hrana locui
torilor ei.

Proiectele de iriga
ții ocupă un loc im
portant în acest pro
gram- Unul dintre ele 
privește rîul Kosi, cu
noscut sub numele 
popular de „rîul tris
teții". care își poartă 
apele prin ținuturile 
statului Bihar, situat 
în apropierea frontie
rei dintre India și Ne
pal. Păminturile în
tinse ale Biliarului 
n-au putut niciodată 
să asigure hrana celor 
aproape 50 
de locuitori 
Producția 
este aici la 
capriciilor 
„Proiectul Kosi", care

milioane 
ai săi. 

agricolă 
discreția 

naturii.

a început să fie pus 
în aplicare încă din 
1965, are în vedere 
construirea unei rețe
le de canale în lungi
me de 240 km și a 
unui baraj lat de 1 200 
m. cu ajutorul cărora 
vor fi irigate, pînă în 
1971, peste 800 000 ha. 
Cultivatorii, avînd a- 
cum posibilitatea să 
alterneze, după sezon, 
culturile de orez sau 
porumb cu cele de 
griu și apoi din nou 
cu ceie de orez, obțin 
trei recolte pe an, față 
de una singură pînă 
nu de mult. Pentru a 
se asigura succesul 
recoltelor multiple a 
fost sporit parcul de 
tractoare și mașini t- 
gricole, s-au avansat 
credite fermierilor.

Contactul Indiei cu 
secolul nostru se face 
print.r-o mare încor
dare a forțelor, prin- 
tr-o luptă, uneori dra
matică, cu diferite 
opreliști, însă marele 
popor indian privește 
cu încredere spre vii
tor.

GH. CERCELESCU
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Criza din cu prilejul aniversării

DESPRE
A Irlanda de Nord

intr-o fază acută
ELIBERĂRII ROMNIEI

BELFAST 14 (Agerpres). — Tulburările din Irlanda de Nord, izbucnite 
cu zece luni în urmă, au degenerat in noaptea de miercuri spre joi in cioc
niri extrem de violente, pe de o parte între grupurile extremiste protestante 
și catolice, iar pe de altă parte între poliție și aceste grupuri. Potrivit obser
vatorilor „Irlanda de Nord a ajuns pînă in pragul unui război civil".

la 
de 

. .
comentarii despre cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. Săptămînalul „KOMUNIST" 
scrie că „opinia publică mondială și 
în special opinia publică din țările 
socialiste, precum și mișcarea mun
citorească 
și urmărit 
fășurarea 
P.C.R. Se

BELGRAD. (Corespondență de 
N. Plopeanu). Presa iugoslavă 
joi continuă să publice articole

internațională au așteptat 
cu un mare interes des- 
lucrărilor Congresului 
poate afirma, continuă 

săptămînalul, că Congresul a justi
ficat pe deplin acest interes, confir- 
mînd orientarea politicii Partidului 
Comunist Român atît pe plan intern, 
cit și pe plan internațional. Congre
sul este apreciat îndeosebi pentru 
acea parte a lucrărilor sale consa
crate fundamentării și generalizării 
științifico a acestei orientări".

După ce menționează direcțiile 
spre care se va îndrepta atenția în 
viitor în dezvoltarea economiei na
ționale a României, „Komunist" 
continuă : „încrederea acordată
programului de acțiune al parti
dului înseamnă în același timp o 
manifestare a recunoștinței pentru 
politica pe care o promovează parti
dul și o uriașă obligație morală, o 
mare răspundere istorică. Această 
idee a fost subliniată de multe ori 
Ia Congres și se poate trage conclu
zia că ea nu a fost doar o lozincă, 
ci o expresie a conștiinței de care 
sînt adine pătrunși toți comuniștii 
români, de la cei mai înalți condu
cători pînă la membrii de rînd ai

depuse în vederea înfăptuirii secu
rității europene.

Cotidienele „MAGYAR HIRLAP" 
și „MAGYAR NEMZET" relevă că 
Directivele Congresului privind pla
nul cincinal pe 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării României pe 
perioada 1976—1980 prevăd ca obiec
tiv fundamental lărgirea și perfec
ționarea în continuare a bazei teh- 
nico-materiale a țării, făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

publică, de asemenea, o 
cu privire la cuvîntarea 
de ' tovarășul

Ziarul 
relatare 
rostită 
Ceaușescu în încheierea 
Congresului.

Nicolae 
lucrărilor

de la Al. 
Atena in- 
încheierea

cători pînă 
partidului".

Congresul, scrie 
formulat din 
precizie linia partidului* îi 
îațiile internaționale. Lupta

„Komunist", 
nou cu putere 

în

ai

a 
Și re- 

pen- 
tru pace, pentru o colaborare 
egală în drepturi cu toți cei care 
doresc o asemenea colaborare, pen
tru respectarea suveranității și in
tegrității teritoriale, pentru neames
tec _ în treburile interne ale altora 
devine un postulat programatic.

BUDAPESTA. (Corespondență de 
la Al. Pintea). — Joi, întreaga presă 
centrală din Upgaria a publicat rela
tări despre rezoluția Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân. „Congresul a constatat cu sa
tisfacție că anii care au trecut do 
Ia cel de-al IX-lea Congres au re
prezentat perioada cea mai dinamică 
și mai fertilă a dezvoltării țării" — 
relevă majoritatea ziarelor.

Apreciind activitatea intensă des
fășurată în ultimii ani de P.C.R. 
pentru extinderea legăturilor de co
laborare frățească cu partidele co
muniste și muncitorești — scrie zia
rul „NEPSZABADSAG" — Congre
sul a dat mandat noului Comitet Cen
tral să acționeze în continuare pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate 
partidele frățești, fără excepție, pen
tru a contribui la refacerea și întă
rirea colaborării și unității mișcării 
comuniste pe baza respectării stricte 
a principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar : 
egalitatea deplină în drepturi, nea
mestecul în treburile interne, respec
tul independenței fiecărui partid, al 
dreptului său de a-și elabora de sine 
stătător linia politică.

Congresul stabilește, de asemenea, 
necesitatea continuării eforturilor

FRAGA. (Corespondență de la 
E. Ionescu). — Sub titlul „Congre
sul de la București s-a încheiat", 
ziarul „RUDE PRAVO" publică un 
comentariu în care se relevă că „în 
dezbaterile și în documentele sale 
finale, Congresul al X-lea al P.C.R. 
a reafirmat linia consecventă a poli
ticii românești in domeniul activi
tății de partid și de stat".

Congresul — se arată în articol — 
a analizat și a apreciat în mod 
deosebit dezvoltarea economică a 
țării. Din această analiză s-a des
prins clar că regimul socialist din 
România a înregistrat succese în
semnate, în special în ultimii ani, 
în opera de dezvoltare a potențialu
lui economic al țării. Avîntul cel mai 
însemnat a fost înregistrat. în prin
cipalele ramuri ale economiei ro
mâne — de exemplu industria chi
mică și industria constructoare de 
mașini — care s-au ridicat cel pu
țin la nivelul european. Economia 
română are astăzi baze stabile și, 
datorită unei organizări raționale, 
precum și prezenței tot mai active 
în circuitul internațional, poate să 
sprijine în mod corespunzător dez
voltarea armonioasă a întregii socie
tăți socialiste românești.

Poziția politică internă a P.C.R., 
partid care are aproape două 
milioane de membri — subliniază 
autorul —■. este fermă, iar conduce
rea lui se bucură de deplina încre
dere a maselor de membri, a 
întregului popor. La actuala pozi
ție puternică a Partidului Comunist 
Român contribuie în mare măsură 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de al că
rui nume comuniștii români și cei 
fără de partid leagă atît avîntul 
economic, cit și schimbările pozitive 
din politica de stat și de partid care 
se înfăptuiesc în România.

Corespondențe referitoare la do
cumentele adoptate lă Congres sînt 
publicate și de ziarele „ZEME- 
DELSKE NOVINI" și „LIDOVA DE
MOCRACIES

VARȘOVIA. (Corespondență de la 
I. Dumitrașcu). — „TRYBUNA LU- 
DU“ a publicat joi o corespondență 
din București în cadrul căreia sînt 
redate extrase din Rezoluția adop
tată de Congresul al X-lea al P.C.R.

Congresul a aprobat în întregime 
politica externă și activitatea inter
națională a partidului și guvernului, 
menite să ducă la dezvoltarea con
tinuă a colaborării cu toate țările 
socialiste, la apărarea unității miș
cării comuniste și muncitorești, în
tărirea legăturilor cu toate forțele 
antiimperialiste și dezvoltarea cola
borării cu toate țările lumii, indife
rent de orînduirea lor socială, scrie 
ziarul.

In comitetul pentru dezarmare

Opinii privind interzicerea
armelor chimice
și bacteriologice

GENEVA 14 — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : In 
ședința de joi a Comitetului pentru 
dezarmare, șeful delegației poloneze, 
Antoni Czarkowski, a revenit asu
pra documentului de lucru cu privire 
la interzicerea armelor chimice și 
bacteriologice, înaintat comitetului 
de guvernul său. Subliniind impor
tanța dezarmării nucleare ca măsură 
primordială pe calea dezarmării ge
nerale și totale, vorbitorul a arătat 
totodată că continuarea producției 
de arme chimice și bacteriologice 
constituie o gravă primejdie pentru 
securitatea internațională.

Șeful delegației indiene, M. A. Hus
sain, a relevat importanța dezarmă
rii nucleare, după care a făcut o am
plă analiză a proiectelor sovietic și 
american cu privire la demilitariza
rea teritoriilor submarine. El a subli
niat necesitatea clarificării unor for-

mulări din ambele proiecte precizînd 
că principiul de bază al unui tratat 
trebuie să fie garantarea securității 
tuturor statelor riverane și a celor 
nenucleare.

Luînd apoi cuvîntul, șeful delega
ției japoneze, Koichiro Asakai, s-a 
ocupat de problema armelor chimice 
și bacteriologice, arătînd că este ne
cesar să se interzică nu numai folo
sirea, ci și producerea și stocarea 
lor. Declarîndu-se de acord cu pro
iectul britanic de interzicere a arme
lor bacteriologice, el și-a exprimat 
speranța că se vor găsi soluții și pen
tru abolirea armelor chimice.

Șeful delegației britanice, I.F. Por
ter, a prezentat comitetului o notă 
suplimentară cu privire la studiul 
tehnicii detectării exploziilor nu
cleare subterane și a cutremurelor 
și la posibilitatea de a face o distinc
ție între acestea.

RELATIVĂ ACALMIE 
PE FRONTUL NIGERIAN

OWERRI 14 (Agerpres). — Cores
pondenții de presă ai agențiilor de 
presă occidentale apreciază că activi
tatea militară din Biafra, care a cu
noscut în ultimele trei săptămîni o 
intensitate deosebită, a intrat în mo
mentul de față într-o perioadă de acal
mie. Această modificare se datorește 
în mare măsură și ploilor torențiale 
care s-au abătut de cîteva zile asupra 
unor întinse regiuni din această zonă 
și care au făcut ca cea mai mare parte 
a căilor de comunicație să devină im
practicabile.

O privire de ansamblu a operațiilor 
militare arată că în general n-au in-

tervenit schimbări pe linia frontului. 
Astfel, după mai multe încercări, tru
pele biafreze nu au putut cuceri loca
litatea Umu Melu, un important cen
tru strategic, situat pe principala cale 
de acces dintre Owerri și Port 
Harcourt. Corespondentul agenției 
France Presse, Jacques Kaufman, re
latează că în prezent orice deplasare 
de trupe în întreaga regiune de la 
sud de Owerri este imposibilă, dato
rită averselor de ploaie care cad ne
contenit zi și noapte.

La Onitsha, trupele federale și cele 
biafreze continuă să desfășoare lupte 
'Sporadice.

ATENA. (Corespondență 
Cîmpeanu) — Ziarele din 
formează pe larg despre 
lucrărilor celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. „NEA 1 
POLITEIA" relatează despre alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca se
cretar general al P.C.R., subliniind 
printre altele că: „participanții la 
Congres au aclamat minute în șir, in 
picioare, dcmonstrîndu-și 
acesta sprijinul integral 
conducerea României", 
du-se la cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la mitingul din 
Piața Palatului, ziarul relevă hotă- 
rîrea României de a continua poli
tica de dezvoltare a orînduirii socia
liste. Ziarul „ELEFTHEROS COS
MOS" informează la rîndul său des
pre încheierea lucrărilor Congresu
lui — pe care le apreciază ca „un 
eveniment de mare însemnătate în 
viața României".

în felul 
pentru 

Referin-

La Londonderry, principalul focar 
al tulburărilor, unde luptele conti
nuă de 36 de ore, poliția a făcut la 
rîndul său uz de arme, după ce a fost 
atacată cu focuri de armă și bombe 
incendiare. Numai la Londonderry, 
numărul victimelor, printre care și 
morți, este evaluat la peste 300. Noi 
clădiri au fost incendiate, cartiere în
tregi au fost devastate. Tulburările 
s-au extins de la oraș la oraș, iar 
focuri de arme au putut fi auzite 
și în capitala Irlandei de Nord, Bel
fast, precum și în alte orașe, ca Dun- 
giren, Andersontown, Coalisland, 
Newry, Armagh, unde grupurile ex
tremiste au provocat incendii uriașe 
și au împînzit străzile cu baricade 
de luptă.

Se pare că exacerbarea încordării 
a fost stimulată de inițiativa premie
rului Republicii Irlanda, Jack Lynch, 
care în cursul nopții a cerut inter
venția urgentă a O.N.U. în criza 
nord-irlandeză, cerere care a provo
cat satisfacția catolicilor și înclîrii- 
rca protestanților. Propunerea iui 
Lynch a fost însă respinsă joi dimi
neața atît dc guvernul britanic, cit 
și de premierul norcl-irlandez.

Intr-un discurs rostit în timpul nop
ții de miercuri spre joi la posturile 
ele televiziune, Jack Lynch a subliniat 
că tulburările din Ulster (Irlanda 
de Nord) oglindesc, printre altele,

dorința populației de unire a celor 
două Irlande. El a cerut guvernului 
britanic să reconsidere situația con
stituțională a guvernului nord-irlan- 
dez. Ținînd seama de desfășurarea 
evenimentelor, premierul britanic, 
Harold Wilson, și ministrul său de 
interne, James Callaghan, aflați in 
vacanță, s-au înapoiat la Londra.

-ic
Guvernul Irlandei de Nord a au

torizat joi dislocarea unor trupe 
britanice în orașul Londonderry pen
tru a susține forțele dc ordine lo
cale în operațiunile împotriva de
monstrațiilor și ciocnirilor dintre 
populația protestantă și cea catolică.

Evenimentele din Ulster — arată 
observatorii politici — au grave pre
lungiri în relațiile dintre Marea Bri
tanic și Republica Irlanda. La Dublin 
s-a anunțat că un important număr 
de militari irlandezi a fost trimis 
de urgență la frontiera dintre Eire 
și Ulster. Totodată, au fost anulate 
permisiile în armata irlandeză și 
rechemați ofițerii aflați în concediu. 
Deși în capitala irlandeză există o 
evidentă dorință de a minimaliza 
gravitatea acestor măsuri, se subli
niază că încordarea care domnește 
între Anglia și Republica Irlanda s-a 
accentuat considerabil.

BUDAPESTA 14. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României, joi 
au fost depuse coroane de flori din 
partea ambasadei române la 
Budapesta la monumentele și mor
mintele eroilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ungariei 
de la Miskolc, Megyaszo, Cegled, 
Tiszakecske și Cserkeszolo. Au 
fost de față reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

•fr
HANOI 14 (Agerpres). — în ca

drul acțiunilor pentru sărbătorirea 
în R. D. Vietnam a zilei de 23 Au
gust, la școala „La Hien“ din pro
vincia Bac Thai care este înfrățită 
cu o școală din Bistrița Năsăud, 
a avut loc un miting de prietenie 
la care au participat reprezentanți 
ai comitetului de partid și ai co
mitetului administrativ al provin
ciei Bac Thai, ai Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam, 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, Ministerului Edu
cației, cadre didactice, elevi și 
meroși cetățeni.

tV

CAIRO 14 (Agerpres). — în 
drill manifestărilor consacrate
Ici de-a 25-a aniversări a eliberării 
României s-a deschis la Alexan
dria (R.A.U.) o expoziție de repro
duceri după tablouri din Galeriile 
Naționale ale României. Cu acest 
prilej a fost prezentată o gală de 
filme documentare românești.

LONDRA 14 — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite: în 
cadrul manifestărilor prilejuite do cea 
de-a 25-a aniversare a zilei de 23 
August, la Royal Festival Hali din 
Londra a avut loc deschiderea unei 
expoziții fotografice intitulată „Prin 
România azi", organizată de I.R.R.C.S. 
Sînt înfățișate imagini ale succeselor 
economiei naționale din ultimii 25 de 
ani, precum și variate aspecte din 
viața economică, socială și culturală 
a poporului român.

■A-
MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 

în cadrul manifestărilor consacrate 
aniversării a 25 de ani de la elibe
rarea României, la facultatea de 
umanistică și științe a Universității 
Republicii din Montevideo s-a 
inaugurat expoziția de fotografii 
„Vestigii daco-romanc pe teritoriul 
României", realizată cu concursul 
I.R.R.C.S.

nu-

ca-
ce-

★
STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 

Cu prilejul apropiatei aniversări a eli
berării României, televiziunea suedeză 
a prezentat prima parte a filmului 
românesc pentru copii „Naică".

TOKIO. (Corespondență de la 
Florea Țuiu). — într-un edito
rial consacrat însemnătății Con
gresului al X-lea al P.C.R., „ ASAHI". 
— ziarul japonez cu cel mai mare 
tiraj, scrie : „Mai bine decît toate 
cifrele și documentele ceea ce oferă 
un material convingător pentru apre
cierea viitorului națiunii române este 
demonstrarea, cu prilejul Congresu
lui, a atașamentului vital manifestat 
de membrii partidului și de popor 
față de conducerea politică și econo
mică a țării de către Partidul Comu
nist Român. Congresul Partidului Co
munist Român a constituit o confir
mare a uriașei popularități de care 
se bucură în rîndurile poporului ro
mân secretarul general al partidu
lui, Nicolae Ceaușescu.

într-un comentariu consacrat lucră
rilor Congresului, ziarul „SANKEI" 
relevă „procedura democratică" a- 
plicată la alegerea organelor condu
cătoare ale P.C.R.

LONDRA. (Corespondență de la 
L. Rodescu). Ziarul „FINANCIAL 
TIMES" a publicat joi un comenta
riu, însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrat rezul
tatelor Congresului Partidului Co
munist Român. Autorul comentariu
lui apreciază că „Președintele Româ
niei și conducătorul partidului, 
Nicolae Ceaușescu, a obținut, ca ur
mare a celui de-al X-lea Congres 
al partidului său, un prestigiu tot 
mai mare, atît peste hotare, cit și 
pe plan intern".

B ® @ @ ®

de presă
Luerările conferințe! pentru interzicerea armelor 

aiomîce și CU hidrogen, organizată în cadrul manifestărilor prilejuite 
de comemorarea a 24 de ani de la bombardamentele atomice asupra orașelor 
Hiroșima și Nagasaki au început joi la Nalta — centrul administrativ al 
insulei Okinawa. La conferință participă reprezentanți ai organizațiilor demo
cratice din Japonia și din Okinawa, invitați străini. In răjjdrtul prezentat se 
subliniază necesitatea intensificării luptei pentru interzicerea tuturor tipurilor 
dc arme de exterminare în masă și a unor acțiuni comune în vederea înfăp
tuirii dezarmării generale și totale, a lichidării bazelor militare americane de pe 
teritoriul japonez.

Consiliul de Securitate 
s-a întrunit joi după-amia- 
ză pentru a continua dez
baterile privind plîngerea Libanu
lui împotriva violării spațiului aerian 
libanez de către avioane israeliene și 
a plîngerii israeliene împotriva atacuri
lor organizațiilor palestiniene instalate 
în teritoriul libanez. In ședința de joi 
după-amiază au luat cuvîntul repre
zentanții Algeriei, Franței, U.R.S.S.,

Pakistanului și Israelului. Mai mulți 
vorbitori au subliniat importanța re
glementării politice a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

PROBLEMELE PRIORITARE

GUVERN ITALIAN
CORESPONDENȚĂ DIN ROMA DE LA N. PUICEA

Dezbaterile din parlamentul ita
lian privind acordarea votului de 
învestitură guvernului monocolor 
democrat-creștin, condus de Mari
ano Rumor, s-au încheiat, după cum 
se știe, prin aprobarea declarației- 
program guvernamentale. Discuțiile 
care au avut loc cu acest prilej, atît 

• în Camera deputaților cit și în Se
nat, au pus și mai mult în lumină 
elementele specifice ce caracteri
zează noul guvern. Născut sub sem
nul sciziunii socialiste și condiționat 
de eforturile persistente de a se asi
gura supraviețuirea formulei guver
namentale de centru-stînga, noul ca
binet reprezintă o soluție cu caracter 
provizoriu, rezultat evident al unui 
compromis ilustrat de dozajul la 
care s-a recurs pentru includerea 
tuturor curentelor ce există în pre
zent în cadrul Partidului democrat- 
creștin. Optînd pentru o formație 
monocoloră și refuzînd constituirea 
unui guvern cu socialiștii, pe baza 
unui program de acțiune diferit de 
cel al guvernului precedent, condu
cerea P.D.C. a respins, implicit, o- 
rientarea mai pronunțată a politicii 
guvernamentale spre întîmpinarea 
cerințelor maselor largi populare. 
Cu toate acestea, aici se consideră 
că prin această formulă s-a încer
cat să se evite perspectiva, de- , 
venită iminentă, a dizolvării anti
cipate a parlamentului și organi
zării de noi alegeri generale. Ac
tualul 
„stingă" 
frunte cu 
nisterului 
programul 
înregistrat 
guvernului precedent.

Autodefinindu-se „continuator 
politicii de centru-stînga", în scopul 
creării „cit mai curînd posibil" a 
condițiilor restabilirii coaliției parti
delor ce o alcătuiau anterior, (demo- 
crat-creștin, socialist, socialist unitar 
și republican) guvernul își prdpune 
să prezinte spre aprobarea parla
mentului proiectele de lege ale unor 
reforme ce preocupă în mod deose
bit masele populare. Printre acestea

cabinet cuprinde întreaga 
democrat-creștină, în 
Aldo Moro, titularul mi- 

afacerilor externe, iar 
său de activitate nu 
modificări față de cel

a 
al

al

— menționează declarația-program 
guvernamentală — se află așa-nu- 
mitul „statut al muncitorilor", care 
recunoaște oamenilor muncii din 
fabrici o serie de drepturi cu carac
ter sindical și politic, reforma în- 
vățămîntului universitar, aplicarea 
legii privind organizarea regională 
și ținerea alegerilor regionale și ad
ministrative în toamnă sau, cel 
tîrziu, pînă în primăvara viitoare, 
reforma sistemului de impozite etc.

în domeniul relațiilor externe nu 
sînt de semnalat elemente noi față 
de coordonatele cunoscute ale poli
ticii italiene. Se remarcă dorința 
unei participări mai intense a Ita
liei la dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate și colaborare pe plan eu
ropean și în zona mediteraneană.

Pentru ducerea la îndeplinire a 
acestui program, guvernul declară 
că la adoptarea diferitelor proiecte 
de lege se bazează pe votul și aju
torul partidelor de centru-stînga.

In discuții vii, reprezentanții for
țelor de stînga — partidul comu
nist, Partidul socialist italian al u- 
nității proletare (PSIUP) — au ca
racterizat declarația-program guver
namentală ca fiind plasată în contex
tul unei situații de criză a politicii de 
centru-stînga, care nu a răspuns 
așteptărilor maselor. După părerea 
opoziției de stînga, măsurile ce 
vor fi supuse dezbaterilor parlamen
tului nu pot fi considerate reforme 
în sensul deplin al cuvîntului, ci în
cercări de adaptare la o realitate 
nouă. „Formula de centru-stînga — 
a declarat Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al P.C.I., cu prile
jul dezbaterilor din Camera deputați- 
lor — este depășită. Noi cre
dem că este posibilă o altă calc, 
calea unui complex dc transformări 
a structurilor economico-sociale, 
care să marcheze o schimbare reală 
în 
Și

La U august poporal 
pakistanez a săffeăteriî 
ziua independenței. Din ‘i)ri- 
mele ore ale dimineții la Rawalpindi, 
Lahore, Caraci și în alte orașe au răsu
nat salve de artilerie, iar în piețele 
centrale s-au adunat mii de oameni 
pentru a participa la mitingurile săr
bătorești. Cu prilejul sărbătorii națio
nale, președintele Pakistanului, gene
ralul Yahya Khan, a adresat poporului 
un mesaj radiodifuzat în care s-a refe
rit la necesitatea consolidării econo
miei naționale- și la adoptarea dc mă
suri radicale în domeniul social.

Joi a avui Ioc o remaniere a guvernului iranian, anuntă 
agenția Reuter. Hassan Zahedi, care a deținut portofoliul agriculturii, a fost 
numit în funcția de ministru de interne. Conducerea ministerului agriculturii a 
fost încredințată lui Itaj Vahidi, fost subsecretar la Ministerul Apelor și Ener
giei. De asemenea a fost creat un nou minister al dezvoltării în fruntea căruia 
a fost numit Yeganeh Mohammad, fost subsecretar la Ministerul Economiei. în 
aceeași zi, premierul Abbas Hoveida i-a prezentat pe cei trei miniștri șahinșa- 
hului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi.

Satelitul arifteial a! Pă~ 
alintului „Cosmos-292" a 
fost lansat la 14 august în Uniunea 
Sovietică, în vederea continuării ex
plorării spațiului cosmic, anunță agen
ția TASS. Aparatele de la bordul sa
telitului funcționează normal.

pe baza egalității în drepturi. R.D.G.. 
a spus O. Winzer, nu pune nici un 
fel de condiții prealabile pentm pre
gătirea și realizarea acestei conferințe 
și este dispusă să sprijine orice con
tribuție realmente constructivă la rea
lizarea ei.

Incidente de frontieră
sovieto-chineze

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe . al 
U.R.S.S., anunță ' agenția TASS, a 
adresat Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze o notă de 
protest în care se arată că la 13 
august cîtcva grupuri de militări 
chinezi au încălcat frontiera de 
stat sovietică în regiunea Semipa
latinsk, pătrunzînd adînc pe teri
toriul sovietic. în urma măsurilor 
luate de grănicerii sovietici, cei 
care au încălcat granița au fost 
alungați dincolo do hotarele 
U.R.Ș.S. Doi soldați chinezi au fost 
reținuți pe teritoriul sovietic; S-au 
înregistrat cîțiva morți și răniți.

•A’
PEKIN 14 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, 
Ministerul Afacerilor. Externe al 
R. P. Chineze a adresat ambasadei 
sovietice la Pekin o notă de pro
test în care se arată că în dimi
neața zilei de 13 august formațiuni 
militare sovietice au pătruns pe o 
distanță de doi kilometri pe teri
toriul .chinez în zona Tiehliekti, 
districtul Yumin, regiunea auto
nomă Sintzian Uigura, și au des
chis focul împotriva grănicerilor 
chinezi, omorînd și rănind mulți- 
dintre ei. Grănicerii chinezi au 
fost obligați să riposteze în auto
apărare.

CONFERINȚA

Ministrul afacerilor ex
terne ale Republicii Demo
crate Germane, Otto winzer, 
s-a pronunțat, într-un interviu acordat 

^agenției A.D.N., pentru convocarea 
grabnică a unei conferințe de securi
tate europeană la care să participe 
toate statele de pe continentul nostru,

0 delegate ts Partidu
lui Social-Deniocrat-Mun- 
citeresc din Suedia, condusă 
de Annalisa Lewen Eliasson, membră 
a Comitetului Executiv P.S.D.M. și 
deputată în parlament, care timp de 
trei săptămîni a făcut o vizită pentru 
studierea dezvoltării sociale și eco
nomice din Cuba, a părăsit Havana 
îndreptîndu-se spre patrie.

DE LA PARIS
ÎN PROBLEMA
VIETNAMEZA

Astronauții Neil Arm
strong, Edwin Aldrin 
și Michael Collins, du
pă primirea impresio
nantă ce li s-a făcut 
la New York și Chi
cago, au sosit la Las 
Angeles, unde, pe ae
roportul internațional, 
au fost întimpinați cu~ 
o căldură deosebită de 
numeroși locuitori ai 
orașului de pe coasta 
Pacificului. Primarul

orașului a remis celor 
trei astronauți o pla
că care comemorează 
misiunea lor epocală. 
Cei trei cuceritori ai 
Selenei au plecat apoi 
cu elicopterul la „Cen
tury Piaza Hotel", 
unde președintele Ri
chard Nixon a oferit 
in cinstea lor o recep
ție oficială.

Pe de altă parte se 
anunță că

membri ai echipajului 
lui „Apollo—U“ vor 
face in curînd o că
lătorie în jurul lumii. 
Un purtător de cuvint 
al N.A.S.A. a precizat 
că s-a și întocmit iti
nerarul pe care-l vor 
parcurge astronauții 
și urmează ca acesta 
să fie supus spre apro
bare în cel mult o săp- 
tămină președintelui
S.U.A.

relațiile de clasă, în exercitarea 
natura puterii". Pentru aceasta 
a spus Berlinguer — este necesar 
fie stabilit cadrul unei alternative 
formula de centru-stînga, „bazată 

înțelegerea între
să 
la 
pe convergența și î , 
toate forțele de stînga, laice și ca
tolice".

Poporul Republicii Congo sărbă
torește astăzi două evenimente de 
seamă din istoria patriei sale : nouă 
ani de la cucerirea independenței și 
șase ani de la victoria revoluției 
populare care a dus la instaurarea 
în țară a unui regim democratic. 
In scurta perioadă care a trecut, 
poporul congolez a depus însem
nate eforturi pentru consolidarea

independenței patriei sale, pentru 
dezvoltarea economiei, a culturii, 
pentru făurirea unei vieți noi. 
printre preocupările economice se 
include și regularizarea cursurilor 
apelor, în vederea asigurării cu cu
rent a noilor obiective industriale, 
precum și pentru dezvoltarea iriga
țiilor. In fotografie : barajul de la 
Djouă.

»

PARIS 14 (Agerpres). — Cea de-a 
30-a ședință a Conferinței cvadripar- 
tite în problema Vietnamului, care a 
avut loc joi la Paris, nu a marcat un 
progres al tratativelor. Șeful dele
gației americane, ambasadorul Henry 
Cabot Lodge, a evocat intensificarea 
luptelor din Vietnamul de sud și a 
repetat cunoscuta poziție a părții a- 
mericane cu privire la căile de so
luționare a conflictului din Vietnam. 
Un punct de vedere asemănător a 
fost expus și de Pham Dang Lam, 
reprezentantul administrației de la 
Saigon, care a insistat asupra pre
tinselor „alegeri libere" ce ar urma 
să fie organizate de actualul regim 
saigonez sub control străin.

în intervenția sa, Nguyen Van 
Thien, membru al delegației guvernu
lui revoluționar provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, a declarat 
că retragerea din Vietnamul de sud 
a 25 000 de militari americani, anun
țată la Washington, „nu este un pro
ces de dezangajare treptată a S.U.A., 
ci o înlocuire și înnoire de rutină a 
forțelor S.U.A. din Vietnamul de 
sud". Vorbitorul a condamnat te
roarea instaurată de regimul saigo
nez și a cerut instaurarea unui gu
vern de coaliție care să asigure re
stabilirea păcii în Vietnamul de sud.

Șeful delegației R. D. Vietnam, 
ministrul *' 
anunțata 
mericane 
simulată, 
torul, efectivul 
din Vietnamul de sud, nu numai că 
nu s-a redus, dar a și crescut". In 
legătură cu aceasta, el a citat date 
scoase în evidență de unele per
soane influente din Washington.

tA
SAIGON 14 (Agerpres). — Un co

municat dat publicității în Vietnamul 
de sud și la Hanoi anunță apropiata 
vizită în R. D. Vietnam a unei dele
gații conduse de Trinh Dinh Thao, 
președintele Comitetului Central al 
Alianței forțelor naționale, democratice 
și păcii din Vietnamul dc sud, la invi
tația Comitetului Central al frontului 
Patriei din Vietnam. Consacrînd edito
rialul său acestui eveniment, ziarul 
„Nhan Dan" sublinia importanța vizi
tei, care va contribui la întărirea 
blocului uniunii naționale a țării.

Xuan Thuy, a declarat că 
retragere a unor trupe a- 
nu este decît „o retragere 
De fapt, a continuat vorbi- 

trupelor americane
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