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CONSTANTIN I. PARHON
Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri

ale Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, a- 
nunță cu profundă durere încetarea din via
ță a lui Constantin I. Parhon, eminent om

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL
AL

PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

DE STAT 
AL 

REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA

de știință, vechi militant al mișcării mnn-> 
citorești și democratice din țara noastră, 
președinte al primului Prezidiu al Repu
blicii Populare Române, fiu credincios al po
porului român.

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL i

REPUBLICII SOCIALISTE ! 
ROMÂNIA

CONGRESUL AL X-LEÂ
★

Academia Republicii Socialiste România, 
Academia de Științe Medicale, Ministerul Tn- 
vățămlntului, Ministerul Sănătății, Consiliul 
General A.R.L.U.S., anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață, în ziua de 9 august 1969, 
orele 11 și 40 de minute, a academicianului 
profesor dr. Constantin I. Parhon, savant de 
renume internațional, creator al școlii româ-

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

nești de endocrinologie și unui din fondatorii 
acestei ramuri a științei medicale pe plan 
mondial, medic strălucit, profesor și pedagog, 
președinte de onoare al Academiei Republicii 
Socialiste România, membru de onoare al 
Academiei de Științe Medicale, membru al 
mal multor academii și societăți științifice 
de peste hotare, președinte de onoare al Con
siliului General A.R.L.U.S.

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
MEDICALE

AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMAN

MINISTERUL ÎNVAȚAMÎNTULU1 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Lucrările Congresului 
Partidului Comunist Ro
mân, urmărite cu un deo
sebit interes de întreaga 
țară, prilejuiesc, în conti
nuare, o amplă și creatoa
re dezbatere a documente
lor de o excepțională va
loare care stabilesc direc
țiile fundamentale ale po
liticii interne și externe a 
partidului în perioada ur
mătoare, prefigurează dez
voltarea înfloritoare, pe 
mai departe, a patriei noas
tre socialiste.

Sîmbătă dimineața, la re
luarea lucrărilor, delegații

ZIUA A PATRA

A LUCRĂRILOR

și invitații au primit cu 
puternice aplauze pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți tovarăși din prezi
diul Congresului precum 
și delegațiile de peste ho
tare participante la Con
gres.

In cadrul primei ședințe, 
prezidată de tovarășul 
Gheorghe Pană, au luat 
cuvîntul tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, delegat 
al organizației județene de 
partid Dolj, Nicolae Bre- 
ban, scriitor, delegat al or
ganizației județene de par
tid Brăila, Miu Dobrescu, 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

K. F. Katușev

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

Giancarlo Pajetta

Sîmbătă după-amiază, 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit pe 
tovarășul K. F. Katușev, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului ComunisA al 
Uniunii Sovietice, conducăto-

rul delegației Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
care participă la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 

în cursul întrevederii a 
avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

Nicolae Ceaușes- 
general al C. C. 

primit sîmbătă 
■ tovarășul Gian- 
, membru al Bi- 

și al Direcțiunii

Tovarășul 1 
cu, secretar | 
al P.C.R., a 
dimineața pe 
carlo Pajetta, 
roului Politic 
Comitetului Central al Parti-

dului Comunist Italian, con
ducătorul delegației P.C.I., 
care participă la lucrările 
Congresului al X-lea al P.C.R

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

ASTAZI, 10 AUGUST, IN 
JURUL OREI 10, POSTURILE 
NOASTRE DE RADIO Șl TE
LEVIZIUNE, VOR TRANSMI
TE ÎN DIRECT, FESTIVI
TATEA INAUGURĂRII EX
POZIȚIEI REALIZĂRILOR E- 
CONOMIEI NAȚIONALE — 
EREN ’69.

Ședințele secțiunilor
pe probleme ale Congresului

\

(Agerpres)

după-amiază au 
lucrările în toate

La înălțimea 
marii încrederi

însemnări din Sala Congresului
Idei fecunde, Impulsuri vii, 

creatoare, o uriașă declanșare 
de energie spirituală — rodul 
marii gîndiri creatoare a parti
dului, transcrisă în linia pro
gramatică realistă și clarvăză
toare a directivelor care priveso 
viitorul patriei — definesc, tot 
mai pregnant, zi de zi, vasta 
activitate desfășurată sub cu
pola Sălii Congresului. Din cea
sul cunoașterii documentelor 
care au fost prezentate Congre
sului și pînă azi, cînd marele 
forum — prin dezbaterile de 
înaltă valoare principială și 
practică pe care le găzduiește
— le adaugă aprobarea activă 
a delegaților celor două milioa
ne de comuniști români, am trăit, 
ridicat mereu la o treaptă de 
intensitate tot mai înaltă, sen
timentul unei succesiuni de gla
suri pline de responsabilitate, 
urcînd din toate orașele și sa
tele patriei, din toate domenii
le de activitate, spre incontes
tabilele perspective ale civili
zației noastre socialiste.

„Pe baza experienței cucerite 
pînă acum“, „analizînd capaci
tatea de muncă a colectivului 
nostru, realizările și deficien
țele, rezervele materiale și de 
energie umană de care dispu
nem" — sînt cuvinte care re
vin ca un leit-motiv în inter
vențiile vorbitorilor. Fiecare a- 
probare a cifrelor Directivelor
— coeficienții de forță ai înain
tării noastre — se bizuie pe ex
periența acestor ultimi ani, pe 
tot ceea ce a scos la iveală, ca 
energii și potențialități creatoa

re, etapa de muncă și viață 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, etapă în
scrisă în conștiința noastră ca 
un corolar al noii istorii în
cepută și desăvîrșită în anii 
eliberării. Oamenii țării își cu- 
noso astăzi bine puterile, și 
noul program trasat de partid 
pentru anii ce vin, solicitînd e- 
nergii mai mari, pe măsura po
tențialului în continuă creștere 
al țării și al obiectivelor prin 
care ne măsurăm proiecția în 
viitor, îi stimulează în mod 
creator. Spiritul, realist, lucid, 
viziunea științifică, cutezanța 
bazată pe realism, calculul ri
guros al operelor pe care le în
drăznim pentru mîine — trăsă
turi ce definesc programul par
tidului în însăși substanța sa 
— se răsfrîng ca reflexe ale unei 
înalte înțelepciuni colective, 
din toate luările de cuvînt, dînd 
entuziasmului și adeziunii fier
binți la principiile și liniile di
rectoare ale avansării spre vii
tor acel suport de oțel al vieții, 
al adevărului. Urmărești cu 
profundă emoție — și cu o la 
fel de profundă încredere — 
culoarea unică 
în care o țară 
cuvîntul celor 
reprezentanți ai
puterile pregătindu-se 
marele asalt al viitorului.

Este spiritul care a caracte
rizat lucrările Congresului de Ia

Sîmbătă 
continuat 
cele 11 secțiuni pe probleme 
ale Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
prilejuind ample dezbateri a- 
supra unor domenii de mare 
însemnătate ale vieții politice, 
economice, sociale, spirituale 
ale poporului nostru, rodnice 
confruntări de idei și puncte 
de vedere.

La lucrările secțiunilor Con
gresului au participat 1 888 de
legați, precum și 590 invi
tați, în rîndurile cărora se 
aflau muncitori, ingineri, teh
nicieni de diferite speciali
tăți, țărani cooperatori, me
canizatori din agricultură, ca
dre didactice din învățămîn- 
tul de toate gradele, oameni de 
știință, scriitori, artiști, zia
riști, cadre de conducere din

instituții centrale și 
activiști de partid și 
ai organizațiilor de 
obștești, diplomați, 
ofițeri al forțelor 
mate, oameni ai 
cele mai diverse 
activitate.

în cuvîntul lor, 
participanți la discuții — din 
cei 712 înscriși la cuvînt — re- 
levînd profunzimea analizei 
marxist-leniniste cuprinsă în 
Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu asupra 
activității desfășurate de par
tid după Congresul al IX-lea, 
au dat o înaltă apreciere suc
ceselor obținute, și-au expri
mat hotărîrea de a mobiliza 
forțele poporului în vederea 
perfecționării continue a acti
vității în toate domeniile, pen
tru făurirea societății socia-

a acestor clipe 
întreagă, prin 

mai autorizați 
ei, își măsoară 

pentro

ILIE PURCARU
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locale, 
de stat, 
masă și 
ostași și 

noastre ar- 
muncii din 
ramuri de

cei 362 de

liste multilateral dezvoltate, 
pentru propășirea patriei 
noastre.

Reprezentanții comuniștilor 
au supus unui cuprinzător 
examen critic și autocritic 
probleme de interes major, au 
relevat neajunsuri și deficiențe 
care se mai manifestă încă 
prejudiciind rezolvarea la 
timp și în bune condiții a unor 
sarcini, au arătat — pornind 
de la experiența acumulată — 
căile prin care se pot valori
fica cu și mai mare eficiență 
resursele de energii materiale 
și umane ale țării. Un 
loc important l-au ocupat 
în dezbateri stimularea largă 
a spiritului de inițiativă, a 
forțelor creatoare, crearea 
unui climat cît mai propice

La 9 august 1969, s-a stins 
din viață, în urma unei boli 
îndelungate Constantin I. Par
hon, savant de renume mon
dial, vechi militant al mișcării 
muncitorești și democratice 
din țara noastră, președinte al 
primului Prezidiu al Republi
cii Populare Române, fiu cre
dincios al poporului român.

Constantin I. Parhon și-a 
consacrat întreaga viață sluji
rii cu pasiune a științei ro
mânești, înfloririi patriei și 
propășirii poporului, construi
rii socialismului In România, 
cauzei generale a progresului, 
păcii și prieteniei între po
poare.

Născut la 28 octombrie 1874, 
la Cîmpulung Muscel, dintr-o 
familie de învățători, și-a de- 
săvîrșit studiile prin absolvi
rea strălucită a Facultății de 
medicină din București în a- 
nul 1897. încă de pe băncile 
facultății, Constantin I. Par
hon se remarcă, întrunind a- 
precierile elogioase ale profe
sorilor săi și îndeosebi ale sa
vantului Gheorghe Marinescu.

în anul 1909, Constantin I. 
Parhon a elaborat primul tra
tat de endocrinologie din lume. 
In anul 1912 este numit pro
fesor de clinică neuropsihia- 
trică la facultatea de medici
nă din Iași și director al spi
talului de boli psihice de la 
Socola. încă de la această epo
că, numele său începe să fie 
cunoscut și apreciat în lumea 
medicală. După 20 de ani de 
activitate desfășurată la Iași, 
în 1933, profesorul Constantin 
I. Parhon devine titular al ca
tedrei de endocrinologie a fa
cultății de medicină -din Bucu
rești.

Om de o mare erudiție ști
ințifică, Constantin I. Parhon 
a adus o strălucită contribuție 
la dezvoltarea tezaurului ști
ințific medical al patriei noas
tre, la creșterea prestigiului 
științei românești peste ho
tare. El este creatorul școlii 
noastre de endocrinologie și 
unul dintre fondatorii endocri
nologiei pe plan internațional. 
Depunînd o activitate de pio
nierat, descoperirile și ideile 
sale au contribuit la dezvol
tarea științelor biologice și 
medicale.

Recunoscîndu-i-se meritele 
științifice deosebite, în 1928 
este ales membru al Acade
miei Române, iar In 1948 pre
ședinte de onoare al Acade
miei Republicii Populare Ro
mâne.

în anul 1948, din inițiativa 
lui Constantin I. Parhon se

CONSILIUL GENERAL 
A.LLUJ-

înființează Institutul de endo
crinologie pe care îl conduce 
ani îndelungați. Rezultatele 
activității pe acest tărîm i-au 
adus o largă apreciere inter
națională, fiind ales membru 
al unui mare număr de aca
demii și societăți străine ; nu
meroase universități și institu
ții de învățămînt superior de 
peste hotare i-au acordat ti
tluri științifice.

Constantin I. Parhon împle
tește munca de creație știin
țifică cu activitatea de ocro
tire a sănătății poporului, că
reia îi dedică o neobosită e- 
nergie și pasiune și este cu
noscut, de asemenea, prin con
tribuția de mare preț pe care 
a adus-o la formarea de noi 
și noi contingente de cadre 
medicale valoroase.

Adine devotat poporului ro
mân, adevărat savant cetățean, 
animat de dorința de a sluji 
cu credință și abnegație cauza 
națiunii din rîndurile căruia 
s-a născut, el a luat parte ac
tivă la lupta dusă de forțele

progresiste pentru eliberarea 
socială și națională a poporu
lui. încă din tinerețe a luat 
contact cu mișcarea muncito
rească. a cunoscut ideile so
cialiste și a militat pentru în
făptuirea lor. Din anul 1921, 
Constantin I. Parhon, este 
membru al Partidului Comu
nist Român.

In ciuda persecuțiilor la 
care a fost supus de regimul 
burghezo-moșieresc, Constan
tin I. Parhon a militat neînfri
cat împotriva cercurilor reac
ționare, a fascismului, pentru 
democrație, libertate și inde
pendență națională.

Patriot înflăcărat, Constan
tin I. Parhon a fost în același 
timp animat de idealurile in
ternaționalismului socialist, 
militînd activ pentru cauza 
păcii și prieteniei între po
poare ; el a desfășurat o in
tensă activitate pentru înfăp
tuirea liniei politice a Parti
dului Comunist Român de

(Continuare în pag. a V-a)

HOTĂRÎREA
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DE A

Scrisori și telegrame adresate Congresului,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Eveniment de excepțio
nală însemnătate în viața 
națiunii noastre socialiste, 
moment luminos de bilanț 
și sinteză a celei mai rodnice 
și fecunde etape din acest 
glorios sfert de veac al eli
berării, Congresul al X-lea 
al partidului este urmărit 
de întregul nostru popor, de 
întregul tineret al țării 
cu sentimentul participării 
active, vii, fructuoase la ela
borarea politicii interne și 
externe a patriei, la făuri
rea viitorului socialist. Scri
sorile și telegramele care 
continuă să sosească nurtînd 
o adresă ușor de aflat în 
aceste zile — Sala Palatu
lui — transmit Comitetului 
Central al Partidului, tova-

rășului Nicolae Ceaușescu 
personal un vibrant mesaj de 
adeziune la dezbaterile înal
tului forum. Rîndurile simple 
ale oamenilor, muncitori, ță
rani, intelectuali, militari ai 
forțelor noastre armate măr
turisesc, dincolo de recu
noștința fierbinte 
fermitatea cu care 
trasat de comuniști 
spre civilizație și 
spre demnitate 
hotărîrea neabătută de 
urma linia 
construcția 
meleagurile 
a-și întări 
muncă, prin rezultate afir
mația că vor contribui din 
toate puterile la edificarea 
noii orînduirl. Urînd succes

pentru 
le este 
drumul 

progres, 
națională, 

a 
partidului în 

socialismului pe 
României, de 

prin fapte, prin

deplin lucrărilor Congresu
lui ei se angajează să-și de
dice întreaga energie, inte
ligența, talentul și puterea 
de muncă înfăptuirii cu 
succes a politicii Partidului 
Comunist Român închinată 
înfloririi continue a Româ
niei socialiste.

„Alături de întregul popor 
angajat cu toată ființa sa 
într-o vastă operă de cons
trucție, se spune în tele
grama tinerilor locuitori ai 
Capitalei, tineretul înscrie 
în contextul realizărilor ță
rii contribuția hărniciei și 
dinamismului său creator, 
raportînd îndeplinirea exem
plară a legămintelor de
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Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România

în legătură cu încetarea 
din viață a lui Constantin I. 
Parhon, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii So
cialiste România hotărăsc :

1. Se vor organiza fune
ralii naționale. Ele vor avea 
loc miercuri, 13 august 1969.

în ziua funeraliilor, drapelul 
de stat al Republicii Socialiste 
România se va arbora în 
berna.

2. Se constituie o comisie 
pentru organizarea funerali
ilor formată din tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer (pre
ședintele Comisiei), Dumitru 
Petrescu, Miron Nicolescu,

Aurel Moga, Ștefan Bălan, Mi- 
hai Roșianu.

3. Corpul neînsuflețit al lui 
Constantin I. Parhon va fi de
pus la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru 
Socialism.

4. în semn de ultim omagiu, 
în București se vor trage 21 
de salve de artilerie.

Constructorii de la Porțile de Fier raportează:

AM ÎNCEPUT ÎNCHIDEREA DUNĂRII
Sîmbătă dimineața pe șan

tierul Sistemului hidroener
getic și de navigație de la 
Porțile de Fier s-a înscris un 
nou eveniment: constructorii 
români au preluat de la con
structorii iugoslavi ștafeta lu
crărilor de închidere a Dună
rii în zona barajului deversor, 
inaugurîndu-se astfel etapele 
a doua și a treia de execuție 
a lucrărilor marii hidrocen
trale.

Tot în cursul zilei de sîm
bătă a început inundarea in
cintei 1 A din amontele cen
tralei hidroelectrice la adă
postul căruia ș-au executat 
avanportul, ecluza și blocul 
de montaj.

Cu ocazia începerii acestei 
importante faze a lucrărilor, 
constructorii au adresat celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o telegramă în care se spune:

„Indreptîndu-ne gîndul cu 
recunoștință și admirație că
tre locul unde în aceste zile 
bate mai puternic ca oricînd 
inima întregului nostru partid, 
a întregului popor, noi comu
niștii și colectivele de muncă 
de pe șantierele grupului în
treprinderii de construcții hi
drotehnice Porțile de- Fier, ra
portăm Congresului, dumnea
voastră personal, iubite tova
rășe secretar general, Nicolae 
Ceaușescu, că astăzi 9 august

am preluat de la constructo
rii iugoslavi ștafeta închiderii 
Dunării în zona barajului de
versor.

Asigurăm Congresul, con
ducerea partidului, pe dum
neavoastră stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că vom 
munci cu avînt patriotic pen
tru a ne aduce o cît mai mare 
contribuție la realizarea Di
rectivelor ce vor fi elaborate 
de către actualul Congres 
care prefigurează în mod 
strălucit viitorul patriei noas
tre socialiste, al ridicării na
țiunii române pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației și 
progresului".

(Agerpres)
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Cuvintarea tovarășului 
Z AH ARI A STANCU,

Cuvintarea tovarășului 
ȘTEFAN VOITEC,

delegat al organizației de partid a municipiului București delegat al organizației județene de partid Dolj

Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi îngăduiți să 
aduc acestui strălucit Gongres 
salutul plin de dragoste și de 
respect al conducerii Uniunii 
Scriitorilor, al tuturor scriito
rilor din Republica Socialistă 
România. (Aplauze). Am as
cultat și eu, ca și dv., cu cea 
mai mare atenție și cu cel mai 
viu interes Raportul Comite
tului Central pe care ni l-a 
prezentat aici secretarul ge
neral al partidului — tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Eu am 
văzut în acest atotcuprinzător 
raport oglinda vieții noastre 
de ieri — de la Congresul al
IX- lea — și pînă astăzi, o- 
glinda vieții noastre de astăzi 
și, mai ales, oglinda vieții 
noastre de mîine, de fapt o- 
glinda de mîine a întregului 
nostru popor. Timp de cîteva 
ore ne-au fost trecute pe sub 
ochi eforturile uriașe ale 
partidului și ale poporului 
nostru în construcția socialis
tă a patriei noastre. în același 
timp, însă, ne-au fost înfăți
șate, cu aceeași claritate, cu 
aceeași stăruință, sarcinile 
care ne revin tuturor pentru 
zilele următoare și pentru anii 
următori, în vederea desăvâr
șirii construcției socialiste și 
a trecerii la treapta superioa
ră a comunismului. Noi, scrii
torii, sîntem întru totul de 
acord cu Raportul ce ne-a 
fost prezentat și sîntem 
bucuroși că în largul lui cu
prins s-a găsit loc și pentru 
o justă apreciere asupra mun
cii noastre literare și, de ase
menea, că s-a găsit loc și 
pentru o caldă chemare, adre
sată de către partid, prin 
glasul secretarului său gene
ral, scriitorilor.

Stimați tovarăși.

Vreau să vă reamînteso . 
tuturor că încă de la alegerea 
sa ca secretar general al Co
mitetului Central al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, deși a fost mereu și me
reu preocupat de rezolvarea 
marilor și grelelor probleme 
ale partidului nostru și ale 
poporului nostru — în aceas
tă fierbinte perioadă de con
strucție socialistă a țării — 
și-a găsit, totuși, vreme — și 
nu puțină — să ne-o dea 
nouă, scriitorilor — precum 
și altor creatori de artă — și 
scrierilor noastre. Modul în 
care secretarul general a vor
bit cu noi, înțelepciunea și 
justețea sfaturilor sale ne-au 
cucerit mințile și ne-a încăl
zit inimile, ceea ce, pe. mulți 
dintre noi, ne-a ajutat mult 
la scrierea cărților noastre, la 
întărirea convingerilor noas
tre mai vechi, că drumul lite
raturii noastre nu poate duce 
decît în aceeași direcție în 
care duce drumul pe care a 
apucat — încă de acum două
zeci și cinci de ani — țara 
noastră, întregul nostru popor 
— drumul socialismului, 
drum care are drept țintă de 
atins construcția comunismu
lui în România. Am spus-o și 
altădată și cred că e potrivit 
s-o spun și aici, la acest al
X- lea Congres al partidului, 
că noi, scriitorii, care trăim 
și lucrăm aici. în România 
socialistă, nu am avut nici
odată, de-a lungul vieții noas
tre, un sprijinitor atît de ge
neros și un prieten, cu o ini
mă atît de caldă, ca Nicolae 
Ceaușescu. (Vii aplauze). în
săși chemarea pe care ne-a 
adresat-o alaltăieri de la a- 
ceastă înaltă tribună este, 
cred, o puternică dovadă a a- 
firmațiilor mele. Dacă mă gîn- 
desc nu numai la documente
le acestui Congres și mă întorc 
în urmă cu patru ani și-mi 
reamintesc și de documentele 
și hotărîrile Congresului al 
IX-lea, dacă mă gîndesc la 
tot ce s-a realizat între aceste 
congrese, la strălucirea pe 
care, între timp, a căpătat-o 
România noastră socialistă — 
nu mă pot stăpîni să nu spun 
că multe, ba chiar foarte 
multe din aceste uriașe re
alizări nu ar fi fost posibile 
dacă în fruntea partidului 
nostru și a statului nos
tru nu s-ar fi aflat acest 
om minunat care este tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Pentru

scriitori, prezența sa în frun
tea partidului și statului a 
avut o extraordinară impor
tanță. Orizonturile noastre 
s-au lărgit, multe zări tulburi 
S-au limpezit și s-au luminat. 
Fără Congresul al IX-lea și 
fără prezența în fruntea sta
tului nostru și a partidului 
nostru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, literatura română 
nu ar fi cunoscut frumoasele 
rezultate la care a ajuns în 
acești ultimi patru ani. Dintre 
acești patru ani, cel mai bun, 
după părerea noastră, a fost 
cel de-al patrulea. în acest 
an, al patrulea de la Congre
sul al IX-lea, au apărut noi 
romane și noi volume de 
versuri, noi cărți de critică 
și istorie literară, noi volume 
de eseuri și noi piese de tea
tru, dintre care multe sînt 
strălucite. Multe cărți din 
cele apărute în 1968 sînt 
lucrări ‘ — în toate genu
rile — deosebit de va
loroase. Lucrul care, după 
părerea mea, este de cea 
mai mare importanță constă 
în numărul mare de talente ti
nere apărute în acest timp 
scurt, de numai patru ani. A2 
ceasta nu a fost o întîmplare. 
Tinerele talente au apărut, 
au început să se facă cunoscu
te— iar unele s-au și făcut cu
noscute — datorită, în bună 
parte, condițiilor de creație 
acordate scriitorilor de parti
dul și guvernul nostru și ca o 
urmare a indicațiilor date de 
secretarul genera] al partidu
lui. Literatura noastră se dez
voltă în chip fericit și merge 
spre viitor pe același drum — 
al construcției socialiste — pe 
care merge întregul nostru 
partid. întregul nostru popor, 
către aceeași țintă strălucitoa
re, către comunism. Trebuie 
să mărturisesc însă că mai 
sînt, printre scriitori, și mai 
ales printre noii sosiți în rîn- 
durile noastre, și unii care în
cearcă să meargă pe lingă dru
mul nostru — sau chiar merg 
pe lîngă drumul nostru. Și eu 
și alți scriitori cu experiență 
am stat nu o dată de vorbă 
cu acești tineri confrați. Am 
luat poziție în presa literară 
și în preSa cotidiană față de 
această literatură numită de 
unii literatură experimentală. 
Am luat, de asemenea, poziție 
în cuvîntările ținute la înte

Cuvintarea tovarășei
ZOE DUMITRESCU -BUȘULENCA,

delegată a organizației județene de partid Brașov

Asistînd la mirabila creș
tere a țării înfățișată în Ra
portul prezentat Congresului 
de secretarul general al parti
dului, noi. femeile, știm că o 
bună parte a ei ni se datorea
ză și nouă, strădaniilor noas
tre neobosite. Ne mărturisim 
încă o dată și de la această 
înaltă tribună a Congresului 
via noastră recunoștință față 
de partid, de conducătorii săi 
încercați, de iubitul nostru se
cretar general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Vii aplau
ze). Iar forma cea mai expre
sivă a acestei recunoștințe 
este adeziunea totală pe care 
femeile o manifestă față de 
politica internă și externă a 
partidului, prin care vedem 
cum, pe zi ce trece, noțiunile 
de libertate, independență, 
progres, prosperitate capătă 
un plus de substanță. Sîntem 
alături de conducerea noastră 
de partid încleștată într-o ti
tanică luptă pentru soluțio
narea eficientă a complexelor 
probleme pe care le ridică 
edificarea noii societăți, pen
tru înlăturarea dificultăților, a 
obstacolelor, pentru promo
varea unor înnoiri extraordi
nare, pentru păstrarea valori
lor supreme ale poporului ro
mân pe toate planurile de 

meierea asociațiilor scriitori
cești din provincie. Toate aces
tea nu au rămas fără ecou — 
dar munca de lămurire și de 
clarificare trebuie dusă cu și 
mai mare stăruință. Vom ape
la la conducerile revistelor 
noastre și ia critica noastră 
literară să ne dea un sprijin 
mai puternic în această ches
tiune. Afirm însă cu toată răs
punderea, în fața Congresului 
al X-lea, în fața conducerii 
superioare de partid, că majo
ritatea covîrșitoare a scriitori
lor care trăiesc și lucrează în 
România socialistă sînt pro
fund atașați partidului, sînt în 
deplin acord cu partidul nos
tru, hotărîți să realizeze acea 
literatură și acea artă pe care 
o așteaptă de la noi partidul, 
pe care o așteaptă de la noi 
constructorii socialismului, pe 
care o dorește și o așteaptă 
de la noi întregul nostru po
por. Sîntem în total acord cu 
politica internă a partidului 
nostru, așa cum ne-a fost ea 
înfățișată de către secretarul 
general al partidului, și sîn
tem, de asemenea, în total a- 
cord cu politica externă a 
partidului nostru comunist, 
a statului nostru socialist 
România noastră este un stat 
mijlociu ca număr de locui
tori. Dar România a început 
să devină în lumea contempo
rană un stat important, prin 
marea sa forță morală, prin 
neclintirea cu care ea slujește 
cele mai înalte, cele mai ar
zătoare cele mai nobile idei 
și idealuri ale poporului ro
mân, dar și ale tuturor celor
lalte popoare, colaborarea în
tre statele lumii, rezolvarea 
problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor, neamestecul 
în afacerile interne ale altor 
state, egalitatea în drepturi, 
respectarea suveranității și in
dependenței popoarelor — fie 
că popoarele sînt popoare mari, 
fie că ele sînt popoare mai 
mici. Această politică a parti
dului și a poporului nostru este 
aprobată nu numai de comu
niști, ci de întregul nostru po
por, de locuitorii țării — 
indiferent de limba pe care 
ei o vorbesc. în lucrările lor 
literare sau publicistice, în 
luările lor de cuvînt atunci 
cînd ’s-au întîlnit cu cititorii, 
la radio sau la televiziune, 
scriitorii noștri s-au declarat

existență și conștiință. (A- 
plauze).

Noul statut sub al cărui 
semn se desfășoară viața fe
meilor în istoricul pătrar de 
veac, al cărui bilanț îl facem 
in aceste zile, a îngăduit o im
presionantă declanșare de for
țe acționînd pe toate tărîmuri- 
le. Statistica este edificatoare, 
dar cifrele sînt prea reci pen
tru a oglindi realitatea pre
zenței feminine. A spune, de 
pildă, că peste 47 procente din 
totalul forțelor de muncă sînt 
constituite din energii femini
ne angajate în economia na
țională e fără îndoială foarte 
mult, chiar în perspectivă 
mondială. Dar cîtă energie și 
pasiune se ascund sub această 
cifră, cît devotament.

Politic, femeia se bucură de 
absolut aceleași drepturi cu 
bărbații și le folosește deopo
trivă. Din punct de vedere so
cial, femeia este transmițăto- 
rul de valori prin marea mi
siune educativă pe care o în
deplinește în familie. Ea păs
trează, cum zice vorba veche 
românească, cinstea casei, ea 
inculcă tineretului virtuțile 
noastre tradiționale, omenia 
noastră, adică ei îi este dat, 
prin aceasta, să făurească pre
misa națională a umanismu
lui socialist, a solidarității în
tre popoare. (Aplauze).

Sarcinile ce revin Consiliu
lui Național al Femeilor, ca 
și comitetelor și comisiilor de 
femei în etapa actuală de evo
luție fixată de Congresul X, 
se arată a fi de o deosebită 
importanță. Și sublinierea fă
cută în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în legătură cu datoria insti
tuțiilor de stat, a organizații
lor de masă și obștești, de a 
asigura participarea intensă a 
maselor de femei muncitoare, 
țărănci, intelectuale — în toa
te tărîmurile de activitate — 
promovarea lor în funcții de 
răspundere, înseamnă foarte 
mult. 

de acord cu politica internă și 
externă a poporului nostru, 
între noi, scriitorii, pot fi la 
un moment dat divergențe de 
păreri cu privire la o carte 
sau alta, divergențe de păreri 
cu privire la munca unuia sau 
altuia dintre noi — între noi 
pot exista polemici ; acestea 
într-o viață literară vie sînt 
inevitabile. Dar unitatea noas
tră este desăvîrșită atunci cînd 
este vorba de partidul nostru 
comunist, atunci cînd este vor
ba de patria noastră, de apă
rarea și păstrarea roadelor 
noastre revoluționare. Știm cu 
toții că, în România, socialis
mul a învins. Și știm, de ase
menea, că socialismul în țara 
noastră a învins pentru tot
deauna (Aplauze). Această pu
ternică realitate stă la teme
lia muncii poporului nostru. 
Această puternică realitate 
stă și la temelia muncii noas
tre literare, muncă gingașă, 
fragilă și grea în același timp, 
dar una dintre cele mai no
bile.

Stimați tovarăși,

Congresul al X-lea consti
tuie o pagină de seamă în is
toria noastră națională. O pa
gină pe care o vor citi cu res
pect, peste decenii și poate 
peste veacuri copiii și nepo
ții noștri, nepoții nepoților' 
noștri.

Cum să-și manifeste mai 
bine inima mea sentimentele 
de mindrie și de fericire că 
mi-a fost dat — la niște ani 
destul de înaintați — să tră
iesc fericirea unor asemenea 
zile ?

Cred că nu pot găsi un lim
baj mai potrivit și cuvinte 
mai la locul lor decît asociin- 
du-mi glasul cu al sutelor de 
mii de vorbitori care m-au 
precedat pe întinsul țării,. și 
care toate ca glasul unui sin
gur om, au cerut ca iubitul 
nostru tovarăș de luptă și de 
speranțe, de mari înfăptuiri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să fie reales în postul de în
semnătate deosebită de secre
tar general al partidului. (Vii 
aplauze).

Sînt profund încredințat că 
votînd astfel votez pentru vii
tor, pentru fericire, pentru 
viață. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Mai întîi. această subliniere 
denotă Un foarte interesant 
prim aspect al adîncirii demo
crației socialiste prin prezen
ța tot mai accentuată a valo
rilor feminine în viața cetă
țenească, prin creșterea rolu
lui comitetelor și comisiilor de 
femei în toate sectoarele, de 
la realizarea indicilor de plan 
în producție pînă la perfec
ționarea în știință și tehnică, 
pînă la gospodărirea treburi
lor publice, cu un cuvînt în 
toată opera uriașă de edificare 
a socialismului. Deci aspectul 
promovării femeilor în toate 
domeniile de activitate este fi
xat ca o orientare politică a 
partidului. Și acest lucru ne 
bucură și ne obligă.

Pe de o parte ne obligă pe 
noi, femeile țării, și mai ales 
Consiliu] Național al Femei
lor Ia o revizuire de conștiin
ță, la asumarea unui mai 
mare grad de răspundere pro
fesională, civică, politică. Par
ticiparea femeii la răspunde
rea solidară a națiunii socia
liste îi va dezvoltă inițiativele, 
îi va spori curajul și încrede
rea în sine. Iar Consiliul Na
țional, ca și comitetele și co
misiile de femei vor trebui să 
se dinamizeze,, abandonînd 
orice inerție și intrînd într-o 
colaborare cît se poate de efi
cientă cu celelalte organizații 
obștești și cu ministerele de 
resort. Trebuie să începem a 
învinge rezervele mențale ale 
unora care nu se opun fățiș, 
dar consideră promovarea 
femeilor un lucru cu totul 
secundar.

Consiliul Național al Fe
meilor trebuie să colaboreze 
strîns cu Ministerul învăță- 
mîntului, să dea sugestii de 
metode și modalități noi pen
tru îmbunătățirea procesului 
de învățămint, fiindcă totuși 
femeia rămîne educatoarea 
„numărul unu" a societății.'

Folosesc prilejul care mi 
•-a oferit de a lua cuvîntul tn

Stimați tovarăși,

Doresc să subliniez, de la 
bun început în cuvîntul meu, 
înalta valoare teoretică, princi
pială a Raportului de activi
tate al Comitetului Central în
fățișat Congresului de tovară
șul Nicolae Ceaușescu — docu
ment programatic larg cuprin
zător, ilustrare luminoasă a 
unei gîndiri și analize ' știin
țifice profunde, a unei viziuni 
realiste. El înarmează, partidul 
pentru înfăptuirea cu succes 
a misiunii Sale istorice de 
forță conducătoare a întregii 
națiuni, în noua etapă de dez
voltare a țării, stabilește mă
surile menite să amplifice e- 
dificiul construcției socialiste., 
aduce o contribuție proprie, 
creatoare, la dezvoltarea teo
riei marxist-leniniste, la cauza 
întăririi unității și coeziunii 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. a tuturor forțe
lor antiimperialiste contempo
rane. (Vii aplauze).

Se cuvine, de asemenea, rele
vat faptul de o inestimabilă 
valoare și semnificație că, în 
perioada premergătoare Con
gresului partidului, a avut loc, 
cu participarea activă a mili
oane și milioane de oameni ai 
muncii, o atît de vastă, con
cretă și temeinică dezbatere a 
problemelor asupra cărora ur
mează să se pronunțe organul 
suprem de conducere al parti
dului.

în acest cadru, aprobarea 
unanimă de către toate con
ferințele județene, într-o at
mosferă de însuflețire emoțio
nantă, a propunerii ca tovară- 

acest înalt for al partidului, 
pentru a exprima deplina a- 
probare a maselor largi de fe
mei din patria noastră față 
de politica internațională a 
partidului, înalta lor aprecie
re dată activității neobosite 
a conducerii partidului, a sta
tului, pentru dezvoltarea re
lațiilor României cu țările so
cialiste, cu toate țările lumii, 
pentru întărirea coeziunii 
mișcării comuniste și munci
torești, a unității tuturor for
țelor revoluționare ale epocii.

Considerînd tinerele state 
independente, mișcarea de eli
berare națională, ca o puter
nică forță antiimperialistă, 
nutrim o caldă simpatie și 
manifestăm solidaritatea noas
tră față de lupta acestora 
pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului. împotriva noii 
forme de dominație a popoare
lor — neocolonialismul. Parti
dul nostru, poporul român a- 
cordă sprijinul lor internațio
nalist Vietnamului luptător 
împotriva agresiunii imperia
liste. (Aplauze puternice) 
Comuniștii, întregul nostru 
popor își exprimă sprijinul 
față de lupta popoarelor A- 
șiei, Africii, care se ridică cu 
arma în mînă pentru liberta
te, cu poparele Americii Lati
ne, văzînd în aceâsta calea 
consolidării frontului anti- 
imperialist.

Desigur, tovarăși, atîtea 
sarcini noi și de o atare im
portanță pe umerii Consiliului 
Național al Femeilor vor cere 
modificări de stil și metode 
de muncă, modernizare și ope
rativitate. Și lucrurile nu vor 
merge poate atît de ușor. Dar 
noi, femeile țării, avem certi
tudinea călăuzei desăvîrșite în 
partidul nostru și în secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care chezășuiește 
voința noastră fierbinte, româ
nească și socialistă, de pace, 
libertate și progres. (Aplauze 
puternice, prelungite).

șui Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția de secretar 
general al partidului, constituie 
expresia vie a înaltei stime și 
profundei prețuiri pe care în
tregul partid, întregul nostru 
popor o poartă conducătorului 
lor eminent, a convingerii una
nime și nestrămutate că pre
zența sa în fruntea partidului 
și statului este chezășia des
fășurării neabătute, și în vii
tor, a politicii marxist-leni
niste a partidului și a statului. 
(Aplauze puternice). în munca 
pilduitoare a tovarășului 
Ceaușescu se îmbină în mod 
organic contribuția neobosită 
și clarvăzătoare, la elaborarea 
politicii partidului, profunzi
mea gîndirii și fermitatea ac
țiunii, cu patriotismul înflăcă
rat, slujirea fără preget a na
țiunii noastre socialiste și de
votamentul nețărmurit față 
de cauza socialismului și a so
lidarității internaționaliste a 
comuniștilor, față de cauza 
păcii și colaborării între po
poare.

Stimați tovarăși,
întrutotul de acord cu docu

mentele Congresului, aș dori 
să mă opresc în continuare a- 
supra unor aspecte privind 
dezvoltarea continuă a orîndu- 
irii noastre de stat.

Este un merit al conducerii 
partidului că după Congresul 
al IX-lea și Conferința Națio
nală, în cadrul perfecționării 
conducerii întregii vieți sociale, 
a inițiat măsuri care au de
terminat creșterea rolului Ma
rii Adunări Naționale, potrivit 
atribuțiilorsale constituționale. 
Ca urmare, a fost desfășurată 
o intensă activitate legislativă, 
la care s-a referit Ra
portul Comitetului Central, 
menită să asigure așezarea re
lațiilor sociale pe temelia de 
nezdruncinat a legalității so
cialiste. Au fost adoptate noua 
Constituție, legea fundamen
tală a republicii noastre socia
liste, Codurile penal și de pro
cedură penală, Legea privind 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei națio
nale, Legea organizării admi- 
nistrativ-teritorial a țării, Le
gea consiliilor populare, pre
cum și alte legi, chemate să 
contribuie la perfecționarea 
activității în diferite domenii; 
au fost dezbătute planul cinci
nal, planurile economice anu
ale și bugetul de stat, probleme 
sociale, de apărare a patriei, 
au fost discutate pe larg pro
blemele activității internațio
nale a statului și adoptate 
principiile de bază ale poli
ticii noastre externe.

în concordanță cu concepția 
partidului nostru de realizare 
a unei participări active, reale 
și eficiente a maselor celor 
mai largi la conducerea vieții 
de stat au fost supuse dezba
terii publice cele mai impor
tante proiecte de legi. Pe drept 
cuvînt, se poate spune că prin 
importanța problemelor discu
tate, prin marele număr de 
legi adoptate, prin caracterul 
temeinic și cuprinzător al pre
gătirii și al dezbaterilor, lucră
rile Marii Adunări Naționale 
din ultimii patru ani sînt cele 
mai rodnice și mai profunde 
din întreaga activitate parla
mentară de după eliberarea 
țării de sub jugul fascist.

La perfecționarea continuă a 
activității Marii Adunări ‘ Na
ționale contribuie, în ultima 
vreme, introducerea sesiunilor 
deschise, cu o durată mai 
mare, în care lucrările se des
fășoară în ședințe plenare sau 
în comisii. Aceasta oferă fo
rului suprem al țării posibili
tatea de a examina mai amplu 
și mai temeinic problemele 
majore ale vieții sociale și de 
stat, de a imprima dezbateri
lor sale un caracter mai viu 
și mai analitic. în același con
text se înscriu îmbunătățirile 
substanțiale intervenite în 
structura și funcționarea comi
siilor permanente, care cu
prind în prezent un număr 
mai mare de deputați și sînt 
investite cu atribuții mai largi, 
îndrumarea comisiilor perma
nente între sesiunile Marii A- 
dunări Naționale de către Con
siliul de Stat dă un conținut 
mai bogat și asigură continui
tatea în activitatea multilate
rală și de mare răspundere a 
acestor organe parlamentare.

Un important aspect al spo
ririi rolului organului suprem 
al puterii de stat îl constituie 
participarea tot mai activă a 
deputaților la pregătirea pro
iectelor de legi, la dezbaterea 
amplă a acestora în cadrul co
misiilor permanente și în ple
nul Marii Adunări Naționale, 
precuna și la transpunerea lor 
în viață. Exigențele dezvoltării 
democrației noastre socialiste 
impun ca deputății să mențină 
un contact continuu cu masele 
de cetățeni, să informeze per
manent pe cei care le-au a- 
cordat încrederea de a-i re
prezenta în marele sfat al țării, 
asupra activității Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului 
de Stat, să-i mobilizeze la În
făptuirea tuturor hotărîrilor 
organelor puterii de stat.

în spiritul celor arătate în 
Raportul Comitetului Central 
va trebui ca Marea Adunare 
Națională și Consiliul de Stat, 
paralel cu dezvoltarea activi
tății legislative, să-și exercite 
și mai activ funcția de control 
asupra mersului dezvoltării e- 
conomice și sociale, a modului 
de aplicare a legilor țării, a 
întregii politici interne și ex
terne a statului și partidului 
nostru.

Stimați tovarăși.

Intensa activitate internațio
nală desfășurată de partidul 
nostru după Congresul al IX- 
lea, în strînsă și indisolubilă 
legătură cu eforturile pentru 
construirea noii orînduiri, se 
identifică cu interesele vitale 
ale poporului nostru, ale cau
zei socialismului și păcii. între
gul nostru popor dă o înaltă 
prețuire și susține eforturile 
neobosite, activitatea interna
țională laborioasă a conduce..i 
partidului și statului nos
tru, personal a tovarășului 
Ceaușescu, activitate orientată 
consecvent spre înțelegerea 
între popoare, spre asigura
rea unei păci trainice în lu
me. (Aplauze puternice).

Dezvoltarea ansamblului re
lațiilor internaționale ale Ro
mâniei dovedește că ea situ
ează, în mod statornic. în cen
trul activității sale externe, 
întărirea prieteniei și colabo
rării frățești, • multilaterale, cu 
țările socialiste — de care ne 
leagă comunitatea de orîndui- 
re, de ideologie și de țeluri. 
Partidul și statul nostru acțio
nează și vor acționa cu con
secvență pentru dezvoltarea 
colaborării frățești cu țările 
membre ale Consiliului de A- 
jutOr Economic Reciproc, cu 
statele participante la Trata
tul de la Varșovia cu toate 
statele socialiste, aceasta co- 
respunzînd deopotrivă intere
selor poporului român și cau
zei generale a socialismului.

în spiritul glorioaselor sale 
tradiții internaționaliste, parti
dul nostru susține cu călduță 
lupta dreaptă, eroică a, po
poarelor pentru eliberarea na
țională și socială, împotriva 
imperialismului, a neocolonia- 
lismului, și-a manifestat și-și 
manifestă deplina sa solidari
tate cu lupta comuniștilor, a 
forțelor progresiste de pretu
tindeni, acționează fără șovăi
re pentru asigurarea unității 
și coeziunii mișcării comunis
te și muncitorești internațio
nale, a întregului front anti- 
imperialist.

Ținînd seama de realitățile 
existente astăzi în lume, Ro
mânia desfășoară, totodată, 
o politică activă, de co
existență pașnică cu toate 
țările, fără deosebire de 
orînduirea lor social-poli- 
tică, așezînd la temelia tuturor 
relațiilor sale externe princi
piile intangibile ale respectu
lui independenței și suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile in
terne, respectării dreptului sa
cru al fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător calea 
dezvoltării. în conformitate cu 
năzuințele sale vitale.

Constituie o trăsătură esen
țială a perioadei postbelice 
aceea că în condițiile in care 
statele socialiste, forțele miș
cării comuniste și muncito
rești, antiimperialiste, au lup
tat pentru impunerea coexis
tenței pașnice în lume, s-a 
dezvoltat în același timp lupta 
de eliberare națională, impe
rialismul a primit pifternice 
lovituri, sistemul colonial al 
imperialismului practic s-a 
dezagregat. Importanța funda
mentală a politicii de coexis
tență pașnică a fost subliniată 
și în documentul Consfătuirii 
internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești întru
nite la Moscova în luna iunie, 
în care se spune că „apă
rarea păcii este indisolubil le
gată de lupta pentru a impu
ne imperialiștilor coexistența 
pașnică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite“, că „această 
politică corespunde intereselor 
generale ale luptei revoluțio
nare împotriva tuturor forme
lor de asuprire și exploatare» 
ale întăririi prieteniei între 
toate popoarele, dezvoltării co
laborării rodnice economice, 
tehnico-științifice și în alte do- 
menii între țări cu orînduiri 
Sociale diferite. în interesul 
progresului social“. Tocmai în 
acest spirit partidul nostru, 
statul socialist român desfă
șoară o intensă activitate pe 
linia dezvoltării relațiilor cu 
toate statele, indiferent de o- 
rîndtțirea lor socială. Acestui 
scop îi sînt consacrate acțiuni- 
le internaționale ale României 
pentru dezvoltarea schimburi
lor economice științifice si 
culturale, contactele politice, 
diplomatice, schimburile de 
vizite,_ tratativele între condu
cătorii statului român și ai al
tor state de pe continentul 
european și de pe alte conti
nente, care permit abordarea

atît a problemelor de interes 
bilateral, cît și schimbul de 
păreri în vederea găsirii unor 
căi de preintimpinare a răz
boiului, de lichidare a surselor 
de încordare, de salvgardare a 
păcii și securității.

Aș dori să remarc faptul că, 
în spiritul acestei politici, 
Marea Adunare Națională a 
adus o contribuție sporită la 
dezvoltarea relațiilor interpar
lamentare. în perioada care a 
trecut de la ultimul congres, 
ne-au vizitat țara zeci de de
legații parlamentare, sute de 
deputați din state de pe toa
te continentele, iar la rîndul 
lor. numeroase delegații ale 
Marii Adunări Naționale s-au 
deplasat în țările socialiste, ca 
și în alte state ale lumii, du- 
cînd mesajul de prietenie și 
de pace al poporului nostru. 
Viața a demonstrat rodnicia și 
eficiența unor asemenea întîi- 
niri, . rolul lor pozitiv în mai 
buna cunoaștere reciprocă. în 
dezvoltarea legăturilor dintre 
state, a înțelegerii și apropie
rii între toate popoarele, în 
crearea unui climat favorabil 
încrederii între state, menți
nerii și consolidării păcii.

Stimați tovarăși.

De-a lungul întregii sale 
existențe, de aproape o jumă
tate de secol. Partidul Comu
nist Român a purtat neabătut, 
cu eroism, steagul luptei pro
letare revoluționare, a luptei 
pentru unitatea muncitoreas
că. pentru independența și su
veranitatea patriei, pentru 1 
propășirea și fericirea poporu
lui român.

Se cuvine — acum — cînd 
acest măreț congres al celor 
aproape două milioane de co
muniști dezbate la un nivel de 
înaltă maturitate politică sar
cini de covîrșitoare răspunde
re, să relévàm două momente, 
pietre de botar ale înfăptui
rilor din ultimul sfert de veac 
pe pămîntul României, mo
mente de însemnătate deose
bită pentru victoria socialis
mului în țară noastră, pentru 
destinele națiunii române. 
S-aU împlinit nu de mult' 25 
de ani de cînd s-a pus capăt 
luptelor fratricide din sinul 
clasei muncitoare, prin reali
zarea Frontului Unic Munci
toresc, eveniment de seamă în 
înmănunchierea și coordona
rea de către Partidul Comu
nist Român a tuturor forțelor 
muncitorești și progresiste în f 
lupta pentru eliberarea țării 
de sub jugul fascist. (Vii a- 
plauze).

Frontul Unic Muncitoresc a 
deschis, totodată, calea spre 
realizarea unității polițifie, or- ', 
ganizatorice și ideologice a 
clasei muncitoare, izbîndă rea- 1 
lizată cu 21. de ani în urmă,' 
care a marcat triumful deplin 
al marxism-lehinismului în 
mișcarea noastră muncito
rească. în timp ce Frontul U- 
nic Muncitoresc a apropiat 
momentul eliberării de sub 
jugul fascist, crearea partidu
lui unic muncitoresc — la te
melia căruia au ștat unitatea 
comuniștilor și, socialiștilor 
din România, voința nestră-, 
mutată a întregii noastre cla
se muncitoare — a prefațat 
momentul istoric al trecerii la 
edificarea orinduirii socialiste, 
în condițiile specifice ale Ro
mâniei, ale dezvoltării ei isto
rice, partidul unic muncito
resc marxist-leninist, a con
stituit o necesitate inexorabi
lă, aceasta dovedindu-se a fi 
singura cale pentru a realiza 
conducerea revoluționară, ști- 
ințică, a procesului de trans
formare socialistă a societății 
în țara noastră. Am conside* 
rat necesară reamintirea aces
tor evenimente, deoarece ele 
evidențiază unele elemente o- 
riginale ale drumului și luptei 
care au dus la mărețele succe
se dobîndite de partidul nos
tru comunist, de clasa noas
tră muncitoare. în glorioasa 
lor ascensiune. De bună sea
mă, experiența mișcării mun
citorești din România în rea
lizarea unității sale de acțiu
ne și a partidului unic mun
citoresc se înscrie ca un capi
tol semnificativ, bogat în în
vățăminte.

Stimați tovarăși,
Scrutînd viitorul țării prin 

prisma documentelor ce le 
dezbatem, avem certitudinea 
că înfăptuirea prevederilor lor 
va asigura poporului român 
noi condiții de propășire, va 
da o nouă strălucire României 
socialiste. încrederea noastră 
în ziua de mîine ne-o dau 
succesele remarcabile de pînă 
acum, ne-o dă faptul că avem 
un cîrmaci priceput și încer
cat în lupte că avem un po
por harnic, cutezător și avîn- 
tat. Știm cu siguranță că pla
nurile de azi vor deveni reali
tate, iar garanția o constituie 
forțele noastre, unitatea indes
tructibilă a poporului în jurul 
Partidului Comunist Român, 
al conducerii sale. în frunte 
cu tovarășul Ceaușescu , <A- 
plauze puternice, prelungite).
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE BREB AN,

delegat al organizației județene de partid Brăila

Ne aflăm aici In cel mal 
înalt for politic al țării, avem 
Înalta onoare și responsabili
tate de a reprezenta aici reali
zările, aspirațiile de viitor, 
ființa morală, demnă și mîn- 
dră, a sute de mii de comu
niști, a milioane de cetățeni ai 
patriei noastre. Participăm 
nemijlocit, In calitate de dele
gați sau invitați, Ia unul din 
cele mai de seamă și mai ho- 
tărîtoare evenimente ale isto- 
toriei noastre contemporane, 
la acest înalt Sfat, la acest 
Divan al comuniștilor români, 
pătrunși plnă tn cea mai in
timă fibră a glndlrii și simți- 
ii noastre raționale și mora

le de semnificația sa politică 
și istorică, de marea sa forță 
de reprezentare și simbolizare.

Am ascultat, împreună cu 
dumneavoastră Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, impresionant bilanț 
de activitate și director al În
tregului nostru viitor, In toate 
domeniile. Trebuie să mărturi
sesc că am rămas profund im
presionat, adine emoționat 
de spiritul puternic realist 
și vizionar al raportului, 
de Îmbinare fericită a ana
lizei și sintezei faptelor, date
lor și a tuturor consecințelor 
activității multilaterale șl vas
te ale muncii întregului popor, 
model de gîndire. de o rară 
originalitate, de înaltă ținută 
filozofică, de fermitate ideolo
gică deosebită. Mărturisesc o 
adeziune deplină și entuziastă 
Ia litera și spiritul raportului, 
la concluziile și proiectele sale 
de viitor, la politica internă și 
externă a partidului, la toate 
generalizările și concluziile 
h~le, mîndru de a mă număra 
printre membrii unui aseme
nea partid, mîndru de a avea 
în fruntea lui și a țării noas
tre întregi, un asemenea con
ducător.

Cu deosebire tn ultimii ani, 
Congresul trecut al partidului, 
al IX-lea, mareînd distinct a- 
cest început de nouă etapă, ro
lul conducător a! partidului a 
devenit din ce în ce mai preg
nant. mai necesar, aș zice, în
treaga suflare comunistă și 
cetățenească de pe acest pă- 
mînt înconjurat de ape puter
nice și structurat nobil de ar
cul carpatin s-a grupat, și-a 
strîns rîndurile tot mai puter
nic în jurul său, al Comitetu
lui său Central, recunoaștere 
implicită și dovadă că partidul 
nostru se află axat pe tradi
țiile de luptă și muncă cele 
mai organice, cele mai vitale, 
ale acestei colectivități umane 
și simbolice, care poartă nu
mele de România. Niciodată

Cuvintarea tovarășului 
ION IONIȚĂ,

delegat al organizației județene de partid Alba

Ca delegat la Congresul al' 
X-lea al Partidului Comunist 
Român — eveniment de im
portanță istorică în viața par
tidului și a țării — vă rog 
să-mi permiteți să exprim, în 
numele comuniștilor, al tutu
ror militarilor Forțelor Ar
mate, acordul deplin cu conți
nutul documentelor supuse 
dezbaterii și să transmit, tot
odată, Congresului, un fierbin- 

puterea și prestigiul partidului 
nu au fost mai mari, nicioda
tă autoritatea sa mai deplină, 
niciodată geniul său mai în
floritor. Și cînd spunem 
Partid, spunem Țara, pentru 
că la noi, și, cu deosebire în 
anii din urmă, partidul și țara 
au devenit una, istoria și pre
zentul au devenit una, viitorul 
strămoșilor noștri, al marilor 
și neînfrînților bărbați care 
ne-au lăsat această țară, se lo
godește cu prezentul, sub ochii 
noștri. Rolul conducător al 
partidului — pentru că despre 
aceasta vreau să vorbesc la 
început — a devenit nu numai 
o realitate din ce în ce mai 
evidentă, dar și o necesitate 
tot mai acută, mai imperioa
să, cum spuneam mai sus. Nu 
cred că există om în țara 
noastră, conștiință vie și ma
tură, politică sau cetățenească 
care să nu-și dea seama de 
acest lucru, care să nu simtă 
acest lucru, faptul că partidul 
nostru astăzi. în România a- 
nului 1909, anul celui de-al 
X-lea Congres, este singura 
forță capabilă de a conduce și 
mobiliza, de a organiza și în
druma masele de muncitori, 
țărani și intelectuali spre for
ma noastră cea mai înaltă de 
aspirație și existență i Româ
nia socialistă, o țară liberă, 
harnică, bogată, demnă și lu
cidă de destinul ei, înfloritoa
re ca niciodată în trecut. (Vii 
aplauze). Și rolul acesta, atît 
de grav șl plin de răspundere, 
partidul și—1 îndeplinește tot 
mai mult, In litera Statutului 
și a întregii sale istorii eroice 
de aproape cinci decenii, cu 
înalt spirit de răspundere și 
viziune profundă, realistă, de
parte și opusă organic orică
rei tentații de diletantism și 
aventurism politic, tot mai a- 
proape de popor, tot mai în 
slujba sa nobilă, răspunzînd 
tot mai mult și mai amplu, 
mai fericit — aș spune — sar
cinilor sale istorice. (Aplauze).

Ca oameni care activăm în 
domeniul culturii putem a- 
precia în deplină cunoștință 
de cauză roadele și importan
ța acestui rol crescut al con
ducerii și îndrumării de 
partid In sferele activității 
noastre, progresele mari care 
s-au înregistrat, mai ales după 
Congresul IX, în toate com
partimentele creației și spiri
tualității românești. Un suflu 
puternic, înnoitor și învioră
tor a cuprins și pe oamenii 
condeiului, penelului și lirei, 
pe slujitorii scenei și filmu
lui, pe toți cei care trudesc 
în cuprinsul literei și gîndirii 
românești, tuturor celor care 
slnt chemați să dea glas și 
formă simțirii întregului po
por.

Scriitorul și, cu atît mai 
puțin tinerii scriitori, nu pot 
să se mulțumească însă, cred 
eu, numai cu pagina scrisă, 
tipărită, ca mijloc de legătură 
cu semenii lor atît de apro- 
piați, cartea sa, oricît de vie 
și de semnificativă, nu-1 poa
te reprezenta întru totul, nu-1 
poate mulțumi întru totul ; 
nimic nu poate fi mai trist, 
mai descurajant decît singu
rătatea socială, totală, a omu
lui făcut tocmai de a trăi 
pentru cei mul ți, de a vorbi 
și, mai ales, de a simți în 
numele lor. Scriitorul, cel au
tentic, se înțelege, este un re
prezentant al unei colectivi

te salut ostășesc. (Vii a- 
plauze).

Asociindu-mă înaltelor a- 
precieri făcute de tovarășii 
care au participat la discuții 
pînă acum, consider Raportul 
prezentat de secretarul general 
al Comitetului Central, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un do
cument de excepțională însem
nătate. Pe baza analizei mar- 
xist-leniniste a cadrului in
tern și internațional al dez
voltării României socialiste, 
Raportul ne-a înfățișat bilan
țul însuflețitor al unui sfert 
de veac de muncă liberă a har
nicului și talentatului noștru 
popor, ampla activitate desfă
șurată pentru aplicarea hotă- 
rîrilor Congresului al IX-lea, 
direcțiile principale ale efor
turilor constructive în anii 
viitori.

în cuvîntul meu doresc să 
subliniez atenția pe care par
tidul a acordat-o și o acordă 
asigurării capacității de apă
rare a țării, întăririi forțelor 
armate. Armata populară — 
creată, educată și condusă de 
partid — se situează în rîndul 
marilor noastre înfăptuiri re- 

tăți și, în acest sens, misiunea 
lui se încarcă și de o valoare 
politică, deloc de neglijat. 
Vreau să vorbesc aici, în pri
mul rînd, de forța și valoa
rea morală a scriitorului, a 
omului de artă, dimensiune 
fundamentală a creatorului și 
creației sale de care, din pă
cate însă, cercetarea noastră 
critică e uneori atît de de
parte. Pentru un Hajdeu și 
Eminescu, pentru un Goga și 
Blaga, această valoare, cea 
morală, stătea în primul plan, 
ea devenea prima valoare a 
creatorului, suportul viu al 
întregii sale creații și gîndiri. 
înspăimîntați prea mult de 
unele greșeli, simplificări ale 
procesului de creație, dogma
tizări ale actului creator și 
contemplînd uneori In spiritul 
sterp al sociologismului vul
gar istoria șl propria noastră 
istorie, am trecut, unii dintre 
noi, în extrema cealaltă, com
plet străină ființei scriitorului 
român, așa cum s-a înscris el 
în memoria seculară a româ
nului ; cununa de lauri pe 
care, uneori pe drept, alteori 
din generozitate și prea-plin 
sufletesc, poporul o acordă 
purtătorilor condeiului și ar
tistului, nu trebuie să întîr- 
zie și să se pietrifice pe tîm- 
pla înghețată prea devreme, 
ci se cade înapoiată celui 
care și-a dăruit-o Intr-un elan 
și noblețe niciodată atinse 
de noi, cei care ne bucurăm 
de ele. Trebuie să rupem de 
pe frunțile noastre, tinere sau 
mai puțin tinere, aceste frun
ze de lauri, nemeritate, desi
gur nemeritate, și să le îna
poiem, încărcate de întreaga 
noastră umilință și vibrație a 
inimii, celui care ne-a zidit, 
care ne-a născut și în sînul 
căruia ne vom stinge — spe
răm — în pace și demnitate, 
poporului, eterna noastră ma
trice. Scriitorul trebuie să a- 
lerge la popor și, așa cum o 
dată, încă nici prea de mult, 
tînărul și genialul Eminescu 
a alergat pe jos, cu picioarele 
goale prin praful României de 
atunci, de la Iași la Blaj, stră- 
bătînd munții, pentru a ajun
ge cît mai aproape de orașul 
celor ce descopereau plîngînd 
de bucurie, cu toate exageră
rile, e drept, ale unei mari 
bucurii, dar și cu emoția a- 
ceea adîncă, de neegalat, pri
mele dovezi și atestări ale o- 
riginii noastre milenare, no
bile, primele dovezi sigure, de 
necontrazis, ale istoriei și fiin
ței noastre istorice, tot astfel, 
scriitorul de astăzi, noi, tova
răși, sub îndrumarea parti
dului, trebuie să alergăm spre 
cel care continuă și certifică 
această obîrșie în orașele și 
satele patriei noastre, acolo 
unde se edifică socialismul 
românesc, acolo unde fratele 
nostru anonim, modest și e- 
roic, construiește România de 
mîine, pentru noi și copiii co
piilor noștri. De aici, din acea
stă legătură directă, fizică, 
caldă, de carne și idei vorbite, 
spuse, ochi în ochi, din aceste 
strîngeri puternice de mînă, 
din această coexistare în ace
iași timpi sufletești, nu numai 
conjuncturali-geografici, se va 
naște acel lucru prețios de 
care vorbeam mai sus, valoa
rea morală a scriitorului și, 
implicit, a creației sale, pri
ma valoare a sa, singura care 
certifică In primul rînd crea

voluționare. Formată din fii de 
muncitori, țărani, intelectuali, 
fără deosebire de naționalitate, 
devotată fără margini interese
lor națiunii române, cauzei so
cialismului și păcii, armata 
este pavăza de neînfrînt a cu
ceririlor socialiste, a indepen
denței și libertății patriei. (A- 
plauze puternice).

Ca și în celelalte domenii 
ale vieții sociale și de stat, 
orientările și sarcinile trasate 
de Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională a partidului 
au avut o importanță hotărî- 
toare pentru întărirea armatei. 
Măsurile adoptate de Comite
tul Central, îndrumările pre
țioase primite din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
ne-au dat posibilitatea să îm
bunătățim continuu construc
ția militară, au avut o puter
nică înrîurire asupra pregătirii 
și stării moral-politice a ca
drelor și trupelor, au consti
tuit un sprijin a cărui valoa
re cu greu am putea-o reda 
în cuvinte.

Crearea Consiliului Apărării, 
numirea în funcția de coman
dant șuprem al Forțelor Ar

ția, acea valoare care acordă 
în primul rînd acel credit mo
ral fără de care o operă se 
naște moartă, capacitatea ne- 
obișnuităi de a reprezenta și 
descrie, gîndu] și emoția a 
milioane de semeni. Revistele 
noastre, care nu o dată can
tonează încă In exegeze și a- 
precieri mărunte, tehniciste, 
în speculații de interes pe
riferic și, nu o dată, chiar 
străine sau răuvoitoare unei 
lărgiri a semnificației .actului 
cultural, trebuie cît mai neîn- 
tîrziat să redescopere această 
valoare morală, această di
mensiune fundamentală a 
constructorului. socialismului, 
a contemporanului nostru viu 
și dăruit, genial în ființa sa 
colectivă, așa cum nu o dată 
partidul, conducerea de partid 
în frunte cu iubitul nostru 
conducător și prieten, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au a- 
rătat-o. Revistele și editurile 
noastre, instituții comuniste 
de cultură și artă, trebuie să 
iasă, deci, în unele comparti
mente de activitate din a- 
ceastă inerție de sentiment, 
aș zice, din această fragmen
tare nefirească și, pînă în cele 
din urmă, dăunătoare, a fiin
ței artistului și creației sale. 
Spriitorul și artistul nu pro
duce numai opere care pot fi 
încadrate în anumite criterii 
uscate, atemporale, înguste, 
de un pronunțat și sălciu 
gust provincial, nesemnifica
tive. Scriitorul și artistul vre
murilor noastre nu cred că 
este mai prejos în aspirație și 
crez social, politic, decît un 
Bolintineanu în versurile că
ruia Luna visează peste oștile 
române ale lui’Mihai — în
tregitorul de neam, sau de 
mînia sfîntă a lui Coșbuc care 
aclama i „Voi, ce-aveți îngro
pat aici ? Voi grîu, dar noi 
strămoși și tați 1“. Iată, noi 
trăim într-o Românie cu mult 
mai fericită, nu numai pă- 
mîntul osuariu, dar și aurul 
viu ce-1 acoperă, grîul acope
ră, griul este al nostru, îm
preună cu toate bogățiile ace
stui pămînt care se arată în 
acești ani, ai noștri, mai bogat 
decît oricînd, mult mai bogat 
decît au visat vreodată cei mai 
iubiți fii ai lui. Toate aceste 
bogății el ni le dăruiește a- 
cum, ca printr-un gest de-o 
grăitoarea metaforă, de o vi
tală metaforă — și noi, scrii
torii, trebuie să stăm aproa
pe, în fiecare ceas aproape, 
de cei care, în sudoarea frun
ții și într-o bucurie a muncii 
plină de demnitate, muncitorii 
din uzine și țăranii de pe tot 
mai mănoasele ogoare, con
struiesc socialismul. Noi, scri
itorii, noi înșine trebuie să 
devenim constructori, con
structori In spirit, solidari nu 
numai în cărțile noastre, dar 
și cu ființa noastră fizică, 
profund sensibilă și concretă, 
cu revoluția istorică care a 
cuprins această țară, cu 
Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central care, 
aplicînd învățătura marxist- 
leninistă, îndrumă întreg a- 
cest proces de edificare socială 
și morală, cu primul său con. 
ducător pe care îl vom reale
ge cu bucurie și mîndrie în 
funcția grea, plină de răs
pundere, de secretar general 
al partidului — cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze 
puternice, prelungite).

mate a secretarului general al 
Comitetului Central al partidu
lui constituie o nouă și eloc
ventă confirmare a creșterii 
rolului conducător al partidu
lui — factorul politic funda
mental al forței și trăiniciei 
armatei noastre, al înaltei răs
punderi cu care partidul nos
tru se ocupă de problemele a- 
părării patriei noastre socia
liste. (Aplauze puternice).

Raportez Congresului că at
mosfera de muncă creatoare 
prezentă pe toate fronturile 
construcției socialiste este pro
prie și activității din unitățile 
și marile unități militare. Re
ceptivi la învățămintele rezul
tate din propria experiență, la 
cerințele ce decurg din reali
zările tehnico-științifice pe 
plan mondial, comandanții, 
statele majore, activiștii de 
partid, inginerii și tehnicienii, 
ofițerii din cadrul serviciilor, 
toate cadrele armatei desfă
șoară o muncă perseverentă 
pentru perfecționarea proce
sului de instrucție și educa
ție, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei. (Aplauze).

In cinstea celui de al X-lea 

Congres al partidului, a celei 
de a douăzeci și cincea aniver
sări a eliberării patriei, toate 
unitățile și marile unități 
au obținut rezultate bune 
și foarte bune în pregă
tirea de luptă și politică. Ca
drele de toate treptele și-au 
îmbogățit cunoștințele de spe
cialitate, stăpînesc știința mili
tară, arta organizării și condu
cerii acțiunilor de luptă, a in
struirii și educării trupelor. 
Pe baza Directivelor Comite
tului Central și a legii privind 
învățămîntul, Ministerul For
țelor Armate a luat măsuri 
pentru modernizarea învăță- 
mîntului militar, al cărui con
ținut și structură asigură o 
dinamică corespunzătoare în 
formarea cadrelor, ne dă posi
bilitatea să încadrăm unitățile 
cu ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri bine pregătiți.

Ceea ce caracterizează pe 
comandanți, activiști de partid, 
pe ingineri și tehnicieni sînt 
profundele lor convingeri po
litice și ideologice întemeiate 
pe politica și învățătura parti
dului, competența militară, 
responsabilitatea față de în
datoririle sociale. Ostașii țării, 
fie că poartă sau nu carnetul 
roșu de comunist, se socotesc 
și sînt cu toții ostași credin
cioși ai partidului. (Aplauze 
puternice).

în menținerea unei înalte 
capacități de luptă a unităților 
și marilor unități rolul de forță 
mobilizatoare îl îndeplinesc 
organizațiile de partid, comu
niștii. Marea majoritate a ca
drelor permanente ale armatei 
o formează comuniștii. Rapor
tez Congresului că peste 88 la 
sută dintre ofițeri sînt mem
bri de partid. (Aplauze). Prin 
devotamentul și spiritul lor de 
abnegație, prin munca lor pa
sionată. comuniștii insuflă în
tregului personal entuziasm și 
energie în îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid armatei.

Pe lîngă atenția acordată 
pregătirii cadrelor, instruirii 
și educării trupelor, partidul 
a dat o rezolvare realistă pro
blemelor complexe pe care le 
ridică înzestrarea forțelor ar
mate cu armament și tehnică 
de luptă. Succesele obținute pe 
tărîmul economiei, științei și 
culturii se răsfrîng pozitiv și 
asupra capacității de apărare a 
patriei. Grăitoare în acest sens 
este creșterea aportului indus
triei noastre la dotarea arma
tei cu mijloace tehnice și apa
ratură modernă, la perfecțio
narea bazei materiale a proce
sului pregătirii de luptă.

Dați-mi voie, ca, de la aceas

Cuvintarea tovarășului
IONURSU,

delegat al organizației județene de partid Cluj

Stimați tovarăși.

încerc sentimentele de adîn
că satisfacție și mîndrie, în 
fața cuprinzătoarei analize 
științifice pe care o conține 
Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul generâl al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, cu privire la ac
tivitatea partidului, la realiză
rile poporului român după 
Congresul al IX-lea și la per
spectivele dezvoltării multila
terale și armonioase a Româ
niei socialiste.

Reprezentînd o strălucită 
sinteză a dezbaterii de către 
întregul popor a Tezelor și 
Directivelor Congresului, ra
portul constituie un document 
de importanță istorică, care 
reflectă dezvoltarea democra
tismului nostru socialist și ne 
asigură că programul partidu
lui este programul întregii na
țiuni.

Oamenii de știință din țara 
noastră, împreună cu întregul 
popor, animați de un fierbinte 
patriotism, sînt hotărîți să-și 
pună tot talentul și puterea 
îor de creație în slujba reali
zării acestui măreț program 
elaborat de partid.

Stimați tovarăși,

Trăim epoca unor impresio
nante descoperiri în știință șl 
tehnică, cînd energia nuclea
ră, rachetele cosmice, calcula

tă înaltă tribună, în numele 
tuturor militarilor să exprim 
partidului întreaga noastră re
cunoștință, să aduc cele mai 
calde mulțumiri muncitorilor 
și specialiștilor din industria 
națională de apărare, întregu
lui nostru popor pentru grija 
permanentă față de nevoile 
armatei, pentru marile efor
turi prin care îi asigură tot 
ceea ce îi este necesar spre a-și 
îndeplini cu cinste misiunea de 
pnoare încredințată. (Aplauze 
puternice).

Tezaurul de idei cuprins în 
documentele Congresului con
stituie un nesecat izvor de pre
țioase învățăminte. Sîntem ho- 
tărîți să ridicăm pe o treaptă 
mai înaltă organizarea muncii 
în toate compartimentele or
ganismului militar, să perfec
ționăm activitatea de condu
cere, de îndrumare și control, 
stilul de muncă al comandanți
lor, statelor majore și organe
lor de partid, să promovăm 
metode tot mai eficiente în 
procesul instructiv-educativ, 
să asigurăm folosirea cu spirit 
gospodăresc a mijloacelor puse 
la dispoziție. Ne vom îndeplini 
întrutotul sarcinile ce ne revin 
pe linia sprijinirii activității 
gărzilor patriotice și a pregă
tirii tineretului pentru apăra
rea patriei. (Aplauze).

Vom acorda și pe viitor toa
tă atenția educării militari
lor în spiritul ideologiei mar- 
xist-leniniste, al politicii parti
dului nostru, contribuind tot 
mai activ la formarea omului 
nou, pătruns de idealurile co
munismului, patriot, înflăcă
rat. mîndru de glorioasele tra
diții de luptă ale poporului, ale 
clasei muncitoare și partidului 
comunist, de marile înfăptuiri 
ale prezentului, de viitorul 
tot mai luminos al Republicii 
Socialiste România. (Aplauze). 
Ca și pînă acum, aceasta se 
va îmbina strîns cu educarea 
în spiritul internaționalismu
lui proletar, al solidarității 
frățești- cu popoarele celorlal
te țări socialiste și armatele 
lor, cu oamenii muncit de pre
tutindeni. cu popoarele care 
luptă pentru libertate națio
nală și socială, cu- toate forțe
le antiimperialiste ale lumii 
contemporane.

Asemenea tuturor celor ce 
muncesc de la orașe și sate, 
a întregului popor, militarii 
forțelor noastre armate spri
jină pe deplin politica externă 
a partidului și guvernului de 
dezvoltare a prieteniei și a- 
lianței frățești cu țările socia
liste a colaborării cu toate 
statele indiferent de orîn- 
duirea lor socială, de apărare 
a păcii în lume, dau o înaltă 

toarele electronice, laserii și 
alte invenții ale minții ome
nești au ajuns să determine, 
în mod incontestabil, evoluția 
lumii contemporane, viața na
țiunilor. Realizările științifice 
și tehnice remarcabile, la care 
sîntem astăzi martori și păr
tași, au cristalizat în conștiin
ța majorității popoarelor un 
principiu fundamental : anu
me, că cercetarea științifică 
organizată și dirijată devine, 
în condiții adecvate, o puter
nică forță de producție și tot
odată un element extrem de 
important al politicii interna
ționale, al securității și inde
pendenței naționale.

în acest sens, constatăm cu 
mare bucurie că Directivele 
Congresului subliniază rolul 
uriaș pe care îl va juca știința 
în anii următori în dezvolta
rea economică, în întreaga 
viață socială.

Printre cele mai noi dome
nii ale științei și tehnicii ac
tuale, cu implicații adînci asu
pra activității economice și 
spirituale, se numără fără în
doială, fizica atomică și nu
cleară, cu toate aplicațiile lor 
de mare eficiență productivă, 
între care, desigur, industria
lizarea energiei nucleare ocu
pă un loc primordial.

Specialiștii noștri din dome
niile atomic și nuclear, pre
cum și din sectoarele conexe, 
salută cu entuziasm! înscrierea 
și sublinierea în Directivele 
Congresului al X-lea și în Ra
portul tovarășului secretar ge
neral, a primului nostru pro
gram nuclear, național. Acest 
program a fost elaborat, din 
indicația conducerii de partid, 
de către Comitetul pentru E- 
nergie Nucleară împreună cu 
18 departamente și instituții 
centrale, pentru a răspunde 
unor nevoi ale economiei na
ționale, a căror satisfacere 
poate fi asigurată numai prin 
intervenția științelor și tehni
cilor nucleare.

Introducerea energiei nu
cleare în circuitul economic 
național va asigura, în pro
porții crescînde, echilibrarea 
balanței de energie, va reduce 
consumul de combustibil cla
sic și va da, totodată, un nou 
avînt cercetărilor, de profil, 
aplicațiilor izotopilor, radiații
lor nucleare și ale altor teh

prețuire eforturilor neobosite 
și rodnicei activități depuse 
de conducerea partidului nos
tru pentru întărirea unității 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești, a 
forțelor antiimperialiste. (A- 
plauzc).

O coordonată fundamentală
a politicii externe a partidu
lui nostru, a Republicii Socia
liste România o constituie ac
tivitatea îndreptată spre asi
gurarea păcii și securității în 
Europa, dezvoltînd în acest
scop relații largi, sănătoase cu 
toate statele europene, mili- 
tînd pentru a învinge rezisten- 

reacționare 
în primul 
revanșarde

ța cercurilor 
imperialiste și 
rînd a celor 
din Republica Federală a Ger
maniei, pentru a pune capăt 
o dată pentru totdeauna rolu
lui nefast pe care imperialis
mul german l-a 
ța continentului 
întregii lumi.

Pornind de la 
atîta timp cît există 
Nord-Atlantic este

a

jucat în via- 
nostru și a

premisa că
Blocul 

necesară
menținerea Tratatului de la 
Varșovia, partidul nostru, pre- 
ocupîndu-se cu înaltă răspun
dere de pregătirea forțelor 
noastre armate, acționează în 
același timp pentru întărirea 
și perfecționarea colaborării 
militare cu statele participan
te la Tratatul de la Varșovia 
pe baza principiilor relațiilor 
dintre țările socialiste — prin
cipiile marxism-lemnismului, 
ale internaționalismului socia
list, respectului suveranității 
și independenței naționale, e- 
galității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării tovără
șești.

Așa cum se subliniază în 
Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, nu poa
te fi uitat nici un moment că 
cercurile imperialiste reacțio
nare întreprind acțiuni care 
pun în primejdie liniștea și 
pacea popoarelor, organizează 
agresiuni armate cum este 
războiul purtat împotriva po
porului vietnamez, caută să 
învenineze relațiile internațio
nale, provoacă conflicte și în
cordare în diferite zone, încal
că suveranitatea și indepen
dența altor popoare.

Raportez Congresului că 
armata noastră este pregătită, 
în orice moment, ca la ordi-
nu] partidului și guvernului 
să poată îndeplini în spiritul 
tratatelor încheiate de statul 
român — obligațiile asumate 
față de aliații României socia
liste, și împreună cu tovarășii 
de arme din Tratatul de la
Varșovia, cu armatele tuturor 
țărilor socialiste să apere cau- 

nici specifice, folosite în pre
zent în cele mai diferite do
menii de activitate economică- 
socială.

Pînă în anul 1980, așa cum 
este înscris în Directive, se 
prevede ca puterea instalată 
în centrale nuclearo-electro- 
nice la noi în țară să atingă 
1 800—2 400 MW/e/, ceea ce e- 
chivalează cu producția unei 
energii anuale de 10 miliarde 
KWh, la sfîrșitul deceniului 
viitor.

îndeplinirea acestui pro
gram implică, desigur, adapta
rea industriei în vederea par
ticipării ei la fabricarea echi
pamentelor, combustibililor și 
materialelor nucleare, dezvol
tarea în ritm susținut a cer
cetărilor nucleare, pe direcțiile 
prioritare impuse de prevede
rile programului, pregătirea 
cadrelor de specialiști, asigu
rarea protecției personalului, 
populației și teritoriului împo
triva efectelor radiațiilor și, 
în același timp, o chibzuită 
folosire a colaborărilor și coo
perării internaționale.

Dată fiind complexitatea a- 
cestei acțiuni de interes na
țional, nu este de mirare că, 
pe lîngă efortul material deo
sebit din partea statului, se 
impune — așa cum prevăd și 
Directivele Congresului — o 
strînsă și susținută coordo
nare a tuturor factorilor care 
concură la realizarea preve
derilor programului nuclear.

O parte importantă a cer
cetărilor de susținere a pro
gramului nuclear național îi 
revine Institutului de Fizică 
Atomică al Comitetului pentru 
Energie Nucleară. Pot să asi
gur Congresul că Institutul 
de Fizică Atomică se găsește 
pregătit pentru sarcinile ce-i 
revin din programul nuclear 
al țării și și-a reorganizat ac
tivitatea în acest scop, tocmai 
în vederea realizării lui. Re
zultatele cercetărilor de fizica 
și tehnica reactorilor, materia
lelor nucleare, izotopilor sta
bili, radiației laser, tehnicilor 
electronice și nucleare, fizicii 
teoretice și energiilor înalte, 
studiilor de structură nuclea
ră și reacții nucleare, precum 
și ale cercetărilor tehnice de 
proiectare și producție a unor 
instalații și utilaje, realizate 
la Institutul de Fizică Ato

za păcii și securității In lum«, 
(Vii aplauze).

Doresc să mă asociez și eu 
antevorbitorilor care au subli
niat vasta activitate desfășu
rată de Comitetul Central al 
partidului în perioada celor 
patru ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, răspun
derea cu care au fost analiza
te și rezolvate probleme com
plexe ale conducerii operei de 
construcție economică și socia
lă, ale dezvoltării industriei, 
agriculturii, învățămîntului, 
creșterii nivelului de trai al 
populației, întăririi capacității 
de apărare a patriei, ale po
liticii internaționale. Consec
vența și fermitatea cu care 
Comitetul Central a militat 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale au con
stituit un factor de maximă 
importanță în toate realizările 
dobîndite de poporul nostru în 
acești ani. Pentru toate aces
tea mă declar întrutotul de a- 
cord cu activitatea Cofnitetu- 
lui Central.

Pentru comuniștii din ar
mată, pentru toți militarii, 
chezășia mersului ascendent al 
României pe drumul luminos 
al socialismului și comunis
mului stă în continuarea nea
bătută a liniei politice genera
le interne și externe a parti
dului, al cărei promotor 
ferm și consecvent este în 
primul rînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ei văd în persoana 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un strălucit fiu al patriei, emi
nent conducător de partid și 
de stat, care prin calitățile 
sale, prin activitatea plină de 
abnegație consacrată interese
lor vitale ale națiunii noastre, 
cauzei socialismului și păcii 
în lume, și-a cucerit dragostea 
și prețuirea întregului popor, 
se bucură de prestigiu și au
toritate pe plan internațional. 
Tocmai de aceea, comuniștii 
din armată, toți militarii sus
țin mandatul încredințat 
nouă, delegaților la Congres, 
de a realege pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului (Aplauze).

în încheiere, îngăduiți-mi, 
stimați tovarăși, să vă asigur 
că militarii de toate gradele
— strîns uniți în jurul parti
dului și guvernului — vor face 
totul pentru a înfăptui neabă
tut sarcinile ce le revin din 
hotărîrile acestui istoric con
gres, își vor perfecționa ne
contenit activitatea și. împre
ună cu întregul popor, vor 
străjui cu bărbăție marile cu
ceriri ale socialismului, liber
tatea, independența și suvera
nitatea scumpei noastre patrii
— Republica Socialistă Româ
nia I (Aplauze puternice).

mică, sînt astăzi bine cunoscu
te și apreciate atît în țară, 
cît și peste hotare.

Ținînd seama de experiența 
anilor precedenți și de indi
cațiile conducerii noastre de 
partid, legate de creșterea e- 
ficienței muncii de cerce
tare, în anul 1969 Institutul 
de Fizică Atomică s-a anga
jat la realizarea unor benefi
cii prin aplicații ale cercetă
rilor proprii, pe bază de con
tracte — care ating cifra de 
31 milioane lei. Am plăcerea 
să raportez Congresului că, 
pînă la 31 iulie 1969, realiză
rile Institutului de Fizică 
Atomică, în contul angaja
mentelor de venituri, se ri
dică la 16 milioane 300 mii 
lei, ceea ce reprezintă circa 
53 la sută din planul său anual 
și peste 110 la sută din pla
nul pe primele 7 luni ale 
anului.

Aceste realizări concrete 
în cinstea Congresului parti
dului, izvorîte direct din 
munca de cercetare și înfăp
tuire de cei 2 000 de salariați 
ai Institutului de Fizică Ato
mică din București și Cluj, 
în frunte cu comuniștii, re
prezintă expresia profundului 
nostru atașament față de po
litica înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român.

în lumina rezultatelor ară
tate, sînt pe deplin convins 
că în scurt timp vom putea 
raporta partidului faptul că 
asigurăm, în parte, autofinan
țarea activităților noastre de 
cercetare. De fapt, trebuie să 
arăt că întregul program nu
clear național reprezintă, în 
fond, un complex contract 
de colaborare între toate uni
tățile care concură la înfăp
tuirea lui, prin aceasta asi- 
gurîndu-se într-o mare mă
sură, autofinanțarea cercetă
rilor noastre.

Stimați tovarăși,

Din complexul de probleme 
ce caracterizează cercetarea 
științifică, am abordat doar 
unele dintre ele, cu referiri 
speciale la domeniul în care 
activez. Chiar și în cazul

(Continuare in pag. a IV-a) j>
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acestei particularizări, re
zultă limpede că înfăptuirea 
programului nuclear național 
comportă, pe lîngă latura pa
sionantă și plină de promi
siuni, necesitatea de a se 
înlătura o serie de lipsuri și 
dificultăți care mai~ persistă 
în activitatea noastră de cer
cetare. Ne angajăm ca în lu
mina prețioaselor observații și 
indicații formulate de tova
rășul secretar general în ra
portul prezentat, cu privire la 
cercetarea științifică orien
tată, să depunem tot efortul 
pentru lichidarea acestor lip
suri.

Cu intenția de a crea con
diții mai bune pentru finali
zarea activităților de cerce
tare științifică, mă gîndesc și 
la unele propuneri menite să 
ușureze și să stimuleze munca 
noastră.

în primul rînd, consider că 
cercetarea științifică orien
tată va cîștiga în eficiență, o 
dată cu reglementarea, prin 
lege, a sistemului contracte
lor de cercetare și colabo
rare tehnico-științifică. Ase
menea contracte trebuie, 
conform legislației ce se va 
adopta, să stipuleze obligațiile 
și drepturile părților con
tractante. De asemenea, cu 
scopul de a face față ritmu
lui de dezvoltare ă științei, le
gislația contractelor de cer
cetare trebuie să fie suplă,

ușor adaptabilă la situații 
concrete și să elimine lanțul 
greoi al unor forme birocra
tice.

Totodată, în condițiile în 
care științei îi sînt încredin
țate sarcini deosebite, prin 
plan de stat, mi se pare ab
solut obligatoriu, să se sta
bilească, tot prin lege, forme 
cuvenite de cointeresare pen
tru parteneri și de stimulare 
materială a celor mai valo
roase cercetări științifice, așa 
cum se întîmplă la noi în țară 
și în alte domenii de creație. 
Știu că aceste probleme au 
stat în atenția Consiliului Na
țional al Cercetării Științi
fice, dar cred că este vremea 
să se și realizeze, deoarece 
partidul încă de la Congresul 
al IX-lea a precizat forma de 
efectuare a cercetărilor pe 
bază de contracte și aceste 
cercetări se fac, dar o legis
lație care să reglementeze 
aceste forme încă nu avem.

Asemenea măsuri și altele 
de acest fel, referitoare la 
desfășurarea cercetărilor, ar 
avea o influență dintre cele 
mai pozitive asupra descătu
șării unor inițiative creatoare 
în institute, catedre și unități 
de cercetare, ar permite re
tribuirea, după merit, a acelor 
rezultate științifice care pre
zintă un mare interes pentru 
dezvoltarea științei și mai ales 
pentru economia națională, și, 
în același timp, ar activa re
ceptivitatea sectoarelor pro-

ductive față de asimilarea re
zultatelor finalizate în cerce
tare. Nu-i mai puțin adevărat 
că pentru a realiza valorifi
carea unei cercetări este ne
cesar ca și industria, la rîn- 
dul ei, să manifeste mult mai 
mare interes față de asimila
rea noului, stabilirea unui 
limbaj comun în lanțul fi
resc cercetare-proiectare- 
producție. Prin asemenea mă
suri consider că va fi îmbu
nătățit climatul de muncă 
din unitățile noastre de cer
cetare, întrucît o activitate 
științifică bine orientată, se 
știe, generează căutarea ne
contenită a noului, dezvoltă 
lupta deschisă de opinii și eli
mină ceea ce frînează pro
gresul cunoașterii.

Aprecierile făcute de tova
rășul secretar general cu pri
vire la cercetare și cercetă
tori, la stilul nostru de muncă 
și la unele practici negative 
trebuie grabnic să ne deter
mine pe noi, toți, oamenii de 
știință să reflectăm cu serio
zitate și spirit de răspundere 
asupra tuturor acestor pro
bleme și să luăm măsuri ur
gente de eliminare a lor, de 
reînnoire și modernizare a în
tregii noastre concepții des
pre muncă despre activitatea 
de cercetare în țara noastră.

Stimați tovarăși,

Ca om de știință și comu
nist îmi exprim încă o dată

aprobarea din inimă și tot 
atașamentul meu la Raport și 
Directivele Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român și doresc să asigur 
Congresul, Comitetul Central 
al partidului și personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că împreună cu tovarășii mei 
de muncă de la Comitetul 
pentru Energia Nucleară și 
Institutul de Fizică Atomică 
nu vom precupeți nimic pen
tru a contribui la îndeplinirea 
tuturor angajamentelor luate 
în fața partidului și realizarea 
în termen a prevederilor pri
mului program nuclear națio
nal (Aplauze).

în același timp, am man
datul tuturor comuniștilor pe 
care îi reprezint în Congres 
să susțin cu hotărîre — și o 
fac din tot sufletul — pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în 
înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.' Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului nostru este pentru 
noi toți, pentru întregul po
por, chezășia mersului înainte 
al patriei, factor fundamental 
al îndeplinirii programului 
măreț cuprins în Teze și Di
rective, pentru înflorirea și 
progresul continuu al Româ
niei socialiste, într-un climat 
de pace, suveranitate și inde
pendență națională. (Aplauze 
puternice, prelungite).

au fost subliniate în repe
tate rînduri cu vii aplauze 
de toți cei prezenți.

Președintele ședinței, to
varășul Gheorghe Pană, a 
mulțumit în numele dele- 
gaților și invitaților. pen
tru saluturile și mesajul a- 
dresate Congresului.

în continuarea lucrărilor, 
ședința plenară a fost pre
zidată de tovarășul Mihai 
Telescu.

S-a anunțat că în ziua 
de 8 august a avut loc, 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ședința 
Comisiei pentru pregătirea 
propunerilor de candidați 
în vederea alegerii organe
lor superioare ale partidu-

Pentru a putea pregăti 
propunerile nominale pe 
baza candidaturilor stabili
te de conferințele județene 
de partid, Comisia a supus 
aprobării Congresului nu
mărul tovarășilor ce ur
mează să fie aleși în orga
nele centrale ale partidu
lui.

Congresul a aprobat în 
unanimitate, prin vot des
chis, numărul de membri 
și membri supleanți ai Co
mitetului Central și ai Co
misiei Centrale de Revizie, 
propus de Comisie.

Pe baza celor stabilite, 
Comisia urmează să pregă
tească propunerile nomi
nale.

1

al

Cuvintarea tovarășului
SÜTO ANDRAS,

prim-secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.C.R., 
delegat al organizației ju
dețene de partid Iași, ge
neral-colonel Ion Ioniță. 
ministrul forțelor armate, 
delegat al organizației ju
dețene de partid Alba și 
Floarea Barbu, președinta 
cooperativei agricole de 
producție Cernetu, delega
tă a organizației județene 
de partid Teleorman.

De la tribuna înaltului 
for al Partidului Comunist 
Român, au adresat euvîn- 
tări de salut tovarășii 1 Ib 
Nörlund, membru al Birou
lui Politic, secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist din Dane
marca, Hristos Petas, mem
bru al Biroului Politic al 
Partidului Progresist
Oamenilor Muncii din Ci
pru (A.K.E.L.), Pedro Ta- 
dioli, membru al Comite
tului Executiv al Partidu
lui Comunist din Argenti
na, Marcelino dos Santos, 
membru al Consiliului Pre
zidențial al Comitetului 
Central al Frontului Elibe
rării din Mozambic, care a 
adresat Congresului al X- 
lea al P.C.R. salutul co
mun al Frontului de Elibe
rare din Mozambic. Mișcă
rii de Eliberare din Ango
la și al Partidului African 
al Independenței din Gui
neea (BISSAU), Tore Fors
berg, membru al Biroului 
Politic . al Partidului de 
Stingă — Comuniștii din 
Suedia.

S-a dat apoi citire mesa
jului de salut adresat Con
gresului de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Peruvian.

Cuvîntările rostite de 
conducătorii delegațiilor 
partidelor comuniste și 
muncitorești democratice 
și antiimperialiste și mesa
jul transmis Congresului

ZIUA A PATRA
A LUCRĂRILOR

Iui. Comisia a luat în dis
cuție și a stabilit să supu
nă aprobării Congresului 
numărul din care să fie al
cătuit Comitetul Central și 
Comisia Centrală de Revi
zie.

Ținînd seama de sarcini
le mari și complexe ce re
vin Comitetului 
pentru înfăptuirea 
lor Congresului al 
P.C.R.. precum și 
terea efectivului 
lui, comisia a propus ! Co
mitetul Central să fie for
mat din 165 de membri, 
iar numărul membrilor su
pleanți ai Comitetului Cen
tral să fie de 120. Comisia 
Centrală de Revizie să fie 
alcătuită din,45 de membri.

Central 
hotărîri- 
X-lea al 
de creș- 
partidu-

I

La dezbaterile generale 
au luat cuvîntul tovarășii : 
Ion Ursu, — prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului pen
tru Energie Nucleară, dele
gat al organizației județene 
de partid Cluj, Sută An- 
dras, scriitor, delegat 
organizației județene 
partid Mureș

Președintele ședinței 
anunțat că în dimineața 
lei de sîmbătă a încetat din 
viață tovarășul Constantin 
Parhon, vechi militant al 
Partidului Comunist Ro
mân, primul președinte al 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii 
Populare Române.

Participanții la lucrările 
Congresului au păstrat un 
moment de reculegere în

al 
de

a 
zi-

memoria tovarășului Con
stantin Parhon.

Cel de-al X-lea Congres 
al partidului a fost salutat 
în continuare de tovarășii 
Mohamed Harmel, mem
bru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist Tuni
sian, Julio Posada, mem
bru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Columbia, Giuseppe Benzi, 
membru al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din San Marino, 
Sofia Ferreira, membru al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Portu
ghez, Masashi Ishibaslii, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv. director al Birou
lui Internațional al Parti
dului Socialist din Japonia, 
Sam Noian, secretar gene
ral adjunct al Partidului 
Muncitoresc Irlandez, Kha- 
Iil Debs, membru su
pleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Liba
nez. Halii Ozgur, șeful 
secției de propagandă a 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Tur
cia, Yussuf Osman Saman- 
tar, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Demo
crate Somaleze. Paul Ver- 
ges, secretar general al 
Partidului Comunist din 
Reunion, James Stewart, 
secretar general adjunct al 
Partidului Comunist din 
Irlanda de Nord și Efrain 
Alvarez, membru al Comi
tetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist din Ecuador.

Președintele ședinței a 
mulțumit oaspeților pentru 
saluturile adresate Con
gresului. Delegații și invi
tații au subliniat cu aplau
ze puternice cuvîntările de 
salut rostite de reprezen
tanții partidelor de peste 
hotare.

Lucrările Congresului 
continuă. 1
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delegat al organizației județene de partid Mureș

Generația de scriitori din 
care fac parte, de la începutul 
drumului său a fost legată cu 
trup și suflet de viața și nă
zuințele poporului, de luptele 
sociale și politice din țara 
noastră, de politica Partidului 
Comunist Român. în rîndul a- 
celor oameni care ne-au cres
cut și ne-au transmis primele 
idealuri ale vieții nu am cu
noscut faimosul turn de fildeș, 
nici simțămîntul înstrăinării 
de noi înșine, nici idilismul 
fanatic, nici „pesimismul uni
versal al absurdității ființei 
umane“. Am primit în schimb 
simțul responsabilității față 
de soarta lor, față de realita
tea socială care în mod revo
luționar se poate privi numai 
dintr-un singur unghi posibil, 
acela de a o transforma într-o 
realitate cît mai umană și mai 
apropiată de visurile seculare 
ale poporului. în consecință 
nu am suferit niciodată chinu
rile artei fără de scop, nici 
bucuriile jocului pueril al cu
vintelor fără de sens. Am cu
noscut însă acel proces imens 
de transformare a societății, 
istoria unui sfert de veac ale 
cărui rezultate au fost atît de 
pregnant arătate în .Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Iată de ce pentru mine pro
blema literaturii înseamnă le
gătura individului cu comuni
tatea, înseamnă trăirea soar- 
tei mulțimii într-o singură 
soartă privită ca o treaptă 
singuratecă dar legată indiso
lubil de treptele vieții înain
tașilor mei, ai noștri. Iată de 
ce socot, prin urmare, că totul 
despre ce se discută la acest 
for înalt are o însemnătate 
deosebită pentru rezolvarea 
problemelor noastre. în discu
țiile pe care le avem zilnic des
pre menirea și viitorul artei, 
căutările noastre tind tocmai 
înspre aceste legături absolut 
necesare între literatură și 
viață, poezie și strădaniile 
poporului, dramaturgie șl me
sajul adîncurilor existenței 
populare, modalități și înfă
țișarea veridică a vieții, nivel 
artistic și accesibilitate, liber
tate de gîndire și necesitate 
istorică înțeleasă, singura con
cepere justă a noțiunii de li
bertate.

Dintre toate aceste preocu
pări, tovarăși, socot ca cea 
mai importantă legătura 
scriitorului cu realitatea în 
care trăiește, mal precis sen
sibilitatea lui artistică față de

re, după cîte un accident, sau 
de la fiarele vechi, nu-mi 
place muzica care seamănă cu 
zgomotul cînd se închid obloa
nele, cînd comercianții închid 
magazinele. S-ar putea totuși 
ca acesta, în cazul nostru con
cret, al generațiilor tinere, în 
cazul unor talente adevărate, 
să nu fie un sport, ci chinul 
căutării de sine. Multe dru
muri străbate talentul tînăr — 
prin multe imitări sterile se 
poate irosi — pînă își găsește 
glasul adevărat — pînă ce în
țelege că, cu cît imită mai pu
țin cu atît o să semene mai 
mult cu ei. Cum să apreciem, 
ce atitudine ne cere un proces 
complex cum este fenomenul 
spiritual 7 Cred că față de a- 
ceastă problemă în fața reali
tății, fie ea artă, economie, fie 
complexul întreg, specific unei 
societăți, partidul ne reco
mandă spiritul discuției libe
re, creatoare, de înțelegere re
ciprocă, de studiere concretă 
a realității, un spirit uman, 
creator. Sînt sigur că în acest 
mod viața noastră spirituală 
se va manifesta și mai ferm 
în slujirea idealurilor socialis
mului, în găsirea adevăratei 
ei meniri.

ne-am

această realitate. Și dacă nu 
renunță de la unicul sens al 
sforțărilor sale intelectuale, a- 
cela de a fi în folosul progre
sului social, de a înnobila fi
ința umană, ațunci nu poate 
să treacă cu vederea tocmai 
peste acele sforțări ale parti
dului care în ultima esență 
pentru ele înseamnă și uni
versul preocupărilor artistice.

Personal, în scrierile mele, 
niciodată nu am dorit și nu 
am putut să ocolesc acea 
stîncă a problemelor sociale 
care a fost și va fi pusă toc
mai în drumul pe unde tre
buie să treacă și scriitorul, să 
treacă împreună cu societa
tea, cu clasa, cu națiunea, cu 
naționalitatea din care face 
parte și ale cărei năzuințe le 
poartă în visurile sale de a 
se realiza ca personalitate ar
tistică, știind că această per
sonalitate devine cu atît mai 
puternică, mai neasemuitoare, 
cu cît poartă mai mult din 
frămîntările, din mișcarea is
torică a colectivității. Arta, 
desigur, cum știm cu toții este 
o muncă singuratecă, nu se 
creează în colectiv, romanele 
nu se scriu în brigăzi, — cum 
mă întreba cîndva un activist 
cultural raional care voia să 
știe dacă noi, scriitorii am ră
mas particulari sau
organizat și noi într-o coope
rativă de producție. >

Dar această muncă 
ratecă își are sensul tocmai în 
trăirea adîncă a existenței 
noastre uman-colective, a e- 
pocii pe a cărei frunte dorim 
să ne vedem pecetea trudelor 
noastre.

Doresc a sublinia că această 
cerință față de literatură nu 
are nimic comun cu acele 
dogme veștejite, învechite ale 
trecutului. Congresul al IX- 
lea a deschis o eră nouă și în 
viața spirituală a țării noastre, 
a descătușat forțe noi în toa
te genurile artei; prin resta
bilirea normelor cu adevărat 
leniniste în viața de partid, 
prin lărgirea și adîncirea de
mocrației socialiste a creat o 
atmosferă profund prielnică 
pentru înflorirea unei litera
turi moderne în sensul cel mai 
bun al cuvîntului. în acești 
ani și-au luat zborul, în țara 
noastră, generații tinere cu 
talente sclipitoare și legate 
profund de năzuințele națiu
nii române, sau ale naționali
tăților conlocuitoare din țara 
noastră, cu întreg poporul nos
tru. între ei, desigur, cum 
spunea tov. Eugen Barbu în 
cuvintarea sa, sînt unii care 
practică sportul lansării ma
nuscriselor în sticle ermetic 
închise și aruncate în ocea
nul viitorului. în clarificarea 
acestei chestiuni însă ne poa
te ajuta mai puțin tonul prea 
grav, și mai mult acest spirit 
critic și constructiv, și mai 
ales acel spirit critic și cons
tructiv pe care l-au afirmat 
întîlnirile intelectualității cu 
conducerea partidului și per
sonal cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în ce mă privește 
nu accept atitudinea artistului 
care închizînd ochii în fața 
zilelor noastre, oftează înspre 
oceanul viitorului îndepărtat. 
Nu-mi plac operele de artă 
plastică construite din rămă
șițe de bicicletă, din radiatoa-

singu-

Tovarăși,
Din moment ce scriu în lim

ba mea maternă, în limba ma
ghiară, în mod firesc mă pre
ocupă totul ce este legat și de 
viața naționalităților din țara 
noastră. Am ascultat din nou 
cu satisfacție acele pasaje ale 
raportului unde se constată 
rezolvarea marxist-leninistă a 
problemei naționale de către 
Partidul Comunist Român. în- 
tr-adevăr aceasta este una din 
realizările de seamă ale parti
dului nostru. Ea înseamnă, 
egalități în drepturi a tu
turor cetățenilor patriei, 
planificarea armonioasă a in
vestițiilor pentru toate jude
țele, grija permanentă a sta
tului față de cerințele sociale 
și culturale, înseamnă deci a- 
sigurarea bazei materiale a e- 
galității, condiția hotărîtoare 
în această privință; înseam
nă, în același timp, dezvolta
rea culturii naționalităților, 
învățămîntul de stat în limba 
maternă, înflorirea științei și 
artei, a literaturii.

Pentru aceasta grija noas
tră permanentă este aceea de 
a ține curat izvorul frăției po
porului român cu naționalită
țile conlocuitoare, frăție năs
cută în lupta comună, conti- 
nuînd prin strădania unor 
mari gînditori și creatori, în 
frunte cu un Bălcescu sau un 
Petofi Sândor — figuri istori
ce care s-au întîlnit întotdea
una prin căutările comune ale 
căutării unei vieți mai fericite, 
libere, pentru viitor, ale unei 
vieți care nu cunoaște nici 
asuprirea națională, nici ex
ploatarea omului de către om.

Doresc să remarc cele spuse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în legătura cu' grija pe care 
trebuie s-o avem față de a- 
ceastă frăție. Organele de par
tid și de stat locale „au dato
ria de a asigura și în viitor 
înfăptuirea neabătută a poli
ticii naționale marxist-leninis- 
te a Partidului Comunist Ro
mân, de a veghea la respec
tarea prevederilor constituțio-

nale, și totodată, de a acționa 
pentru educarea maselor în 
spiritul frăției șl unității în
tre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare“.

Perioada trecerii de la capi
talism la socialism care repre
zintă ridicarea națiunii româ
ne pe o treaptă calitativ supe
rioară, asigură același proces 
și pentru naționalitățile con
locuitoare. Saltul calitativ în 
acest proces de ridicare social- 
culturală și în același timp al 
nașterii adevăratei frății s-a 
cristalizat o dată cu elibera
rea definitivă a patriei noas
tre, în luptele comune pentru 
puterea populară și construc
ția socialistă. Acest moment 
hotărîtor îmi amintește despre 
o zi furtunoasă cînd în urma 
unei mișcări tectonice a mun* 
ților, prăbușindu-se mii de 
tone de bazalt, în crăpătura 
uriașă a pămîntului a apărut 
acum 100 și ceva de ani un lac 
cu apă cristalină, Lacul Roșu, 
o frumusețe nouă a naturii 
noastre din Ardeal. Căutînd 
sensul cel mai adînc al istoriei 
noastre de un sfert de veac, 
mă gîndesc la simbolul acestei 
legende, la ziua de 23 August 
1944, cîncj aevea stîncilor ne
gre începuse a se prăbuși orîn- 
duirea veche, iar în urma ei, 
adunînd izvoarele istoriei, a- 
păruse ca o frumusețe umană, 
nouă, lacul curat al frăției po
porului român cu naționalită
țile conlocuitoare. (Aplauze). 
Astăzi, după un sfert de veac 
de la eliberarea patriei, după 
acei pași uriași pe care, sub 
conducerea partidului, i-am 
făcut pînă la culmile zilelor 
de azi, sensurile prăbușirii ve
chiului și ale nașterii vieții 
noi s-au îmbogățit de mii de 
ori în inimile noastre ale tu
turora. (Aplauze).

Tovarăși,
într-un cătun mic din jude

țul nostru, județul Mureș, în 
zilele trecute un țăran bă- 
trîn, oprindu-mă în stradă 
unde eram într-o problemă de 
ziaristică, mi-a spus : „Am as
cultat la radio că la congre
sul comuniștilor dv. vreți să-1 
alegeți din nou ca secretar 
general al partidului pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Aș 
vrea să-1 votez și eu, zice, 
dar eu nu sînt delegat la 
Congres fiindcă nu sînt mem
bru de partid. Atunci, noi, 
ăștia care nu sîntem membri 
de partid cum și unde am 
vota și noi pentru dînsul?“ 
Luîndu-mă bătrînul prin sur
prindere i-am răspuns mal 
tîrziu în gîndul meu spunînd 
că această voință unanimă a 
comuniștilor din țara noastră 
cuprinde nu numai pe mem
brii de partid, ci într-adevăr, 
întreg poporul țării, pe români 
și maghiari, germani și sîrbi 
și oameni de alte graiuri, ță
rani, muncitori, intelectuali, 
tineri și bătrîni, întreaga fa
milie a Republicii Socialiste 
România. (Aplauze).

Ca membru modest al aces
tei familii mă atașez la voința 
sa, exprimîndu-mi totalul meu 
acord cu politica internă și 
externă a partidului nostru, 
cu programul luminos pe 
care-1 va stabili acest Con
gres de importanță istorică. 
(Aplauze).

afirmării plenare a persona
lității umane.

în secțiunile consacrate po
liticii externe și relațiilor e- 
conomice internaționale ale 
țării, ca și în alte secțiuni, 
vorbitorii au analizat cu spi
rit de răspundere activitatea 
desfășurată pe plan interna
țional de partid și guvern, 
liniile călăuzitoare ale poli
ticii noastre externe, au dat 
glas mandatului încredințat 
de organizațiile de partid res
pective de a aproba și spri
jini această politică, de a vota 
pentru continuarea ei cu a- 
ceeași fermitate și consec
vență.

(Urmare din pag. I)
onoare pe care și le-a luat 
în cinstea Congresului. In 
acest moment solemn cînd 
ce] de al X-lea Congres al 
partidului iși consacră lu
crările documentelor dezbă
tute și aprobate de întregul 
popor, dînd viață și perspec
tivă tuturor celor ce se vor 
infăptuj in România de 
mîine, gindurile sutelor de 
mii de tineri ai Capitalei, 
alături de gindurile tuturor 
oamenilor muncii din acea
stă țară, se îndreaptă cu 
recunoștință, cu dragoste și 
respect către Partidul Co
munist Român, către dum
neavoastră iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducător încercat al parti
dului și poporului, înflăcă
rat patriot".

Imaginea luminoasă a vii
torului României socialiste, 
limpede conturată în pro
gramul pe care îl va adopta 
Congresul, înaripează și mai 
mult mintea și inimile tine
rilor, deschide cîmp larg va
lorificării energiei și entu
ziasmului specific tinerei 
generații, dorinței sale de a 
săvîrși fapte mărețe pentru 
fericirea poporului șl înflo
rirea patriei.

„Urmînd exemplul 
niștilor, se subliniază 
legrama tinerilor din 
țul Arad, cei peste 60__ ___
tineri din întreprinderile in
dustriale, de transport și 
construcții, din școlile și din 
unitățile agricole ale jude
țului nostru muncesc cu pa
siune pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
producție, se străduiesc să-și 
îmbogățească în perma
nență cunoștințele profesio
nale și de cultură generală, 
participă cu entuziasm Ia 
acțiunile de muncă volun- 
tar-patriotică, realizînd în 
cinstea Congresului peste 
80 la sută din angajamentul 
întregului an 1969. Conștienți 
de nădejdile pe care patria 
și partidul Ie pun în genera
ția tînără, noi. tinerii din 
județul Arad, făgăduim so
lemn că nu vom precupeți 
nimic pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin, că

comu
ta te- 
jude- 

000 de

Ședințele secțiunilor
pe probleme ale Congresului

într-un consens unanim, 
vorbitorii au apreciat că pro
gramul propus de partid pen
tru viitorul deceniu de dez
voltare a României corespun
de întrutotul condițiilor și po
sibilităților de care dispune 
țara, aspirațiilor pe care le 
nutrește întregul nostru po
por. Pentru înfăptuirea exem
plară a acestui program s-au

făcut un număr de peste 630 
propuneri, s-au cristalizat re
comandări prețioase menite să 
ajute la îmbunătățirea conti
nuă a activității organelor 
centrale și locale de partid 
și de stat, a organizațiilor de 
masă și obștești, a instituții
lor științifice și culturale, să 
ducă la ridicarea pe o treap
tă superioară a muncii, la în-

făptuirea cu succes a sarcini
lor mari pe care le va stabili 
Congresul al X-lea al parti
dului.

Participanții la lucrările 
secțiunilor Congresului, ex- 
primînd mandatul primit din 
partea comuniștilor pe care-i 
reprezintă, voința întregului 
popor, și-au reafirmat cu căl
dură hotărîrea de a vota pen
tru realegerea în funcția de 
cea mai mare răspundere din 
conducerea partidului, funcția 
de secretar general, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care, 
prin exemplul vieții și muncii 
sale, întrunește prețuirea și 
dragostea tuturor oamenilor 
muncii de pe cuprinsul patriei.

I

vom contribui cu toată pu
terea minții și brațelor noas
tre la înfăptuirea mărețelor 
obiective pe care le va 
stabili Congresul al X-lea 
al încercatului nostru con
ducător, Partidul Comunist 
Român".

în telegrama adresată 
Congresului de tinerii side- 
rurgiști ai Hunedoarei, cu- 
vîntul scris are incandes
cența șuvoiului de oțel topit 
al metalului dăruit nevoilor 
patriei. „Am ascultat, co
munică ei, cu un sentiment 
de mîndrie patriotică rapor
tul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ne-a 
produs o deosebită satisfac
ție și bucurie aprecierea ac
tivității tineretului, a orga
nizației sale revoluționare. 
Această înaltă apreciere 
constituie pentru noi un nou 
și puternic imbold pentru 
a munci cu și mai multă 
hotărîre, cu abnegație și 
elan tineresc în vederea 
înfăptuirii marelui program 
de înflorire a României so
cialiste. Noi știm că tot ce 
avem mai scump, libertatea, 
pacea, viitorul luminos da
torăm încercatului nostru 
partid, știm că este foarte 
greu să poți răsplăti o ase
menea grijă, dar sintem ho- 
tărîți să nu dezmințim în 
nici un fel încrederea ce o 
manifestă partidul față de 
noi. De aceea asigurăm par
tidul, conducerea sa șl pe 
dumneavoastră personal iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că puteți pune și 
pe viitor toată nădejdea pe 
aportul nostru. Vom fi me
reu Ia datorie șl dacă va fi 
nevoie, inspirați de minuna
tele fapte ale comuniștilor, 
nu vom precupeți nimic 
pentru ca patria noastră 
scumpă, România socialistă, 
să prospere".

Raportînd eongresulul cu 
un simțămînt de legitimă 
mîndrie succesele lor în 
producție, dedicîndu-le în 
întregime mărețului eveni
ment, numeroasele colective 
de muncitori din marile în
treprinderi industriale ale 
țării, din agricultura de stat 
și cooperatistă au arătat în 
ce fel înțeleg ele să răs-

?iundă la chemarea înaltului 
orum al comuniștilor, de 

concentrare a eforturilor în 
direcția dezvoltării neconte
nite a producției materiale, a 
sporirii productivității mun
cii și a venitului național, 
în telegrama muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
din Uzina „Electromagne
tica" din Capitală se preci
zează succint „Toate anga
jamentele luate în cinstea 
Congresului au fost îndepli
nite și depășite. Am realizat 
peste plan : 8,6 milioane Iei 
la producția globală, 4,2 mi
lioane lei Ia producția 
marfă vîndută șl încasată, 
3,3 milioane lei beneficii, 
1 milion Iei produse de 
export și 60 tone economii 
de metal". „Sîntem animați, 
scriu constructorii termo
centralei de la Rovînari, de 
dorința ca sarcinile ce ne 
vor reveni din hotărîrile 
Congresului să Ie îndepli
nim cu succes, să reducem 
termenele de punere în 
funcțiune a agregatelor cu 
o lună înainte de termen 
și să obținem economii în 
valoare de peste 2 milioane 
Iei". „în cinstea Congresului, 
transmit țăranii cooperatori 
din comuna Gurba, județul 
Arad, am încheiat în timp 
optim, fără pierderi, recolta
rea cerealelor păioase de pe 
întreaga suprafață de 910 
hectare de pe care am obți
nut 1380 tone boabe".

Gorelînd în chip flreso 
îzbînzile obținute în ultimii 
ani de aportul direct al se
cretarului general al parti
dului în cadrul conducerii 
colective de partid șl de 
stat, telegramele oamenilor 
muncii adresate în aceste 
zile Congresului își exprimă 
adeziunea unanimă la pro
punerea realegerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de conducere. 
„Ne exprimăm, scrie colec
tivul de muncă al Combina
tului pentru industrializarea 
lemnului din Tîrgu-Jiu, 
profunda adeziune față de 
politica Internă șl externă 
a partidului nostru Ia 
v-ațl adus o contribuție 
sebită dumneavoastră,

care 
deo- 
«tl-

mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Noi cunoaștem 
personalitatea dumneavoas
tră de revoluționar cu înalte 
calități politice și umane, 
patriot înflăcărat cu un înalt 
spirit de răspundere față de 
destinele poporului român 
al cărui fiu credincios sinteți. 
Noi vedem în dumneavoastră 
pe conducătorul care, îm
preună cu întregul Comitet 
Central, cu toți delegații la 
Congres va asigura elabora
rea istoricelor hotărîri care, 
în viitorul apropiat, vor 
așeza scumpa noastră patrie, 
România socialistă, printre 
statele cu o înaltă civiliza
ție. Ne reafirmăm din toată 
inima adeziunea Ia propu
nerea ca și în viitor, în 
fruntea partidului comuniș
tilor să vă aflați dumnea
voastră, •
Nicolae 
sigurăm 
energia 
pentru _______ _ _____
de termen a sarcinilor ac
tualului cincinal precum și 
pentru traducerea în fapte 
a istoricelor hotărîri ce vor 
fi adoptate de Congres“. 
Constantin Cuțitolu, electri
cian Ia stația 35/6 kW din 
Bîltani, județul Gorj, a sim
țit nevoia ca, în cîteva rîn
duri, să transmită Congre
sului că își adaugă votul 
său realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al 
partidului în persoana că
ruia vede „un om cu calități 
și pregătire marxist-leninistă 
excepționale, un fiu al 
poporului român care își 
consacră viața patriei și 
ființei noastre naționale“. 
Iar. colectivul de muncitori 
ingineri și tehnicieni de la 
UREMOAS, dînd glas celor 
mai profunde și mai sincere 
simțiri își exprimă „încă o 
dată adeziunea față de 
propunerea ca în fruntea 
C.C. al P.C.R. să fie reales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu convingerea că vom avea 
în fruntea partidului nostru 
un eminent conducător po
litic, un conducător devo
tat intereselor fundamentale 
ale poporului român".

stimate tovarășe 
Ceaușescu și vă a- 
că vom folosi toată 
colectivului nostru 

Îndeplinirea înainte
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F/Z/7F 4/£ mu DELEGAȚII PARTICIPATE LA COMES
DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST

AL UNIUNII SOVIETICE
Delegația Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice, condusă de 
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a vizitat sîmbătă, sta
țiunile de pe litoralul românesc 
al Mării Negre. Membrii delega
ției au fost însoțiți de Bujor Al- 
mășan, membru al C.C. al P.C.R.

în timpul vizitei, oaspeții au 
fost informați de Gheorghe Tran
dafir, secretar al Comitetului ju

dețean Constanța al P.C.R., des

pre dezvoltarea stațiunilor, ritmul 
construcțiilor turistice și perspec
tivele litoralului, ca importantă 
bază turistică a țării.

Membrii delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice au 
apreciat elogios originalitatea ar
hitecturală a construcțiilor și pre
ocuparea pentru cit mai buna 
valorificare a condițiilor naturale 
favorabile de care dispune lito
ralul românesc.

DELEGAȚIA PARTIDULUI CELOR
CE MUNCESC DIN VIETNAM

DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST
UNIT DIN GERMANIA

DELEGAȚIA PARTIDULUI DE STÌNGA
COMUNIȘTII DIN SUEDIA

Constantin I. Parhon
(Urmare din pag. I)

în cursul zilei de sîmbătă, 
membrii delegației Partidului So
cialist Unit din Germania, înso
țiți de Paul Radovan, redactor 
șef-adjunct al revistei „Munca de 
partid“, a vizitat stațiunile de pe 
litoral, precum și întreprinderea

agricolă de stat Murfatlar. în 
această renumită unitate agricolă 
dobrogeană specializată în cultura 
viței de vie oaspeții s-au intere
sat de organizarea și desfășura
rea procesului de producție.

DELEGAȚIA PARTIDULUI MUNCITORESC

SOCIALIST UNGAR

Sîmbătă după-amiază, de
legația Partidului de stingă — 
comuniștii din Suedia, forma
tă din tovarășii Tore Forsberg 
și Tore Claeson, membri 
Biroului Politic, a făcut o 
zită la Consiliul popular 
municipiului București, 
acest prilej, a avut loc o 
tîlnire la care au participat 
Ion Borca, vicepreședinte al 
Consiliului popular al Capita
lei, Vasile Bumbăcea, vicepre
ședinte al Comitetului pentru

ai 
vi
al 

Cu 
în-

economia și administrația lo
cală, și Tiberiu Ricci, arhi- 
tect-șef al Capitalei. Oaspeții 
s-au interesat 
obținute în 
orașului, în 
locuințe și 
culturale. Ei au apreciat fap
tul că la rezolvarea probleme
lor edilitar-gospodărești 
Capitalei sînt antrenați 
meroși oameni ai muncii.

în continuare oaspeții 
vizitat cartierul Titan.

de realizările 
sistematizarea 

construcțiile de 
obiective social-

ale 
nu-

au

Sîmbătă dimineața, delega
ția Partidului celor ce mun- 
ces din Vietnam, compusă din 
Nguyen Van Kinh, membru 
al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, șeful 
delegației, și Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam în Ro
mânia, însoțită de Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al 
P.C.R., a vizitat Muzeul Mili
tar Central.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de colonel Victor Militaru, șe
ful muzeului, care înainte de 
a-i conduce prin sălile muzeu
lui, le-a dat explicații privind 
istoricul și dezvoltarea institu
ției, bogatele exponate ce re

flectă istoria militară a po
porului nostru.

în continuare, membrii dele
gației și persoanele care i-au 
însoțit au vizitat colecțiile mu
zeului cuprinzînd materiale 
strîns legate de lupta armată 
a poporului român împotriva 
cotropitorilor. Oaspeții apreci
ază munca depusă la strînge- 
rea atîtor exponate grăitoare, 
se interesează de activitatea și 
conținutul bibliotecii și fotote
cii muzeului.

La încheierea vizitei, mem
brii delegației au scris în car
tea de aur cuvinte de apre
cieri la adresa Muzeul Militar 
Central, a conducerii și lucră
torilor lui.

în cursul zilei de sîmbătă, de
legația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de to
varășul Arpad Pallai, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., însoțită de to
varășul Ion Cosma, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre
ședinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al muni
cipiului București, a făcut o vi
zită în județul Argeș.

La sediul comitetului jude
țean de partid, membrii delega
ției au avut o întîlnire cu tova
rășul Ion Vătășescu, secretar al

Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. Oaspeții au vizitat apoi 
combinatul petrochimic, rafină
ria, uzina de autoturisme-Pitești 
și hidrocentrala de pe Argeș. în 
timpul vizitei, membrii delega
ției s-au interesat de realizările 
acestor întreprinderi, de activita
tea organizațiilor de partid și au 
apreciat elogios succesele obți
nute de colectivele lor. Colecti
vele întreprinderilor vizitate au 
făcut oaspeților o călduroasă pri
mire.

DELEGAȚIA PARTIDULUI POPULAR
REVOLUȚIONAR MONGOL

DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST
FRANCEZ

Delegația Partidului Comu
nist Francez, formată din tova
rășii André Vieuguet, 
supleant al Biroulpi 1 
cretar al C.C. al

, membru 
Politic, se- 
P.C.F., și

Marcel Rosette, membru al C.C. 
al P.C.F., a vizitat sîmbătă după- 
amiază_stațiupile turistice_de pe 
Valea 
lui.

Prahovei și Valea Timișu-

VIZITELE ALTOR DELEGAȚII
LA RAFINARIA BRAZI, COMBINATUL
PETROCHIMIC PLOIEȘTI Șl LA NOILE

CARTIERE DE LOCUINȚE DIN PLOIEȘTI

DELEGAȚIA FRONTULUI NATIONAL DE
ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD

* egația Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud, condusă de to
varășul Nguyen Van Quang, 
membru al C.C. al F.N.E., a 
vizitat, sîmbătă, orașul Bucu
rești. Oaspeții au fost însoțiți 
de .tovafășul Gh. Petrescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Uniu
nii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție.

Membrii delegației au stră
bătut principalele bulevarde 
ale Capitalei, cartierele noi 
Titan—Balta Albă, Drumui 
Taberei și Floreasca, Piața 
Palatului și complexul ur
banistic „Circul de stat“. 
Arh.' Al. Iosif, consilier 
la Institutul „Proiect“-Bucu-

rești“. a prezentat oaspe
ților realizările pe tărîm ur
banistic și edilitar, precum și 
perspectivele de dezvoltare a 
orașului. Membrii delegației 
și-au exprimat satisfacția pen
tru succesele obținute de po
porul român în domeniul 
construcțiilor, felicitînd pe e- 
dilii orașului pentru modul 
cum au rezolvat problemele 
legate de necesitățile com
plexe ale vieții moderne a 
Bucureștiului,

In cursul aceleiași zile, 
membrii delegației au vizitat. 
Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România și Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România.

Sîmbătă, delegația Partidu
lui Popular Revoluționar 
Mongol, condusă de tovarășul 
Badamîn Lhamsuren, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., însoțită de 
Mihai Suder, membru al C.C. 
al P.C.R., a vizitat stațiunile 
de pe litoral; cooperativa agri
colă de producție din comu
na Cumpăna și Stațiunea ex
perimentală pomiviticolă Mur- 
fatlar. La cooperativa agricolă

din Cumpăna, unitate care 
contribuie la buna aprovizio
nare a orașului Constanța și 
a litoralului cu legume și 
fructe, oaspeții s-au interesat 
de modul de organizare și des
fășurare a activității coopera
torilor, de dezvoltarea coope
rativei și îndeosebi a sectoru
lui zootehnic.

Colectivele unităților vizita
te au făcut oaspeților o căl
duroasă primite.

Delegațiile Partidului Co
munist din Finlanda, Partidu
lui Comunist Mexican, Parti
dului Comunist din Venezue
la, Partidului Comunist Ger
man, Partidului Comunist 
Brazilian, Partidului Co- 

Par? 
Paragua- 
Comunist

DELEGAȚIA

DIN

PARTIDULUI COMUNIST

Partidului
Partidului 

din Ecuador, 
Comunist 

Partidului
Partidului Comunist 

din Argentina, reprezentanții 
Partidului Comunist Sirian, 
Partidului Comunist din Chi
le, Partidului Comunist din 
Germania, Partidului Socialist 
din Nicaragua, Partidului So
cialist Unit din Berlinul Occi
dental și Partidului Poporu-

munist 
tidului 
yan, 
Libanez,

lui din Panama au vizi
tat, sîmbătă, Rafinăria Brazi' și 
Combinatul petrochimic Plo
iești, precum și noile cartiere 
de locuințe Ploiești-Nord, Plo- 
iești-Sud și Ploiești-Vest.

Delegațiile au fost însoțite 
de general-colonel Mihai Bur
că. membru al C.C. al P.C.R.

în timpul vizitei, -directorul 
tehnic al rafinăriei. Ion Gri- 
goraș și Constantin Roncea, 
inginerul-șef al combinatului 
petrochimic au dat ample ex
plicații oaspeților despre pro
dusele obținute în aceste mari 
unități industriale și nivelul 
tehnic al instalațiilor.

dezvoltare a relațiilor de prie
tenie între poporul român și 
popoarele sovietice. In anul 
1934 a fost unul din fondatorii 
Asociației „Amicii U.R.S.S.“. 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial, a militat îm
potriva dictaturii militaro-fas- 
ciste, fiind unul din semna
tarii protestului profesorilor 
universitari împotriva guver
nului lui Antonescu pentru 
ieșirea României din războiul 
antisovietic.

După 23 August 1944, în 
funcțiile pe care le-a îndepli
nit, Constantin I. Parhon a 
dus mai departe lupta pentru 
realizarea aspirațiilor înain
tate ale clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, 
participînd cu toată energia și 
priceperea la desfășurarea 
revoluției populare, la zidirea 
temeliilor orînduirii socialiste. 
Ca președinte al primului 
parlament democratic consti
tuit în urma alegerilor din 
1946, a adus o valoroasă con
tribuție în lupta condusă de 
partidul comunist pentru în- 
frîngerea reacțiunii, pențru 
democratizarea țării, pentru 
consolidarea și dezvoltarea re
gimului democrat-popular. 
După proclamarea Republicii 
Populare Române, Ia 30 de
cembrie 1947, Constantin I. 
Parhon este investit cu înalta 
răspundere de președinte al 
primului Prezidiu al Republi
cii Populare Române. în 
această calitate a muncit cu 
pasiune pentru înfăptuirea 
politicii partidului de dezvol
tare economică și social-cultu- 
rală a țării, de construire a ba
zelor orînduirii socialiste.

Constantin I. Parhon a adus 
o contribuție de seamă la în
făptuirea politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
în calitate de membru fonda-

tor al Asociației române pen
tru strîngerea legăturilor cu 
U.R.S.S. — a cărui președinte 
de onoare a rămas pînă la 
sfîrșitul vieții — a militat ac
tiv pentru prietenia dintre 
România și Uniunea Sovietică. 
El a activat consecvent pen
tru întărirea relațiilor de prie
tenie ale României cu toate 
țările socialiste, pentru dezvol
tarea legăturilor țării noastre 
cu toate statele, pentru afir
marea României pe plan in
ternațional în spiritul cauzei 
păcii și colaborării între po
poare.

Patriotismul fierbinte, în
crederea neclintită în forța 
creatoare a poporului român, 
liber și stăpîn pe soarta sa, 
devotamentul cu care a slujit 
cauza socialismului de-a lun
gul întregii sale vieți, au fă
cut din omul de știință și ce
tățeanul Constantin I. Parhon 
o strălucită pildă pentru în
treaga intelectualitate și în
tregul tineret studios din pa
tria noastră.

Că recunoaștere a activită
ții închinate fericirii poporu
lui, a meritelor sale de om de 
știință și militant pe tărîm 
social-politic, Constantin I. 
Parhon a fost distins cu înal
tul titlu de Erou al Muncii So
cialiste și cu alte numeroase 
titluri, ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Apreciindu-i-se aportul deo
sebit la cauza păcii și priete
niei între popoare, C. I. Parhon 
a fost, de asemenea, distins cu 
Ordinul Lenin al U.R.S.S., pre
cum și cu înalte ordine și dis
tincții ale altor state.

încetarea din viață a 
Constantin I. Parhon este o 
grea și dureroasă pierdere 
pentru poporul român. Amin
tirea sa va rămîne veșnic vie 
în inima și conștiința oameni
lor muncii din patria noastră.

/

lui

r

CEHOSLOVACIA»
Delegația Partidului 

nist din Cehoslovacia, 
de tovarășul Josef Kempny, se
cretar al C.C. al P.C.C., a 
sîmbătă o vizită pe Valea 
hovei și Valea Timișului.

Membrii delegației s-au 
la Muzeul 'Doftana, unde

Comu- 
condusa

făcut 
Pra-

oprit 
le-au

fost înfățișate aspecte ale luptei 
eroice a comuniștilor români în 
anii grei ai ilegalității. în conti
nuare, delegația a vizitat Muzeul 
Peleș din Sinaia, stațiunea cli
materică Predeal și Complexul 
turistic Timișul de Sus.

LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU
VITICULTURĂ
DIN VALEA

Partidului Co- 
Marea Britanie,

DE ZIUA MINERULUI

DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST
BULGAR

pelWațiâ P.C. Bulgar, con
dusă u® tovarășul Venelin 
Koțev, secretar al C.C. al 
P.C.B., însoțită de tovarășul 
Barbu Zaharescu, membru al 
C.C. al P.C.R., a vizitat sîm
bătă dimineața Fabrica de 
mașini-unelte și agregate din 
București.

Oaspeții au fost salutați de 
directorul general adjunct al 
uzinei, Mircea Pupăză, care 
le-a vorbit despre organizarea 
și desfășurarea procesului de 
producție, despre contribuția 
uzinei la dotarea industriei 
noastre cu utilaje moderne.

Vizitînd- secțiile fabricii, 
membrii delegației Partidului 
Comunist .Bulgar s-au inte
resat .de creșterea productivi

tății muncii, procesul de au
tomatizare a producției și ni
velul de pregătire a cadre
lor.

în încheierea vizitei, șeful 
delegației a mulțumit pentru 
primirea făcută.

în cursul aceleiași dimineți, 
oaspeții bulgari au vizitat Mu
zeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din 
România. Tovarășul Ion Arde- 
leanu, director .adjunct al mu
zeului, a prezentat aspectele 
principale ale dezvoltării miș
cării muncitorești și revoluțio
nare în România, ale edifică
rii socialismului în țara noas
tră, ilustrate de exponatele 
muzeului.

DELEGAȚIA PARTIDULUI MUNCITORESC
UNIT POLONEZ

Delegația Partidului Munci
toresc Unit Polonez, condusă 
de tovarășul Jozef Tejchma, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al P M.U.P., însoțită 
de tovarășul Nicolae Giosan, 
membru al C.C. al P.C.R., a 
făcut sîmbătă dimineața o vi
zită la întreprinderea agricolă 
de stat „30 Decembrie“ din 
apropierea Capitalei. Delega
ția a fost însoțită, de aseme
nea, de Jarornir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la 
București.

La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de Alexandru 
Jenciu, directorul întreprin
derii, și de alți specialiști. 
După ce au ascultat o amplă 
informare privind activitatea, 
realizările și perspectivele

I.A.S., membrii delegației au 
vizitat ferma de vaci și mo
dernele instalații aferente, 
ferma de păsări, serele de le-, 
gume, noua plantație de căp
șuni și alte sectoare ale în
treprinderii.

în timpul vizitei, oaspeții 
au Apreciat realizările colec
tivului de muncitori, tehni
cieni și ingineri al I.A.S., prin
cipiile moderne de organi
zare a. producției în agricul
tura de stat și au urat colec
tivului acestei întreprinderi 
succese și mai mari în înde
plinirea sarcinilor ce îi revin 
din programul pe care îl tra
sează în aceste zile, în fața 
întregului popor, cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

DELEGAȚIA UNIUNII COMUNIȘTILOR 
DIN IUGOSLAVIA

Delegația Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, condusă 
de tovarășul Mialko Todoro- 
vici, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
însoțită de tovarășul Nicolae 
Bădescu membru al C.C. al 
P.C.R., președintele C.S.C.A.S., 
a vizitat sîmbătă cartiere noi 
de locuințe, monumente isto
rice și instituții de cultură din 
orașul Brașov. La Muzeul șco
lii românești din Scheii Bra
șovului — primul lăcaș de cul

tură românească din Transil
vania — au fost evocate' cu 
acest prilej legăturile cultu
rale străvechi între poporul 
român și popoarele iugoslave, 
ilustrate elocvent prin nu
meroase exponate aflate în co
lecțiile muzeului.

Delegația Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia a vizitat, 
de asemenea, alte monumente 
istorice din localitate, noul 
cartier din zona uzinei de 
autocamioane. care numără 
peste 10 000 apartamente și I 
stațiunea Poiana Brașovului. I

DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST
I

DIN JAPONIA
Delegația Partidului Comu

nist din Japonia a vizitat în 
cursul zilei de sîmbătă Mu-

zeul de Artă al Republicii 
Socialiste România și centrul 
Capitalei.

Delegațiile 
munist din 
Partidului Comunist din Aus
tralia, Partidului Comunist 
din Norvegia, reprezentantul 
Partidului Comunist din Ir
landa de Nord și reprezentan
tul Partidului Muncitoresc Ir
landez, au făcut sîmbătă o vi
zită la Institutul de cercetări 
pentru viticulturăr, și vinifica- 
ție din Valea Călugărească. 
Membrii delegațiilor au fost

DELEGAȚIA PARTIDULUI ELIBERĂRII

Șl SOCIALISMULUI DIN MAROC
Delegația .Partidului Eliberă

rii și Socialismului din Maroc, 
condusă de Aii Yata, secretar 
general al partidului, însoțită de 
Ioan Cotoț, membru al C.C. al 
P-C.R., a făcut sîmbătă după- 
amiază o vizită la Uzina con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai“ — Ploiești.

La sosire, oaspeții au fost în
tîmpinați de Mihai Istrate, mem
bru al Biroului județean Praho
va al P.C.R., Ion Bobaru, direc
torul tehnic al uzinei, de condu
cători ai organizațiilor de partid, 
de sindicat și U.T.C. Directorul 
tehnic al uzinei a informat pe 
oaspeți despre producția acestei 
unități, precum și despre condi
țiile de muncă ale acestui colec-

tiv, despre înaltele performanțe 
tehnice și funcționale ale utila
jelor petroliere fabricate aici, 
care au cucerit medalii de aur la 
tîrguri internaționale și care se 
exportă -în peste 20 de țări ale 
lumii.

Membrii delegației au vizitat 
apoi secțiile de bază ale uzinei, 
iar la standul general de probe 
au asistat la manevrele unei in
stalații de tip F-200, care forea
ză pînă la adîncimi de 3 500 m 
și care a fost medaliată recent la 
Tîrgul internațional de la Brno.

Pretutindeni în uzină, munci
torii, inginerii și tehnicienii au 
făcut o caldă primire oaspeților 
marocani.

Șl VINIFICALE
CĂLUGĂREASCĂ

însoțiți de Dumitru Balalia, 
membru al C.C. al P.C.R.

Ing. dr. Laszlo Iuliu, direc
torul Institutului a dat oaspe
ților explicații asupra rezulta
telor obținute de cercetătorii 
acestui tînăr institut și asupra 
relațiilor pe care le întreține 
cu alte institute similare de 
peste hotare. Au fost vizitate, 
apoi secțiile de prelucrare a 
strugurilor la cramă și labora
torul institutului.

LA ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ
rr30 DECEMBRIE"

în cursul după amiezii de 
sîmbătă, delegația Partidului 
Comunist din Danemarca, de
legația Partidului Comunist 
din India (Marxist), delega
ția Partidului Progresist al 
oamenilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), delegația Partidu
lui Socialist Italian al Uniunii 
Proletare (P.S.I.U.P.), delega
ția Partidului Comunist din 
Republica San Marino, repre 
zentantul Partidului Comu
nist Portughez, reprezentan
tul Partidului Comunist din 
Turcia, reprezentantul Parti
dului Afro-Shiraj din Zanzi
bar-Tanzania, au făcut o vi
zită la întreprinderea Agrico
lă de Stat „30 Decembrie“ din 
apropierea Capitalei.

La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de Alexandru 
Ienciu, directorul întreprin-

derii, de specialiști de la a- 
ceastă modernă unitate a agri
culturii de stat. După o scurtă 
prezentare a unității, directo
rul întreprinderii i-a condus 
pe oaspeți prin cîteva ferme 
ale întreprinderii. Au fost vi
zitate ferma nr. 1 specializată 
în producția de lapte, serele 
de legume, ateliere de prelu
crare a produselor și alte uni
tăți ale acestei mari întreprin
deri agricole de stat.

Apreciind rezultatele obți
nute de colectivul I.A.S. „30 
Decembrie“, principiile de or
ganizare și desfășurare a acti
vității agriculturii de stat 
din țara noastră, oaspeții au 
urat lucrătorilor din această 
unitate noi succese în activita
tea lor de viitor.

(Agerpres).

Temperatura înaltă 
a muncii în adîncul• •

abatajelor

la Înălțimea
marii Încrederi

(Urmare din pag. I)

începutul lor, spiritul raportu
lui Comitetului Central al parti
dului, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și impus con
științelor noastre, o dată cu am
pla dimensiune deschisă spre 
viitorul patriei, prin această 
dimensiune interioară care a 
dat întregii arhitecturi de 
gîndire și de expresie marca 
sobrietății, a trăiniciei, a 
adevărului. Constatări de fap
te împlinite, constatări care 
nu vor să înfrumusețeze ori să 
ascundă nimic, scrutare atentă, 
adîncă și dreaptă, a realităților 
în esența lor : am deslușit, în 
această trăsătură, transmisă de 
raport tuturor luărilor la cu
vînt ale delegaților la Con
gres, însușirile de limpet 
de gîndire sobră și fără întor- 
tocheri pe care poporul nostru 

’ le are în firea și în cultura sa 
milenară, scrisă atîta vreme nu
mai în inima lui.

Am trăit, din nou, ieri, acest 
sentiment stenic și mobilizator, 
asistînd la ședințele secțiunilor 
pe probleme ale Congresului, 
caracterizate prin atenția deo
sebită acordată aspectelor prac
tice, la zi, ale activității politi
ce, economice, social-culturale,

prin prospectarea minuțioasă și 
exigentă, a problematicii aces
tor domenii, prin căutarea so
luțiilor pentru ridicarea activi
tății lor pe o treaptă nouă, ca
litativ superioară. Ca modali
tate nouă de lucru, ședințele 
celor unsprezece secțiuni pe 
probleihe au reliefat tocmai 
preocuparea fructificării tot mai 
depline — pe terenul fertil al 
practicii vii, al eficienței nemij
locite — a gîndirii și experien
ței celor chemați la marele sfat 

, al partidului și al țării.
„Am participat — ne relatea

ză tov. Adrian Cioboiu, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Dolj al U.T.C. — la lu
crările Secțiunii pentru proble
mele ideologice și cultural-edu
cative. Acest domeniu atît de 
important, pe care partidul îl 
așează în centrul activității sale, 
domeniul formării politice și 
social-intelectuale a omului zi
lelor noastre, al dezvoltării sim
țului pentru nou și al deprin
derii de a-1 crea, cu un cuvînt, 
al educării 
rale, pune 
activiștilor 
Comunist, 
răspundere
cum s-a subliniat în cadrul Sec
țiunii — la ale cărei lucrări a

comuniste multilate- 
în fața noastră, a 

Uniunii Tineretului 
sarcini de o înaltă 
și complexitate. Așa

participat, vineri seara, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — deo
sebit de important, azi, în a- 
cest domeniu , este asigurarea 
unei calități superioare a acti
vității. Exigența calității — în 
condițiile în care idealul comu
nist, partinitatea, se constituie 
sub ochii noștri ca o dimen
siune spirituală a unui întreg 
popor — va trebui să fie, prin 
realizarea ei, primul indice de 
valoare al muncii noastre. Edu
carea comunistă a oamenilor 
muncii, a tineretului, dezvolta
rea răspunderii moral-patrioti- 
ce față de societate, față de pa
tria noastră socialistă, trebuie 
realizate — așa cum s-a subli
niat în intervențiile din cadrul 
Secției — printr-o diversitate 
de forme vii, dinamice, crea
toare, bogate în conținut, la ni
velul conștiinței și pregătirii 
oamenilor noștri de azi, al cul
turii și receptivității lor tot mai 
înalte. Dacă noi, cei ce activăm 
în acest domeniu, ne cercetăm 
obligațiile, misiunea și înfăp
tuirile ei în această lumină a

marii responsabilități cu care 
sîntem încărcați, și cu sinceri
tatea, pe care aceasta o implică, 
nu se poate ca intr-un moment 
ca acesta ue care îl trăim, în- 
tr-o ocazie atît de excepțională 
ca aceea a Congresului partidu
lui, să nu ne simțim mereu în
datorați, mereu datori“.

Realismul analizei, spiritul 
deschis critic, raportarea per
manentă 
pînă azi 
noastre 
dominat 
secțiuni.

...Cea de a patra zi a Congre
sului s-a încheiat. Noi cote de 
vis, noi exigențe ale înaintării, 
noi planuri de luoru — deduse 
din marea carte a Directivelor 
partidului — pătrund în viața 
cotidiană a 
pe poarta 
încrederi, 
neîntrerupt
pun frumusețea și forța aces
tor ani, 
umane 
creației, ale unui zbor promis,
înfăptuit și care continuă...

a 
la 
și
Și

ceea ce s-a cucerit 
exigențele societății 
a viitorului ei, au 
lucrările celorlalte

început de august...
Aici, unde Parîngul se pri

vește față în față cu Vîlca- 
nul, soarele pătrunde destul de 
greu. O zi obișnuită de mun
că, peste care plutește însă at
mosfera sărbătorească declan
șată sub cupola în care au loc 
lucrările Congresului al X-lea 
al P.C.R., revărsată asupra în
tregii țări.

Trenul pornește. Alături de 
oamenii din brigada Iui Pe
tre Constantin, pătrundem în 
galeria principală a minei Lu
peni, spre abatajele adînci, 
dornici să cunoaștem faptele 
pe care gazdele noastre le 
așează în cununa sărbătorii 
lor.

Brigada pe care o însoțim 
spre locul de muncă, este una 
dintre cele mai bune din Va
lea Jiului, iar șeful său un 
miner dintre cei mai vrednici 
și mai renumiți. Trenul pă
trunde tot mai adînc în noap
tea și tăcerea adîncurilor. în 
cele din urmă se oprește. în 
șir indian, cu lămpile în mîini 
cei 30 de mineri din schim
bul I străbat o galerie în
gustă, apoi, în grupuri mici, 
se îngrămădesc în colivia care 
îi va coborî undeva într-o 
zonă, sub nivelul mării. Aici 
se află abatajul nr. 3 din stra
tul III. Răcoarea din puțuri 
și galerii, nu se mai simte.

— Noroc bun 1
— Noroc bun 1
Cam atît. Cele două schim

buri s-au întîlnit la locul de 
muncă pentru a preda și pre
lua uneltele. Șeful brigăzii, 
alături de Gheorghe Grecu — 
șeful schimbului de noapte — 
privește, evaluează munca ce
lor dinaintea lor și pare mul
țumit. Abatajul e curat ca și 
cum aici nu s-ar fi petrecut 
nimic. în cele 8 ore de muncă 
însă schimbul lui Grecu a per
forat, a pușcat și a evacuat 
întreaga cantitate de cărbune. 
Cei care vin după ei urmea
ză să ridice grinzile, să ban
dajeze și să taie vatra pentru 
ca urcătorului schimb să-i re
vină /Sarcina de a curăți aba
tajul, de a împinge transpor
torul pînă lîngă frontul de lu
cru și de a răpi armătura me
talică.

— Acesta-i tot secretul suc
ceselor noastre, spune Petre 
Cpnstantin : organizarea lu
crului în ciclu și specializa
rea schimburilor pe operațiuni. 
După care urmează discipli
na. O disciplină și o sincro
nizare a energiilor fiecărui mi
ner, fără de care abatajul 
prăbuși. Da, nu glumesc, 
teți să înțelegeți această 
bușire și la propriu, dar 
ales la figurat.

în dialogul cu oamenii
personalitatea brigăzii mai ca
pătă și alte explicații. Cei mai 
mulți dintre cei 90 care for
mează brigada lui Constantin, 
printre care Gheorghe Mari- 
nescu, Gheorghe Nichita, Con
stantin Pop, Ilie Petre, Aurel 
Manta, au o mare vechime în 
acest colectiv, s-au obișnuit și 
omogenizat, s-au sudat și for
mat în același spirit, de muncă 
ordonată și dăruire fără re
zervă. Abatajul lor este cel 
mai mare din țară. Un aba-

s-ar 
Pu- 
pră- 
mai

însă

patriei, a poporului, 
pasiunii și a marii 
adăugindu-se șirului 
de fapte care com-

ale ' unei substanțe 
străbătute de geniul

taj frontal întins pe zeci de 
metri, din care ies zilnic aproa
pe 1 000 tone de cărbune coc- 
sificabil. Dar este în același 
timp și cel mai modern și mai 
mecanizat. Susținerea se face 
cu stîlpi hidraulici și grinzi 
articulate în consolă, este do
tat cu transportoare blindate 
cu mare capacitate de evacua
re a cărbunelui, iar pe orizont 
transportul se face cu benzi 
de cauciuc. Brigada lui Con
stantin a făcut prima expe
rimentare în țară cu susțineri 
metalice în stratul III și ta
van artificial. Rezultatele au 
fost excepționale și au per
mis o rapidă generalizare. Nu
mai în anii actualului cincinal 
s-au introdus în mina Lupeni 
peste 8 500 stîlpi metalici ceea 
ce a favorizat sporirea extrac
ției de cărbune prin susținere 
metalică de la 766 000 tone în 
1965 la 920 000 tone în 1969.

Privindu-i cum muncesc, a- 
plecați asupra ciocanelor 
pneumatice în abatajul cu 
bolta joasă, reporterul este 
tentat să afle fapte mai neo
bișnuite, întîmplări mai rare, 
atît de posibile într-o mun
că grea, riscantă, la sute de 
metri în adîncuri.

— Pentru noi nu-i nimic 
neobișnuit. Ne așteptăm la ori
ce, și sîntem pregătiți pentru 
orice, spune minerul Petru Pe- 
ter.

Scurt șl concis răspund și 
atunci cînd este vorba des
pre succesele lor : ne-am în
deplinit angajamentele . în 
cinstea Congresului, spune Pe
tre Constantin. Și nu mai a- 
daugă nimic. Secretarul comi
tetului de partid pe mină însă 
are multe de completat.

— Angajamentul inițial al 
brigăzii, spune el, a fost de 
2 000 tone cărbune peste plan. 
S-a realizat la 1 Mai. Apoi a 
fost majorat la 3 000 tone pînă 
la Congres. Dar cei 90 de mi
neri din brigada lui Constan
tin s-au autodepășit și de data 
aceasta. La 1 iulie raportau 
că au realizat și această can
titate. Și-au nropus o altă ma
jorare de 500 de tone. Apoi 
încă 500. Și iată că acum, ei 
au învins din nou, extrăgînd 
4 000 '
plan, 
unei 
tone 
cu 3 
norma planificată.

Dar șeful brigăzii nu accep
tă lauda. El susține că sînt 
zeci de brigăzi care au în- 
tîmpinat Congresul partidului 
și Ziua minerului cu rezultate 
la fel de bune. Și are drep
tate. Minerii de aici, raportau 
într-o telegramă trimisă Con
gresului al X-lea al P.C.R. că 
„planul producției nete a fost 
depășit pe. bazinul Văii Jiului 
în cele 7 luni parcurse cu 
50 000 tone cărbune cocsifica- 
bil și energetic, iar cel al pro
ducției globale industriale cu 
26 milioane lei“. Sînt succe
sele care înglobează intr-ade
văr roadele muncii tutur.or mi
nerilor din cel mai mare ba
zin carbonifer al țării.

de tone cărbune peste 
în condițiile realizării 

productivități de 8—10 
cărbune pe post, adică 
la sută mai mult decît

ROMULUS LAL



TELEGRAME•
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
BAUDOUIN, Regele Belgiei, următoarea telegramă :

Am fost foarte mișcat de amabilul mesaj pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 adreseze mie și poporului belgian cu 
ocazia zilei naționale, pentru care vă mulțumesc cordial.

PUTERNICUL RĂSUNET INTERNAȚIONAL Peisaj ecuadorian

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
LUDWIG VON MOOS, Președintele Confederației Elvețiene, 
o telegramă în care se spune :

Am primit cu plăcere urările și felicitările pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia aniversării înte
meierii Confederațioi Elvețiene.

în numele Consiliului Federal, vă exprim întreaga noastră 
gratitudine și, totodată, vă adresez cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală, pentru viitorul fericit al 
României.

AL CELUI DE-AL X-LEA CONGRES AL P.C.R
Detașament

încercat al mișcării
comuniste

PaxUdpanțti la Seminarul 
european al OdN.U., care se 
desfășoară la Iași, au fost 
sîmbătă dimineața oaspeții 
fabricii de antibiotice din lo
calitate, întreprindere in care 
lucrează numeroase femei. 
Vizitînd principalele pavili
oane șl secții din cadrul în
treprinderii ieșene, ale cărei 
produse sînt cunoscute în 
multe țări ale lumii, oaspeții 
au apreciat modernele insta
lații și agregate, gradul lor 
înalt de tehnicitate, precum

și condițiile optime de lucru 
de care se bucură salariații.

Tot sîmbătă, participanții 
la seminar au vizitat între
prinderea agricolă de stat din 
Cotnari, ale cărei vinuri au 
cucerit pînă acum circa 70 de 
diplome și medalii la con
cursurile internaționale.

La sfîrșitul vizitei, în cin
stea oaspeților, a fost oferită 
o masă la Castelul din Cot
nari.

(Agerpres)

și muncitorești
internaționale

SPORT
Cupa municipiului 

București la fotbal
Pe stadionul Republicii s-au 

desfășurat aseară primele meciuri 
de fotbal din cadrul „Cupei ora
șului București“ Progresul a în
vins cu scorul de 2—1 (2—0) for
mația Dinamo. In cel de-al doilea 
meci s-au întîlnit formațiile 
Steaua șl Rapid. Intîlnirea s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (1—0).
Ambele formații au executat cîte 
5 lovituri de la 11 m. Scor final 
6—5 pentru Rapid.

„Naționalele" de 
înot ale copiilor

Piscina de la Dinamo cunoaște, 
de trei zile încoace, o adevărată

febră : 400 de copii, reprezentînd 
toate cluburile cu secții de nata- 
ție din țară (față de numai 280, 
anul trecut), își dispută cu multă 
ambiție campionatul național. 
Demn de semnalat față de ediția 
precedentă este faptul că titlurile 
n-au mai. revenit, în marea lor 
majoritate, micilor înotători de 
la Dinamo. De data aceasta o 
serie de echipe din provincie, bine 
pregătite, cum ar fi Crișul Ora
dea, Petrolul Ploiești, ca și altele 
bucureștene — Rapid șl mai ales 
Școala sportivă nr. 2 — se nu
mără, alături de dinamoviști, 
printre protagoniste. Ilarion Șvetz, 
de la Ș. Sp. 2, cu o suită de 
probe cîștlgate (50 m liber, 50 m 
delfin, 100 m liber, 100 m spate), 
Minola Vasilade, de la Rapid (50 
m liber, 50 m și 100 m delfin) 
ambii la categoria 9—10 ani, ca și 
Nuri Geli (Șc. Sp. 2) care deși 
înoată de numai doi ani a izbutit 
să termine dificila probă de viteză 
de 100 m .liber în 1’ 09” 5 sau 
Zvonmir Zvolenschi, tot de la 
Ș. Sp. 2, cîștlgător la 200 m mixt, 
sînt numai cîteva autentice figuri 
de campioni ai acestei ediții. As
tăzi de la orele 9 și după-amiază 
de la orele 17 sînt programate ul
timele reuniuni ale finalelor.

V. BABA

TBMIPUIL

tfjnemn
« TINEREȚE FĂRĂ BATRINE- 
$E : rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).
« BUN PENTRU SERVICIUL 
AUXILIAR : rulează la Republica 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21).
• ȘOPRONUL ROȘU ; rulează la 
Festival (orele 9,15; 11,15; 13,15; 16; 
18,30; 21), Grădina Festival (ora 
20,15).
• DEȘERTUL ROȘU i rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21, 
Grădina Doina (ora 20,15).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Buzeștl (orele 15; 18). Grădina Bu
zeștl (ora 20,15).
• A TRAI PENTRU A TRAI l 
rulează la Gluleștl (orele 15; 
17,45).
• COMEDIANȚn t rulează la VI- 
tan (ora 16), Grădina Vltan (ora 
20,15).
• VERA CRUZ : rulează la Gră
dina Lira (ora 20,15).
• TELEGRAME : rulează la U- 
nion (orele 15,30; 18; 20,30).
• TELEGRAME > rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30).
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT: 
rulează la Progresul-paro (ora 
20,15).
• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează Ia Excelsior (orele 10; 
12,30; 16; 18,30; 21), Flamura (orele 
9—16 In continuare ; 18,15), Grădi
na Expoziției (ora 20,15).
• CRIMA DIN PĂDURE i rulează 
la Tomls (orele 9—15 în continua
re ; 18,15). Grădina Tomls (ora 
20,30).
O AM DOUA MAME ȘI DOI 
TAȚI : rulează la Flacăra (orele 
15,30: 18; 20,30).
• CONTEMPORANUL TAU : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 19).
• CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III: rulează Ia Pacea (orele 15.30; 
18; 20,30).
• ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI rulează la Glulestl (ora 
20,30).
• PADUREA SPÎNZURAȚILOR : 
rulează la Flamura (ora 20,30).
• LANTERNA CU AMINTIRI : 
rulează la Lira (orele 15,30 : 18).
• NEIMBLlNZITA ANGELICA : 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18; 20,15).
• CONTESA COSEL » rulează la 
Favorit (orele 10; 13; 16,15; 19,30). 
O STNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18; 
20,30).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD : 
rulează la Popular (orele 15.30; 18; 
20).
• TITANIC VALS s rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,30).
• NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
rulează la Miorița (orele 9,30; 
12,45; 16,45; 19,45).
• ÎNCOTRO OMULEȚ rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).
« STRĂZILE AU AMINTIRI : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
• BALUL DE SÎMBATA SEARA 1 
rulează la Aurora (ora 17).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS :
rulează la Grivlța (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30). Aurora (ore
le 9; 11; 13; 15; 19), Grădina
Aurora (ora 20.15) Arta (orele 9.15- 
15,48 tn continuare : 18,15), Grădi
na Arta (ora 20,30), Floreasca (o- 
rele 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
O LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18), 
Grădina Rahova (ora 20,30), Volga 
(orele 15,30—18 tn continuare ; 
18,15: 20,30).
• CREOLA, OCHII-ȚI ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Luceafărul 
(orele 8,30; 11; 13,30; 18; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 8,30; 11; 
13.30; 16: 18,30; 21), Modem (orele 
9.30: 11,45; 14; 18,30; 18,45; 21), Me
lodia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Stadionul Dinamo (ora 
20,15).

e SECRETUL CIERULUI: ru
lează la Cotrocenl (orele 15,30; 
18; 20,30).
• HAIDUCII ; RĂPIREA FECIOA
RELOR : rulează la Unirea (ora 
16), Grădina Unirea (ora 20,15).
• DESENE SECRETE : rulează la 
Lumina (orele 9,30—15,45 în conti
nuare ; 18,15: 20,30).
• TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 15: 17.45: 20).
• NEIMBLlNZITA ANGELICA : 
rulează la Dacia (orele 8,45;—16,45 
în continuare ; 18,45; 20,45).
• COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI CUNI VERZI : rulează la 
Bucegl (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15), Grădina Bucegl (ora 20,30).
• MARIANNA. AGENTUL NR. 
0555 : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20)..
• PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 18), Grădina 
Moșilor (ora 20,15).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
• ARUNCAȚI BANCA ÎN AER : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

MOSCOVA 9. — Corespon
dentul Agerpres, Duță Lauren- 
țlu, transmite 1 Continuînd să 
oglindească lucrările Congre
sului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, presa sovie
tică publică relatări din Bucu
rești despre dezbaterile ce se 
desfășoară la acest măreț for 
al comuniștilor români, despre 
saluturile delegaților de peste 
hotare. Cititorii sînt informați, 
de asemenea, despre cuvîntarea 
rostită de tovarășul Paul Nicu
lescu-Mizil în legătură cu sarci
nile ce revin organizațiilor de 
partid în domeniul activității 
ideologice și cultural-educative.

„PRAVDA“ subliniază în re
portajul transmis de corespon
denții săi speciali că tn sala de 
ședințe se discută despre succe
sele obținute în țară, despre 
problemele dezvoltării econo
miei naționale. Ziarul reprodu
ce pasajele din cuvîntarea ros
tită de tovarășul Gheorghe A- 
postol, în care sînt analizate 
metodele de „sporire a produc
tivității muncii, sarcinile sindi
catelor în organizarea avîntu- 
lui general în muncă.

„PRAVDA“ redă atmosfera 
de entuziasm din sală, atunci 
cînd participanții la Congres 
au fost salutați de tovarășul 
Valter Roman, în numele de
legației veteranilor mișcării 
muncitorești și revoluționare 
din România. Este reprodus pa
sajul în care vorbitorul a sub
liniat și faptul că revoluționa
rii și democrații români au 
participat nemijlocit, alături 
de revoluționarii ruși, la lupta 
pentru triumful cauzei lui Le
nin împotriva intervenției im
perialiste, pentru apărarea Re
voluției Socialiste din Octom
brie. Cuvintele „Trăiască uni
tatea mișcării comuniste și 
muncitorești, rostite de veteran, 
au fost primite cu aplauze căl
duroase și urale“ scrie ziarul.

Corespondenții speciali ai 
„PRAVDEI" subliniază într-un 
reportaj că primirea călduroasă 
făcută delegației P.C.U.S., în 
frunte cu tovarășul Katușev, la 
Fabrica de mașini-unelte și a- 
gregate din București, „a con
stituit o manifestare a senti
mentelor de prietenie nutrite 
de oamenii muncii și comuniștii 
români față de poporul sovie
tic și de partidul său“.

date, P.C.R. numără 1 924 500 de 
membri, cu o jumătate de mi
lion mai mult decît acum 4 
ani, Ia Congresul al IX-lea, 14 
la sută din populația majoră a 
țării făcînd parte, în prezent, 
din partid.

„ZYCIE WARSZAWY“ atrage 
atenția asupra faptului că, în 
cadrul discuției a fost aborda
tă o gamă largă de probleme 
de politică internă și externă, 
care au la bază, după cum a 
subliniat în Raportul său 
Nicolae Ceaușescu — prietenia, 
alianța șl colaborarea cu țările 
socialiste și solidaritatea cu 
toate forțele antiimperialiste 
ale păcii și progresului în lu
me. Același ziar _ relevă _ că 
„participanții la discuție și-au 
exprimat sprijinul deplin față 
de politica partidului și față 
de propunerea ca tovarășul 
Nicoale Ceaușescu să fie reales 
în funcția de secretar general 
al partidului“.

Adeziunea unanimă
a întregului popor

DUMINICA, 10 AUGUST

TRAVESTI (în sala Comedia a 
Teatrului Național) — ora 20 ; 
UMBRA DOCTORULUI NAGVAN | 
(la Teatrul de vară „Herăstrău“) 
— ora 20,00 ; O CASA ONORABI
LA (Teatrul „C. I. Nottara“) — 
ora 20 ; VISUL UNE NOPȚI DE 
IARNĂ (la Teatrul de vară 
„Nicolae Bălcescu“) — ora 20 ; 
PERINIȚA MEA (Ansamblul „Pe- 
rlnița" tn sala Magheru a Teatru
lui Nottara) — ora 19 ; NU TE 
LĂSA STROE 1 (la Grădina Boe
ma) — ora 20.

VARȘOVIA 9. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu, transmite : Presa poloneză 
de sîmbătă a continuat să-și 
informeze cititorii despre des
fășurarea lucrărilor Congresului 
al X-lea al P.C.R. ț

„TRYBUNA LUDU“ și „ZY- 
CIE WARSZAWY" informează, 
în corespondențele trimișilor 
lor speciali la București, despre 
continuarea discuției pe mar
ginea raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In cadrul discuției, menționea
ză „TRYBUNA LUDU“, au do
minat problemele economice, 
problemele legate de perfecțio
narea 
și de 
câtor 
niază
durilor membrilor P.C.R., rele- 
vînd că, potrivit ultimelor

PRAGA 9 — Corespondentul 
Agerpres, E. lonescu, transmite : 
Lucrările înaltului for al 
comuniștilor români continuă 
să fie oglindite în paginile pre
sei cehoslovace de șîmbătă. Re
latările și corespondențele des
pre desfășurarea lucrărilor de 
vineri ale Congresului P.C.R. 
sînt situate la loc de frunte în 
paginile tuturor ziarelor.

într-o corespondență apărută 
în „MLADA FRONTA" intitu
lată în mod sugestiv „Ceaușescu • 
este o autoritate“, trimisul spe
cial al ziarului la București su
bliniază faptul că în luările de 
cuvînt ale tuturor delegaților
la Congres s-a manifestat de
plina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului, 
satisfacția față de realizările de 
pînă acum în construcția socia
lismului din România, precum 
și unanimitatea în susținerea 
propunerii ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în func
ția de secretar general al C.C. 
al P.C.R. Corespondentul rela
tează un episod „mărunt dar 
caracteristic“ — după cum se 
exprimă el — dintr-o pauză a 
Congresului, ~ 
autoritatea și dragostea de care 
se bucură în .’ 
secretarul general al C. C. al 
P.C.R. ; „Ceaușescu a venit prin
tre delegați, dar din cauza a- 
plauzelor entuziaste care l-au

. însoțit tot timpul și care, 
practic, nu i-au dat posibilitatea 
să scoată nici un cuvînt, a putut 
doar să se strecoare printr-un 
coridor strimt de oameni și să 
strîngă zeci și zeci de mîini 
care î se întindeau“.

Aceeași corespondență men
ționează că în discursul său Ion 
Iliescu. prim secretar al C.C. 
al U.T.C., a vorbit despre spri
jinul d'e care se bucură politica 
partidului în rîndul tineretului. 
După principiile acestei politici, 
subliniază autorul, se conduce 
și activitatea internațională a 
tineretului român care militează 
pentru relații bazate pe egali
tate în drepturi cu toate orga
nizațiile de tineret din lume.

mentul tuturor delegaților ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în. funcția de secretar 
general al partidului.

Iată cum sînt exprimate aceste 
idei în .prieipalele ziare : „în 
aprecierea de pînă acum a lu
crărilor — scrie ziarul „BOR- 
BA“ — sînt clare următoarele : 
delegații acordă un sprijin 
fără rezerve Comitetului Cei- 
tral și politicii promovate de 
acest organ conducător ; dele
gații cer în mod expres ca și în 
continuare Nicolae Ceaușescu să 
fie secretar general al partidu
lui“. „Delegații care au vorbit 
pînă acum au sprijinit deplin 
pozițiile exprimate în rapoartele 
lui Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer, precum și 
propunerea conferințelor jude
țene de partid ca Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar 
general al partidului“ — relevă 
ziarul „OSLOBODJENIE“. „Este 
de la sine înțeles sprijinul de
plin pe care românii îl acordă 
politicii partidului lor — scrie 
revista „NIN“. Linia politică pe 
care o simbolizează Ceaușescu 
dobînd'ește amprenta confirmă
rii și aprobării generale“.

Referindu-se la aprecierea de 
care se bucură pe plan interna
țional politica partidului și 
statului nostru, „VJESNIK“ su
bliniază : „Comuniștii români 
au cucerit un uriaș prestigiu 
pentru partidul și țara lor atît 
în viața, internațională, cît și în 
rîndul mișcărilor muncitorești 
și progresiste, prin succesele 
obținute în transformarea so
cialistă a țării lor și prin con
tribuția lor la construirea unor 
relații internaționale bazate pe 
egalitate în drepturi“.

Un măreț program
constructiv

care oglindește
rîndul maselor

stilului muncii de partid 
întărire a rolului condu
și P.C.R. Ziarul subli- 
creșterea dinamică a rîn-

BELGRAD 9 — Coresponden
tul Agerpres, Nioolae Plopeanu, 
transmite : Toate ziarele iugos
lave de sîmbătă au publicat 
știri și corespondențe din Bucu
rești, consacrate lucrărilor ce
lui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. Toate aceste materiale, 
am putea spune, au un numitor 
comun : sublinierea sprijinului 
unanim acordat de către dele
gați politicii interne și externe 
a partidului, precum și asenti-

PARIS 9. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Presa franceză continuă 
să oglindească pe larg lucră
rile celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. „L’HUMANITE“, or
ganul P.C.F., scrie că cea de-a 
treia zi a lucrărilor Congresu
lui a cunoscut momente impre
sionante prin salutul delega
ției veteranilor mișcării munci
torești și revoluționare din 
România și prin cel al pionie
rilor. Remarcînd că numeroase 
delegații străine au adus salu
tul lor frățesc Congresului, zia
rul subliniază, totodată, că tema 
esențială a dezbaterilor o con
stituie marile Sarcini economi
ce 'ale viitorului deceniu. „O- 
biectivul acestui deceniu — re- 
levă corespondentul din Bucu
rești al ziarului — este de a se 
apropia tot mai mult de țările 
cu un înalt nivel de dezvoltare 
economică“.

„L’HUMANITE“ acordă un 
larg spațiu raportului prezen
tat de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, arătînd că din acest 
raport, cît și din numeroasele 
cuvîntări ale delegaților, iese 
în evidență că industria a de
venit ramura majoră a econo
miei naționale românești. Pro
iectul de Directive prezentat 
Congresului — continuă cores
pondentul — propune accentua
rea poziției conducătoare a in
dustriei.

probarea de care se bucură po
litica partidului nostru înfățișată 
în raportul prezentat de secre
tarul general al partidului.

Organul partidului comunist 
italian, ziarul „L'UNITA“, 
publică în numărul său de 
sîmbătă ample extrase din 
cuvîntarea rostită la Con
gres de către tovarășul Paul 
Niculescu-Mizll, arătînd că 
vorbitorul „s-a ocupat pe larg 
de problemele ideologice, subli
niind necesitatea de a se consi
dera marxism-leninismul ca o 
știință vie, prezența în lume a 
14 țări socialiste, diversitatea de 
dezvoltare și condiții în care ac
tivează diferitele partide comu
niste. Respingînd ideea că diver
gențele de păreri trebuie să ducă 
la înăsprirea relațiilor, el a pro
pus să se dea mandat noului co
mitet central de a acționa în di
recția soluționării divergențelor, 
a respingerii practicii condam
nării altor partide“. Ziarul evi
dențiază teza Partidului Comu
nist Român că sistemul socialist 
mondial reprezintă o comunitate 
de state libere, independente și 
suverane a căror colaborare in- 
ternaționalistă se bazează pe 
principiul fundamental, inaliena
bil că singurii în măsură să 
decidă asupra problemelor de 
orice natură, economice sau cui-» 
turale, politice sau de apărare, 
interne sau externe — sînt par
tidul și poporul țării respective, 
organele statutare de conducere 
ale partidelor, organele constitu
ționale ale țării. Ziarul 
„L’UNITA“ subliniază în co
respondența sa „entuziasmul 
de nedescris cu care de
legații la Congres l-au pri
mit pe reprezentantul Frontu
lui de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud, precum și a- 
plauzele lungi și pasionante ale 
reprezentanților celor 71 de par
tide comuniste și muncitorești și 
ai mișărilor de eliberare, care au 
s lutat îmbrățișarea emoționantă 
dintre Ceaușescu și Nguyen Van 
Quang, subliniind încă o dată 
unitatea luptei antiimperialiste 
împotriva agresiunii americane 
în Vietnam".

Desfășurarea lucrărilor Con
gresului și cuvîntările delegați
lor străini sînt pe larg oglindite 
și de alte ziare italiene și pos
turi de radio.

...Dimineața a fost primă
vară. La prînz soarele ar
dea ca în toiul verii. După 
amiază cerul albastru s-a 
acoperit brusc de nori și o 
ploaie măruntă de toamnă 
a căzut pînă seara. Noaptea, 
dirdiind de frig, am dat 
drumul sobei electrice și 
m-am învelit cu două ple
duri simțindu-mă în plină 
iarnă. Patru anotimpuri în 
aceeași zi intr-un punct de 
pe glob care nu cunoaște 
de fapt decît un singur ano
timp ! Normal, ar trebui să 
fie vară veșnică în acest oraș 
situat la zero grade, 12 mi
nute și 41 secunde latitu
dine sudică și la cițiva kilo
metri 
Marca 
simplu 
avind 
piatră 
vențională ce împarte 
Terra în două părți egale. 
Așa s-ar întimpla dacă 
Quito situat în imediata a- 
propiere a ecuatorului nu 
s-ar afla totodată și la 288 
metri altitudine, 
La Paz, cea 
pitală de 
american.

doar de colina La 
pe care un monument
— un soclu cu trepte 
în vîrf un glob de
— indică linia con

ce

mai 
pe

fiind, după 
„înaltă" ca- 
continentul

★ 
din

• 8,30 Deschiderea emisiunii. De 
strajă patriei « 9,00 Matineu du
minical pentru copil. La șase pași 
de o excursie. Participă echipele 
reprezentative ale școlilor din 
sectoarele 3 șl 4 — București (e- 
tapa a Il-a). 'Prezintă : Mlhai 
Florea. Șah marelui maestru
• 10,00 Transmisiune în direct de
la deschiderea Expoziției Realiză
rilor Economiei Naționale « 11,30 
Ora satului « 16,45 Realitatea
ilustrată — emisiune magazin 
® 17,50 Roman-folleton : „Poves
tea unei femei“ (V). Serial reali
zat de Televiziunea din R.D.G.
• 19,00 Mari ansambluri. Orches
tra de muzică populară Barbu 
Lăutaru. Dirijori : Nlcu Stănescu 
șl Florian Economu « 19,30 Tele
jurnalul de seară. Reportaj fil
mat de la Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale « 20,30 Film 
artistic : „Copiii galeriei“ („Les 
enfants du paradis"). Un film de 
Marcel Camé • 22,10 Film docu
mentar : „Roata feciorilor“. Pro
ducție a Studioului „Al. Sahla"
• 22,2» Congresul al X-lea al 
P.C.R. Cronica lucrărilor Con
gresului • 22,50 Pagini muzicale 
inspirate din istoria poporului 
nostru în creația compozitorului 
Gheorghe Dumltrescu. Prezintă : 
Vaslle Donose. « 23,20 Telejurna
lul de noapte.

PROGRAMUL II
• 19,30 Telejurnalul de seară. 

Reportaj, filmat de la Expoziția 
Realizărilor Economiei Naționale
• 20,30 Zilele dramaturgiei româ
nești. „Vara imposibilei iubiri" de 
D. R. Popescu • 22,20 Congresul 
al X-lea al P.C.R. Cronica lucră
rilor Congresului.

CU PRILEJUL
ANIVERSARII

ELIBERĂRII
ROMÂNIEI

• CU PRILEJUL celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist, la 
Haifong a avut loc un miting 
de prietenie cu poporul român. 
Au participat reprezentanți ai 
organelor locale, ai Ministeru
lui de Externe, ai Comitetului 
de relații culturale cu străină
tatea, muncitori, 
membri al ambasadei 
la Hanoi.

precum și 
române

CELEI
a

• CU PRILEJUL 
DE-A 25-A ANIVERSARI 
eliberării României, la Roma a 
fost inaugurată „Săptămîna 
cărții românești“, organizată în 
cadrul cunoscutei librării „Ri- 
zoli". Numeroase traduceri ale 
celor mai reprezentative opere 
ale scriitorilor, poeților și is
toricilor români prezintă o ima
gine bogată asupra dezvoltării 
literaturii românești clasice și 
contemporane.
• LUCRĂRILE CELEI DE-A 

47-A SESIUNI a Consiliului 
Eoonomio și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) au luat sfîrșit. 
Programele de acțiune interna
țională cu privire la tineret au 
constituit un prilej de dezbateri 
utile. S-au remarcat sugestiile 
avansate de reprezentanții Fe
derației Sindicale Mondiale, 
U.N.E.S.C.O., F.A.O., precum șl

ROMA 9. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : 
Lucrările Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, con
tinuă să se reflecte în co
loanele presei italiene. în cores
pondențe speciale, dintre care 
unele sînt ilustrate cu fotografii, 
sînt redate cele mai semnifica
tive părți din cuvîntările unor 
delegați la congres, subliniin- 
du-se, totodată, adeziunea și a-

VIENA 9. — Corespondentul 
Agerpres, P. Sțăncescu, trans
mite : Ziarele vieneze păstrează 
un interes constant pentru lu
crările Congresului Partidului 
Comunist Român. Corespon
dența din București publicată 
sîmbătă de „VOLKSSTIMME“ 
se axează asupra principiilor 
care trebuie să se afle la temelia 
relațiilor dintre partidele co
muniste și muncitorești. Citind 
din cuvîntarea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil. care, re
marcă ziarul, „a fost ascultată 
cu o deosebită atenție“, „VOL- 
KSSTIMME“ subliniază ideea că 
în zilele noastre, cînd au apă
rut atît de multe probleme 
complexe legate de prefacerile 
revoluționare pe harta politică 
a lumii, de construcția orîndui- 
irii socialiste în 14 țări, de im
plicațiile multiple ale revoluției 
tehnico-științifice, de modifică
rile intervenite în condițiile 
naționale și internaționale ale 
luptei pentru socialism și pace, 
s-a impus mai mult poate ca 
niciodată necesitatea de a con
sidera marxism-leninismul ca 
o știință vie, neîncorsetată de 
nici un fel de canoane. Ziarul 
scoate în evidență importanța 
pe care o acordă P.C.R. prin
cipiilor de bază ale relațiilor 
dinmișcarea comunistă, prin
cipiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, 
ale independenței, egalității, 
neamestecului în treburile in
terne, dreptului fiecărui partid 
de a hotărî de sine stătător 
asupra întregii sale activități.

La eșirea 
Mari scai Sucre 
negustori ambulanți te trag 
de mînecă prezentîn^u-ți 
marfa expusă direct pe 
iarbă. După figură și port 
îți dai seama că ai de a 
face cu urmași ai vechilor 
incași. Din cele 5 milioane 
și jumătate de locuitori ce 
trăiesc pe cei 270 670 ki
lometri pătrați ai Ecuadoru
lui, aproape o treime sînt 
indieni puri, 10 la sută eu
ropeni și 60 la sută metiși. 
Indienii din zona andină pe 
care-i Intilnești la tot pasul 
pe străzile strimte ale 
Quito-ului, poartă pantaloni 
albi de plnză mai scurți de 
glezne, cu sandale pe 
piciorul gol și un pled de 
lină pe umeri cu o deschi
zătură pentru cap, faimoasa 
„ruana“ nelipsită din vest
mintele țăranilor indieni 
de pe toată latura vestică 
a continentului sud-ameri- 
can, din Columbia și pînă la 
Chile. Femeile au în mod 
obligatoriu pe cap o pălă
rie neagră, rotundă, de sub 
borurile căreia cad cozi 
grele, lungi uneori pînă la 
mijloc.

Vînd, în general, obiecte 
de artizanat 
tuete de 
mărimi 
prețuitul 
al zonei 
pînă la 
colorate 
de pe culmile munților și 
pălării de Panama. Marfa 
cea mai exotică o consti
tuie capetele de oameni 
mumificate și micșorate, 
după moda indienilor Jiva
ros din jungla ecuatorială.

Capetele mumificate sînt 
false. Imitații perfecte, lu
crate în ateliere speciale, 
folosindu-se din plin mate-

aeroportul, 
din Quito

de la sta- 
lemn de diferite 

întruchipînd ne
animal domestic 
andine — lama, 

șaluri de lină viu 
țesute în casele

★

de reprezentanții României, Uni
unii Sovietice, Bulgariei, Fran
ței, Iugoslaviei eto.

• PREȘEDINTELE S.U.A.; 
Richard Nixon, a rostit vineri 
seara la posturile de radio și 
televiziune un discurs consacrat 
problemelor interne ale Statelor 
Unite. El a prezentat cu această 
ocazie programul social al ad
ministrației republicane care 
preconizează creșterea rolului 
statelor federale în înfăptuirea 
acțiunilor de combatere a sără
ciei. Printre măsurile anunțate 
de președinte, în discursul său, 
figurează un nou program de 
pregătire a cadrelor necesare 
diferitelor domenii de activitate, 
repartizarea unei părți din im • 
pozitele federale către guver
nele locale și un program de 
„asistență familiară".

Expoziție industriala

ungară la Caracas

• ÎN CAPITALA VENEZUE- 
LE1 s-a deschis o expoziție in
dustrială ungară care prezintă 
o gamă variată de mărfuri des
tinate exportului, anunță agen
ția M.T.I. Scopul acestei prime 
expoziții ungare deschise în 
Venezuela, s-a subliniat la inau
gurarea ei, este de a contribui 
la dezvoltarea legăturilor eco
nomice și comerciale (dintre cela 
două țări.

Viață pe Marte?

în venezuela se află în mo
mentul de față o delegație de 
specialiști unguri în domeniul 
comerțului, care poartă trata
tive în vederea participării Un
gariei la programul de electri
ficare a Venezuelei, de dezvol
tare a industriei alimentare 
la programul de dezvoltare 
ocrotirii sănătății.

ția

• AGENȚIA TASS anunță• AGENȚIA TASS anunță că 
un crucișător șl 4 nave aparți- 
nînd flotei sovietice din Marea 
Neagră au sosit la Varna, într-o 
vizită la invitația ministrului 
apărării naționale al R. P, Bul
garia.

Conflictul nigerian

Sonda spațială „Mariner-7" 
a furnizat primele indicii 
privitoare Ia existența unor 
forme primare de viață pe 
Marte, a declarat, în ca
drul unei conferințe de 
presă consacrate acestei pro
bleme, dr. Georges Pimen- 
tel, profesor de chimie la 
Universitatea Berkeley din 
California. EI a arătat că a- 
nalizele spectroscopice în 
infraroșu au detectat pre
zența in atmosfera planetei, 
la marginile calotei polare 
sudice, a metanului și amo
niacului, două din compo
nentele esențiale ale mate
riei organice vii. „Nu dispu
nem de nici un fel de date 
care să ne explice originea a- 
cestor gaze", a spus PimenteL

• POZIȚIILE 
FEDERALE d'e 
situate la circa 
orașul Port-Harcourt, au 
supuse în ultimele 24 de 
unor violente atacuri de ___
trupele generalului Ojukwü, re
latează trimisul special al agen
ției FRANCE PRESSE. Locali
tatea Umu Elu are o deosebită 
însemnătate strategică pe prin
cipala cale de comunicație din
tre Owerri-Port Harcourt.

STRATEGICE
la Umu Elu, 

40 de km de 
fost 
ore 

către

• COMANDAMENTUL AR
MATEI AMERICANE a anunțat 
vineri dizolvarea celei de a 9-a 
dizivii de infanterie, dintre care 
numeroși soldați au fost repa- 
triați din Vietnam. Un număr 
de militari din cea de-a 9-a di
vizie vor fi repartizați altor 
unități, iar alții vor fi demobi
lizați.

rial plastic. Cindva «sistau 
negustori 
capete 
rate, de 
pentru 
gele, 
sute de 
bogați, amatori de astfel de 
suveniruri macabre. Cum 
autoritățile intorzic cu 
strășnicie 
pete umane 
fabricarea de imitații, 
ori vindute vreunui 
naiv drept adevărate.

★
Quito nu este cel 

mare oraș din Ecuador. Cu 
cei 425 000 locuitori, capi
tala ecuadoriană ocupă lo
cul al doilea după Guaya- 
quil, portul de pe Pacific 
situat la peste 400 km de 
Quito și numărînd o popu
lație de 650 000 de locuitori.

Quito este un oraș liniș
tit, cu o atmosferă patri
arhală, din multe puncte 
de vedere acele timpului 
oprindu-se undeva ■ pe la 
începutul secolului trecut. 
Istoria l-a împărțit în două 
părți distincte. Orașul colo
nial întemeiat de Sebas- 
tian de Benalcazar In 1534 
a acumulat în cele aproape 
trei secole ale ocupației 
spaniole palate șl biserici, 
adevărate nestemate ale 
unei arte clădite pe aurul 
țării și munca de sclavi a 
locuitorilor ei de baștină. 
La Quito bat seara clopo
tele a 57 de biserici, cu 
altare și coloane îmbrăcate 
romplet In aur, așa cum 
este celebra Compania de 
Jesus, construită în secolul 
al 17-lea. Cu aurul aflat 
aici, care scînteiază orbi
tor Ia lumina uriașelor can
delabre, s-ar putea cons
trui cartiere și chiar orașe 
întregi.

Arterele comerciale sînt 
extrem de pitorești. Străzi 
strimte șl întortocheate, 
care urcă și coboară una 
într-alta, cu mărfuri expuse 
în față, pe tarabe, negus
tori ambulanți care ’< ■ 
opresc la tot pasul lăudi.. 
du-ți cu multă convingere 
calitatea puținelor obiecte 
pe care Ie au de vînzare.

Celălalt oraș, orașul mo
dern, este încă embrionar 
dar se dezvoltă continuu. 
Clădirile administrative, 
rpinisterele, băncile, 
ile unor societăți sînt 
dreptul impunătoare, 
rismul a dat naștere 
număr important de 
luri și restaurante 
gante.

Capitala țării bananelor, 
a acestui fruct care consti
tuie majoritatea exportu
lui ecuadorian, se trezește 
parcă dintr-un somn de se
cole. împreună cu ea În
treaga țară care Încearcă 
să spargă zidul sărăciei clă
dit pe o economie domi
nată, o lungă perioadă de 
timp, de către monocul- 
tură.

care cumpărau 
mumificate, adevă- 
]a triburile Jivaros 

un șirag de măr- 
revînzîndu-le pe 
dolari unor turiști

interzic 
negoțul de ca- 

s-a trecut la 
une- 

turist

mai

sedi- 
de-a 
Tu- 

unui 
hote- 

ele-

I. CRĂCIUN
★

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Soci ă. 
liste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adres , 
președintelui Republicii Ecuador, JOSE MARIA VE
LASCO IBARRA, o telegramă în care se spune:

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Ecuador, am 
deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, în 
numele Consiliului de Stat, al poporului român și al 
meu personal, cele mai calde urări de fericire perso
nală și de prosperitate poporului ecuadorian.

După devalorizarea 
francului francez

într-o declarație dată publi
cității Ia sfîrșitul ședinței 
extraordinare de vineri a Con
siliului de Miniștri, președintele 
Franței, Georges Pompidou, 
arăta că, ținînd' seama de toate 
aspectele .situației financiare a 
Franței, a ajuns. împreună cu 
primul ministru și ministrul de 
finanțe, la „convingerea că o 
modificare a parității fran
cului este Inevitabilă“. Alterna
tiva, a adăugat el, ar fi însem
nat „o politică de deflație 
brutală, care ar fi impus popu
lației sacrificii insuportabile și 
un șomaj masiv și care, mai 
mult, ar fi compromis investi
țiile, deci viitorul Franței“. 
Georges Pompidou a subliniat 
faptul că, în hotărîrea de a de
valoriza francul Franța a acțio
nat liber, și nu sub imperiul 
presiunilor exterioare sau al 
unei crize speculative, cum 
a fost cazul în noiembrie 1968, 
cînd Franța a refuzat să proce
deze la o devalorizare. După 
ce a arătat că această hotă- 
rîre în domeniul monetar va 
fi urmată de alte măsuri de re
dresare pe care guvernul le va 
iniția, Georges Pompidou a su
bliniat că „devalorizarea fran
cului nu constituie deeît o

Atac al aviației israeliene in Iordania
O formație de 12 avioane is

raeliene au atacat timp de o oră 
cu rachete și au mitraliat for
țele iordaniene staționate în re
giunea Ghor al-Safi la sud de 
Marea Moartă, a anunțat un 
purtător de cuvînt militar ior
danian, relatează agenția 
FRANCE PRESSE. EI a preci
zat că artileria antiaeriană ior
daniană a intrat în acțiune ime
diat după apariția avioanelor 
inamice.

★
Un purtător de cuvint militar 

israelian, citat de agenția 
FRANCE PRESSE, a declarat că 
vineri după-amiază o escadrilă 
israeliană a bombardat timp de 
35 de minute poziții ale armatei 
iordaniene situate in apropiere

de Marea Moartă. Afirmînd că 
acest atac aerian a constituit 
riposta la un intens tir de arti
lerie iordanian la care au fost 
supuse pozițiile militare israe- 
liene de-a lungul rîului Iordan, 
purtătorul de cuvînt a arătat că 

toate 
bazele

după încheierea raidului 
avioanele s-au întors la 
lor.

anun-La Națiunile Unite s-a ____
țat că unul din cele nouă pos
turi de observație ale O.N.U. 
pentru supravegherea armisti
țiului în zona Canalului de Suez 
a fost Închis temporar, ca ur
mare a raidurilor aviației Israe
lului desfășurate la sfîrsitul 
lunii iulie.

5 ia

j

bază de plecare pentru restabi
lirea situației tării".

Observatorii relevă că hotă
rîrea guvernului francez de a 
devaloriza francul cu 12,50 la 
sută a fost accelerată de actu
ala situație financiară. Datele 
oficiale anunțate la Paris sem
nalează că, în primele șase luni 
ale acestui an, balanța comer
cială a Franței s-a soldat cu un 
deficit de 6,48 miliarde franci, 
ceea ce depășește dublul defici
tului înregistrat în perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
Pierderile în devize căpătaseră 
proporții îngrijorătoare, atin- 
gînd în medie 500 milioane do
lari lunar, în semestrul doi 
1968, și aproximativ 200 mili
oane dolari în primul semestru 
al anului tn curs. în practică, 
francul a pierdut o parte din 
valoarea sa pe piețele externe, 
echivalată la aproximativ 12,50 
la sută. Pentru a nu secătui re
zervele de devize ale țării, 
Banca Franței a trebuit să re
nunțe tn numeroase cazuri, în 
ultimul timp, la a mai apăra 
paritatea oficială a francului, 
aflat — după cum au subliniat 
experții — în fond în fața unei 
„devalorizări de fapt“.

Guvernul francez nu mal 
avea decît să tragă concluziile 
din această situație, arată agen
ția FRANCE PRESSE. El a re
nunțat la o apărare Ipotetică și 
costisitoare a francului, care ar 
fi antrenat o deflație a econo
miei, însoțită, fără îndoială, de 
obligația de a solicita împru
muturi internaționale, ca și 
Marea Britanie. Ministrul 
francez al finanțelor Valery 
Giscard’ d’Estaing, a subliniat 
că o eventuală încercare de 
„restaurare a valorii francu
lui“, ar fi însemnat „nu numai 
încetinirea dezvoltării econo
mice, ci și diminuarea produc
ției industriale a Franței“.

Comunicatele publicate în 
cursul zilei de ieri la Washin-1 
gton, Londra, Bonn, Bruxelles, 
Viena, Berna Roma, Madrid', 
Ottawa precizau că devalori
zarea francului francez nu va 
afecta monedele țărilor respecti
ve șl că paritatea acestor mo
nede nu va fi modificată.
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