
Sleagul roșu
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

I

I 
I

kJAriEINII l’IUIN<zii

D3N VALEA JIULUI
își exprimă, cu entuziasm

Amil XXI (XXVI) Nr. 6 155 Duminică 10 august 1969 4 pagini 30 bani
I
i
I

și sporit elan în muncă,

CONGRESUL AL X-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
gj.—   i.-M-ui;;..;,.    

adeziunea, aprobarea și

ihotărîrea de a înfăptui neabătut 

j programul ce va fi adoptat
Lucrările Congresului Parti

dului Comunist Român, urmă
rile cu un deosebit interes de 
întreaga tară, prilejuiesc, în 
continuare, o amplă și crea
toare dezbatere a documen
telor de o excepțională va
loare care stabilesc direcțiile 
fundamentale ale politicii in
terne și externe a partidului 
în perioada următoare, prefi
gurează dezvoltarea înflori
toare. pe mai departe, a pa
triei noastre socialiste.

Simbălă dimineața, la relua
rea lucrărilor, delegații $i in
vitații au primit cu puternice 
aplauze pe loi arâșul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din prezidiul Congresului, pre
cum și delegațiile de peste 
hotare participante la Con
gres.

In cadrul primei ședințe, 
prezidată de tovarășul GHEOR- 
GHE PANA, au luat cuvîntul 
loxarășii ȘTEFAN VOIT EC, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale, delegat al organizației 
județene de partid Dolj, NI
COLAE BREBAN, scriitor, de
legat al organizației județene 
de partid Brăila, MIU DO- 
BRESCU, prim-sccretar al Co
mitetului județean Iași al 
P.C.R., delegat al organizației 
județene de partid lași, gene
ral-colonel ION IONIȚĂ, mi
nistru] iorțelor armate, dele
gat al organizației județene 
de partid Alba, și FLOAREA 
BARBU, președinta cooperati
vei agricole de producție Cer
nelii, delegată a organizației 
judefene de partid Teleorman.

Din cuvîntul Delegaților la Congresul al X-lea 
al PartiDului Comunist Român

Tov. loan Ichim. delegat al 
organizației județene de partid 
Bacău, a apreciat că raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întărește și mai mult 
sentimentul încrederii în viito
rul fericit al patriei noastre. 
După ce a înfățișat puternica 
dezvoltare cunoscută de jude
țul Bacău în urma aplicării 
politicii de industrializare so
cialistă a țării, vorbitorul s-a 
ocupat de o serie de aspecte 
privind realizarea planului de 
investiții și creșterea eficien
ței economice. El a subliniat 
că producția realizată trebuie 
să crească procentual mai re
pede, in comparație cu fondu
rile fixe rezultate din investi
ții. Or, pină în prezent, cel 
puțin în județul Bacău, din 
cauza unor cheltuieli exagerate 
făcute pentru construcția de 
clădiri, hale, sedii și alte spații 
neproductive, valoarea produc
ției a crescut mai încet decît 
valoarea globală a fondurilor 
fixe. O rezervă importantă de 
sporire a producției o consti
tuie îmbunătățirea coeficientu
lui de schimburi al unităților 
industriale. Propunem ca îna
inte de a se aproba construcția 
de noi unități, să se analizeze 
modul în care sint folosite ca
pacitățile de producție în în
treprinderile existente. Folosi
rea mai multor schimburi are 
avantaje economice incontesta
bile.

Relevînd roadele bune date 
de aplicarea măsurilor pentru 
perfecționarea conducerii și or
ganizării muncii in economie, 
vorbitorul a propus ca paralel 
cu aceste măsuri să se proce
deze operativ la crearea cadru
lui lega] care să permită ca 
noile forme organizatorice și 
de conducere să se valorifice 
operativ și eficient.

In continuare, vorbitorul a 
spus: avînd în vedere speci
ficul județelor cu teren delu- 
ros — cum este și cazul ju
dețului Bacău — propunem să 
se acorde o mai mare atenție 
asimilării unor noi tipuri de 
mașini și tractoare necesare lu
crărilor in vii și livezi, pe te
renurile in pantă, cit și pen
tru extinderea mecanizării lu
crărilor in cadrul sectoarelor 
zootehnice. Știut fiind faptul 
că proiectarea, realizarea pro
totipurilor, omologarea noilor 
tipuri de mașini și tractoare 
durează multe luni sau chiar 
ani de zile, propunem simpli
ficarea operațiunilor de asimi

4 patra zi a lucrărilor
De la tribuna înaltului for 

al Partidului Comunist Român, 
au adresat cuvinlări de salut 
tovarășii: IB NORLUND, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Da
nemarca, HRISTOS PET AS, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), PEDRO TADIOLl, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist 
din Argentina, MARCELINO 
DOS SANTOS, membru al 
Consiliului Prezidențial al Co
mitetului Central al Frontului 
Eliberării 'din MoZambic, care 
a adresat Congresului al X- 
lea al P.C.R. salutul comun 
al Frontului de Eliberare din 
Mozambic, Mișcării de Elibe
rare din Angola și al Partidu
lui African al Independentei 
din Guineea (Bissau), TORE 
FORSBERG, membru al Birou
lui Politic al Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Sue
dia.

S-a dat apoi citire me
sajului de salut adresat Con
gresului de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Peru
vian.

Cuvintările rostite de con
ducătorii delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești, 
democratice și antiimperialiste 
și mesajul transmis Congre
sului au fost subliniate in 
repetate finduri cu vii aplau
ze de toți cei prezenfh ■ 

lare, sporirea operativității pen
tru trecerea la producția de 
serie a acestora.

Dezvoltînd cu precădere in
dustria noastră socialistă, ca 
factor determinant al progresu
lui general al țării, conducerea 
partidului acordă o importanță 
deosebită agriculturii, ca ramu
ră de bază a economiei socia
liste — a spus tov. Nicolae 
Giosan, delegat al organizației 
județene de partid Teleorman.

Și în acest an, cu toate că iarna 
prelungită și precipitațiile a- 
bundente din ultima perioadă 
au provocat greutăți în desfă
șurarea lucrărilor agricole, re
colta de griu vâ satisface nece
sitățile economiei, iar la po
rumb. floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr, precum și la fructe 
și struguri, se poate aprecia că 
vom obține producții mai mari 
decît cele de pină acum. Tre
buie să recunoaștem insă des
chis că rezultatele puteau fi și 
mai bune dacă am fi folosit 
mai bine puternica bază ma
terială. rezervele și posibilită
țile existente in fiecare uni
tate.

In raportul Comitetului Cen
tral, precum și in cuvîntul unor 
delegați la Congres se critică 
pe drept cuvinl neajunsurile ce 
mai există' în domeniul agri
culturii. Doresc să subliniez in 
fața Congresului hotărirea noas
tră, a celor care activează în a- 
gricultură, de a le înlătura. 
Vorbitorul a înfățișat pe larg 
măsurile ce vor fi luate pen
tru îndeplinirea sarcinilor sta
bilite privind amenajarea pen
tru irigație, intensificarea ac
țiunii de chimizare și diversi
ficare a mecanizării agricultu
rii. profilarea și specializarea 
fermelor, dezvoltarea creșterii 
animalelor etc.

Ca prim-secretar al Uniunii 
Tineretului Comunist, aș vrea 
să dau glas, in forumul su
prem al partidului, sentimen
tului de profundă gratitudine 
al generației tinere pentru gri
ja și preocuparea permanentă 
a partidului, a conducerii sale, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, față de tineret, pen
tru îndrumarea continuă, plină 
de solicitudine, a activității or
ganizației noastre revoluționa
re — a spus tov. Ion Iliescu, 
delegat al organizației județene 
de partid Ilfov.

Acțiunile inițiate de part id Jn

Președintele ședinței, tova
rășul Gheorghe Pană, a mul
țumit în numele delegafilor 
și invitaților, pentru salutu
rile și mesajul adresat Con
gresului.

In continuarea lucrărilor, I 
ședința plenară a fost prezi- ’ 
dată de tovarășul MIHAI TE- 
LESCU.

S-a anunțat că în ziuă de 8 
august a avut loc, sub pre
ședinția tovarășului NICOI.AE 
CEAUSESCU, ședinfa Comisiei 
pentru pregătirea propunerilor 
de candidați în vederea ale
gerii organelor superioare ale 
partidului. Comisia a luat in 
discuție și a stabilit să su
pună aprobării Congresului 
numărul din care să fie al
cătuit Comitetul Central și 
Comisia Centrală de Revizie.

Ținlnd seama de sarcinile 
mari și complexe ce revin 
Comitetului Central pentru în
făptuirea hotărîrilor Congre
sului al X-lea al P.C.R., pre
cum și de creșterea efectivu
lui partidului, comisia a pro
pus : Comitetul Central să fie 
formal din 165 de membri, iar 
numărul membrilor supleanți 
ai Comitetului Central să fie 
de 120. Comisia Centrală de 
Revizie să fie alcătuită din 45 
de membri.

Pentru a putea pregăti pro
punerile nominale pe baza 
candidaturilor stabilite de 
conferințele județene de par
tid, Comisia a supus aprobă
rii Congresului-numărul tova

vederea îmbunătățirii activității 
educative în rîndul tineretului, 
a creșterii atribuțiilor și îmbo
gățirii formelor și metodelor de 
muncă ale Uniunii Tineretului 
Comunist și-au dovedit eficien
ța și justețea. Considerăm re
zultatele obținute pină acum 
ca un prim pas în aplicarea ho
tărîrilor și indicațiilor partidu
lui; criticile justificate expri
mate de conducerea partidului 
la adresa stilului și metodelor 
do muncă ale Uniunii Tinere
tului Comunist își păstrează va
labilitatea; în direcția elimină
rii lipsurilor și slăbiciunilor 
criticate avem de depus în con
tinuare eforturi stăruitoare.

Pot să declar în fața Congre
sului că cei peste 2 300 000 mem
bri ai Uniunii Tineretului Co
munist se consideră ostași de
votați ai partidului, militanți 
activi pentru înfăptuirea pro
gramului său do construire a 
socialismului și comunismului 
pe pămîntul României. Uniunea 
Tineretului Comunist conside
ră drept cea mai înaltă dato
rie de a forma din rindurile 
sale viitori membri ai parti
dului. Considerăm de datoria 
noastră, a Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Asociații
lor Studențești, să ne aducem 
propriul aport, să contribuim 
activ la formarea multilaterală 
a noilor generații de specialiști, 
profund devotați socialismului 
cauzei partidului și poporului 
nostru.

Cu acest prilej, a spus în 
continuare vorbitorul, aș vrea 
să exprim adeziunea unanimă 
a organizației noastre, a între
gului tineret la activitatea in
ternațională a partidului și sta
tului. Acționînd in spiritul prin
cipiilor care călăuzesc politica 
externă a partidului, Uniunea 
Tineretului Comunist întreține 
relații tovărășești cu toate or
ganizațiile de tineret din ță
rile socialiste, cu organizațiile 
tineretului comunist din întrea
ga lume.

Trăsătura fundamentala a în
tregii activități legislative ce a 
urmat după Congresul al IX- 
lea. a spus tov. Dumitru Petres
cu, delegat al organizației de 
partid a municipiului București, 
o constituie preocuparea parti
dului pentru apărarea orindui- 
rii noastre socialiste, întărirea 
statului, dezvoltarea proprietății 
socialiste, a relațiilor și nor
melor do conviețuire specifice 
conștiinței și moralei comunis
te, a libertății cetățenești.

In cadrul măsurilor luate pen

rășilor ce urmează să fie aleși 
în organele centrale ale parti
dului.

Congresul a aprobat in u- 
nanimilate, prin vot deschis, 
numărul de membri și mem
bri supleanți al Comitetului 
Central și al Comisiei Cen
trale de Revizie, propus de 
Comisie.

Pe baza celor stabilite, Co? 
misia urmează să pregătească 
propunerile nominale.

La dezbaterile generale au 
luat apoi cuvîntul tovarășii: 
ION URSU, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului pentru E- 
nergie Nucleară, delegat al 
organizației județene de par
tid Cluj, SUTO ANDRAS, 
scriitor, delegat al organiza
ției județene de partid Mureș,

Președintele ședinței a a- 
nunțal că In dimineața zilei 
de simbălă a încetat din via
ță tovarășul Constantin Por
tion, vechi militant al Parti
dului Comunist Român, primul 
președinte al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Române.

Participanții la lucrările 
Congresului au păstrat un mo
ment de reculegere în memo
ria tovarășului Constantin 
Parhon.

Cel de-al X-lea Congres al 
partidului a fost salutat in 
continuare de tovarășii: MO
HAMED HARMEL, membru 
al Biroului Politic al Partidu
lui Comunist Tunisian, JULIO 
POSADA? membru al Comite

tru adîhcirea democrației so
cialiste, un loc deosebit de 
important îl ocupă reglementă
rile legislative pe baza cărora 
s-a îmbogățit activitatea Marii 
Adunări Naționale, a Consiliu
lui de Stat, a Consiliului do 
Miniștri, precum și actul de 
constituire a Frontului Unității 
Socialiste. Au sporit, în același 
timp, atribuțiile și autonomia 
funcțională a Consiliilor popu
lare. Măsuri corespunzătoare 
au fost luate pentru respecta
rea strictă a legalității în acti
vitatea unor organe de stat, 
oum sint securitatea, miliția, 
procuratura și justiția.

Ca unul din membrii cei măi 
vechi ai partidului, care am 
avut de suferit de pe urma 
măsurilor represive, luate în 
mod abuziv împotriva unor ac
tiviști de partid și de stat, per- 
miteți-mi să-mi exprim deza
probarea cea mai energică îm
potriva abuzurilor și ilegalită
ților comise pe timpul cînd 
era în viață Gheorghiu-Dej, și 
totodată să aduc mulțumirile 
mele conducerii partidului — 
și în primul rînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — pentru în
lăturarea din viața de partid a 
practicilor din trecut.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat importanța Frontului 
Unității Socialiste. Crearea 
Frontului — a spus el — a co
respuns unei necesități obiec
tive, cerinței de a fi atrași în- 
tr-o măsură mereu mai mare 
toți oamenii muncii la condu
cerea statului, fiind astfel o 
expresie vie a participării di
recte a maselor celor mai largi 
la dezbaterea și adoptarea de
ciziilor asupra problemelor de 
interes general, o manifestare 
pregnantă a dezvoltării și a- 
dîncirii democratismului orîn- 
duirii noastre. Frontul Unității 
Socialiste își va aduce contri
buția din ce în ce mai eficientă 
la adîncirea democratismului o- 
rinduirii socialiste, la educarea 
socialistă a oamenilor muncii, 
în spiritul dragostei față de 
patria noastră socialistă, față 
de Partidul Comunist Român, 
pentru creșterea conștiinței po
litice și civice. El va milita 
neabătut pentru întărirea coe
ziunii națiunii noastre socialis
te, pentru unitatea de monolit 
a întregului nostru popor in ju
rul partidului, al Comitetului 
său Central, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Tov. Vasile Vîicu, delegat al 
organizației Județene de partid 
Constanța a spus .• In anii care 

tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Columbia, GIUSEPPE 
RENZI, membru al Comitetu
lui Centra) al Partidului Co
munist din Sun Marino, SO
FIA FERREIRA, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Portughez, 
MASASHl ISHIBASHI, mem
bru al Comitetului Executiv, 
director al Biroului Interna- 
ționcțl al Partidului Socialist 
din Japonia, SAM NOLAN, 
secretdr general adjunct al 
Partidului Muncitoresc Irlan
dez, KHALIL DEBS, membru 
supleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Libanez, HA
LII, OZGUR, șeful Secției de 
propagandă a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Turcia, YUSSUF OS
MAN SAMANT AR, secretar 
al Comitetului Central al U- 
niunii Democrate Somaleze, 
PAUL VERGES, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Reunion, JAMES STEWART, 
secretar general adjunct al 
Partidului Comunist din Ir
landa de Nord, și EFRAIN 
ALVAREZ, membru al Comi
tetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Ecuador.

Președintele ședinței a mul
țumit oaspeților pentru salu
turile adresate Congresului. 
Delegații și invitații au sub
liniat cu aplauze puternice cu
vântările de salul rostite de 
reprezentanții partidelor de 
peste holare.

Lucrările Congresului con
tinuă.

----  (Agerpres) 

au trecut de la încheierea co
operativizării agriculturii și în
deosebi după cel de-al IX-lea 
Congres, partidul a desfășurat 
o amplă activitate pentru con
solidarea continuă a coopera
tivelor agricole. Niciodată a- 
gricultura cooperatistă n-a pri
mit din partea partidului și sta
tului un ajutor atît de substan
țial ca; acela de care s-a bucu
rat în ^.perioada de după Con
gresul i al IX-lea al partidului. 
Marea ! majoritate a cooperati
velor s-au dezvoltat în această 
perioadă pe o linie continuu 
ascendentă. Rezultatele obținu
te demonstrează justețea con
cluziei partidului, potrivit că
reia cooperativa agricolă re
prezintă forma de proprietate 
socialistă, de organizare a mun
cii și a producției, adoptată de 
țărănimea din România, care 
se^ dovedește pe deplin cores
punzătoare caracterului noilor 
relații ale orînduirii noastre și 
care își va menține valabilita
tea în întreaga perioadă de con
struire a societății socialiste și 
de trecere spre comunism.

Evidențiind succesele înregis
trate în ultimii ani, trebuie să 
arăt că in agricultura coopera
tistă au continuat să se men
țină unele neajunsuri. Serioase 
rămîneri în urmă sint mai ales 
în zootehnie, legumicultură, po
micultură și viticultură, unde 
vor trebui depuse eforturi deo
sebite, atîț de către cooperative, 
cit și de către organele agri
cole centrale și județene. Subli
niez că toate prevederile din 
documentele Congresului referi
toare la agricultura cooperatis
tă sint pe deplin realizabile. 
Uniunile cooperatiste, consiliilo 
de conducere ale cooperative
lor agricole, specialiștii și ță
ranii cooperatori își exprimă 
adeziunea lor totală față de 
orientarea și modul cum este 
concepută în documentele Con
gresului dezvoltarea viitoare a 
agriculturii noastre cooperatiste.

In continuare, vorbitorul a 
apreciat importanța principale
lor prevederi ale documentelor 
Congresului in domeniul agri
culturii și a înfățișat o serie 
de măsuri pe care le vor în
treprinde uniunile cooperatiste 
pentru aplicarea acestor preve
deri în ce privește profilarea 
și specializarea producției, îm
bunătățirea stilului și metode
lor de muncă ale uniunilor, 
creșterea gradului de partici
pare la lucru a cooperatorilor, 
îmbunătățirea continuă a for
melor do organizare și retri
buire a muncii, dezvoltarea de
mocrației cooperatiste, consol i- 
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Lumina
Inundă 

chipurile 
oamenilor
Ne aflam la Lonea în amiaza 

acestei zile fierbinți de august — 
prima zi a lucrărilor Congre
sului al X-lea al partidului. La 
solemnitatea momentului isto
ric ce-1 trăiește țara, întregul 
nostru popor, participă parcă 
și natura, prin razele îmbelșu
gate ale soarelui ce inundă 
Valea. Dominanta zilei rămino 
însă lumina de pe chipurile oa
menilor, expresia sentimente
lor cc le cuprinde întreaga 
ființă.

— Vin din fața micului e- 
cran. Cu întreaga mea faipilie, 
cu vecinii mei — minerii Ni
colae Dragomir, Gheorghe loan. 
Ion Zancu și alții am urmărit 
dimineață deschiderea Congre
sului, Raportul prezentat z de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
ne declara maistrul miner Ion 
Scvastru. secretar al organiza
ției de bază nr. G/A, sosit la 
mină pentru schimbul II. Ce 
să vă spun ? Trăim încă eu 
toții emoțiile acestui eveniment 
de importanță istorică. Referi
tor la Raportul prezentat de 
tovarășul Ceaușescu se pot dis
cuta multe, dar după ce-1 vom 
lectura din ziare ne vom da 
seama și mai bine de bogatul 
său conținut. Prima observa
ție ar fi că c un document 
mobilizator pentru noi. toți. A- 
naliza amplă a drumului par
curs de poporul nostru între 
cele două congrese, dar mai 
ales a dezvoltării țării în 
următorii ani no dă noi certi
tudini asupra politicii juste a 
partidului nostru, a orientării 
sale realiste, științifice în dez
voltarea forțelor de producție, 
în dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a țării. Am spus 
că e un document mobilizator. 
Prin aceasta sint convins că 
am exprimat sentimentul co
muniștilor și al celorlalți mi
neri din Lonea de profund ata
șament la politica partidului, 
hotărirea lor nestrămutată de 
a munci cu toată dăruirea pen
tru dezvoltarea minei noastre, 
pentru înflorirea “țării.

Un alt miner comunist, șe
ful de brigadă Dumitru Gire- 
dan, a ascultat, de asemenea, 
Raportul prezentat la Congres 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Ziua de azi, ca de altfel 
toate zilele cit durează des
fășurarea lucrărilor Congresu
lui trezesc cele mai profunde 
sentimente de dragoste șl ata
șament in inima tuturor cetă
țenilor țării față de conducă
torul încercat al poporului ro
mân — partidul comuniștilor. 
Congresul, Raportul prezentat 
la Congres no dau cele mai 
sigure garanții că viața noas
tră de mîine, a copiilor noștri 
va fi mereu mai fericită și lu
minoasă, Vreau să mai spun că 
sintem cu trup și suflet alături 
de partid, că brigada noastră, 
așa cum și-a depășit sarcinile 
lună de lună cu sute de tone 
de cărbune, așa își va face da
toria și în viitor. Așa ne ex
primăm noi atașamentul față 
de partid și politica sa.

Pe minerii din Petrila i-am 
găsit tot înainte de intrare 
în mină în sala de apel. Am 
ales dintre ci doi secretari de 
partid pe tov. Petru Prcduț și 
Gheorghe Cenaru.

— Pe mine, ca de altfel și pe 
alți tovarăși m-a impresionat 
profund caracterul analitic al 
Raportului prezentat la Con-

Astăzi, 10 august, in jurul 
orei 10, posturile noastre de 
radio și televiziune vor trans
mite in direct, festivitatea 
inaugurării Expoziției reali
zărilor economiei naționale 
— E.R.E.N. ’«9.

(Agerpres)

A. CORNESCU
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Oglinzi ale împlinirilor 
și traiectoriilor viitoare

GHEORGHE DAVIDESCU, 
inginer șef cu investițiile 

în Centrala cărbunelui Petroșani

Rapoartele susținute la înal
ta tribună a celui de-al X-lea 
Congres al partidului de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
constituie bilanțul bogat al în
făptuirilor unui popor liber de 
un sfert de veac pe soarta sa 
și perspectiva luminoasă, de 
mare cuprindere a desăvîrșirii 
construcției socialiste in patria 
noastră. Ele sint adevărate o- 
glinzi ale împlinirilor și traiec
toriilor viitoare.

De o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea economică 
și socială în ritmurile prevă
zute in următorul deceniu este 
alocarea unei însemnate cote- 
părți din venitul național — 
circa 30 la sută — pentru a- 
cumulare, cu preponderență 
pentru investițiile destinate re
producției lărgite. Este îmbu
curător faptul că documentele 
de partid acordă un loc cen
tral repartizării și modului de 
realizare a investițiilor — fac
tor de bază al dinamismului și 
echilibrului economiei naționa
le. Activitatea de planificare, 
finanțare, proiectare și execu
ție a lucrărilor trebuie să ca
pete noi valențe, îmbunătățiri 
substanțiale, concentrindu-sc pe 
obiective de primă urgență, cu 
prioritate către șantierele în 
continuare. In pas cu aceste ce
rințe — și rapoartele demon
strează limpede acest fapt — 
se impune să fie și munca de 
documentare asupra celor mai 
recente cuceriri ale științei și 
tehnicii în domeniile respective. 
Resursele interne de capacitate 
de creație este necesar să 'se 
folosească cu un maximum de 
randament.

Noi fronturi de lucru
La mina Dilja se fac în 

prezent ultimele pregătiri 
pentru deschiderea unui nou 
front de lucru: abatajul 
frontal în trepte răsturnate 
din stratul 13 blocul III. Ca
pacitatea de producție a a-

A SOSIT PRESA!

Pe linie de investiții, Centrala 
cărbunelui din Petroșani are 
sarcini bine definite pentru vi
itor, menținute la o cotă des
tul de ridicată atit în ceea ce 
privește valoarea, cit și im
portanța obiectivelor care vor 
trebui puse în funcțiune. Va fi 
necesar, în lumina hotărîrilor 
Congresului, să luăm toate mă
surile pentru asigurarea reali
zării investițiilor in termenele 
prevăzute, să gospodărim cu 
mai multă grijă fondurile alo
cate iar, in final, să dăm lu
crări la un cost cit mai redus 
și de calitate corespunzătoare 
scopului pentru care sint con
struite obiectivele în cauză. 
Pentru anul 1970 și in cinci
nalul care vine se prevede in
trarea în funcțiune a fabrici
lor de brichete — cu 600 000 
tone pe an, capacitate — și de 
stilpi hidraulici’ șî moderniza
rea uzinelor de preparare Pe
trila și Lupeni, pentru o capa
citate de prelucrare de mini
mum 4 milioane tone anual 
fiecare. Tot' în acest răstimp 
se vor recepționa 7 instalații 
de extracție înzestrate cu ma
șini multicablu care vor func
ționa cu regim automat, con
tribuind astfel la creșterea pro
ductivității muncii și a sigu
ranței de extracție a produc
ției.

Compartimentul de investiții 
al Centralei cărbunelui se an
gajează ca, în spiritul hotărî
rilor pe care le va adopta ma
rele for al comuniștilor, să cre
eze toate condițiile, să depună 
întreaga strădanie și capacitate 
pentru ducerea la îndeplinire, 
în mod exemplar, a tuturor sar
cinilor cc-i revin, i 

batajului va asigura o pro
ducție zilnică de cca. 300 to
ne de cărbune. Deschiderea 
abatajului se înscrie între 
măsurile preconizate de con
ducerea minei pentru spori
rea continuă a producției.

NICOI.AE
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(tarea economică a eooperafive- 
h>r agricole, dezvoltarea acțiu- 
n ^nvr cooperat iste etc.

Militind cu toată holărlroa 
pentru traducerea în viată a 
măsurilor cuprinse ta docu
mentele Congresului — a sub
liniat apoi vorbitorul — uniu- 
niTe cooperatiste. Întreaga noas
tră țărănime își exprimă, tot- 

-odatâ. adeziunea lor deplină la
ta de politica externă. nwr- 
>i*4->nlnistă a partidului nos-

Noi. scriitorii, a spus tor. 
Zoii aria Stancu. delegat al or
ganizației de partid a munici
piului 'București, sintem întru 
totul de aeord cu Raportul ce 
ne-a fost prezentat și sintem 
'bucuroși ă în largul lui cu
prins s-a găsit loc și pentru o 
justă apreciere asupra muncii 
noastre literare, și. de aseme
nea. că s-a găsit loc și pentru 

-o caldă chemare către scriitori, 
adresată de partid, prin glasul 
w -rctarului său general.

După ce a amintit cîteva din 
frumoasele rezultate obținute 
«ta scriitori, vorbitorul a spus : 
hu natura noastră se dezvoltă 
în chip fericit și merge spre 
viitor pe adelașr drum — al 
construcției socialisto — pe care 
merge întregul nostru partid, 
întregul nostru popor, către a-
< rea și țintă strălucitoare. ă- 
tre comunism. Trebuie să măr
turisesc insă că mai sînt. prin
tre scriitori, și mai ales prin
tre noii sosiți in rindurile 
■noastre, și unii care încearcă

meargă pe lingă drumul 
nostro — sau chiar merg pe 
lingă drumul nostru. Afirm în- 
să < u toată răspunderea. în fa
ța Congresului al X-lea. în fața 
■conducerii superioare dc par
tid. râ majoritatea covîrșitoa- 
■rr a scriitorilor care trăiesc 
■și care lucrează în România so 
«'kilistă sini profund atașați 
partidului, sînt în deplin a- 
eord cu partidul nostru, hotă- 
rîți să realizeze aceea litera
tură și aceea artă pe care o 
așteaptă dc la noi partidul, pe 
■care o așteaptă dc la noi cons
tructorii socialismului, pe care 
■o dorește și o așteaptă do la 
noi întregul nostru popor. Sin
tem in total acord cu poli- 
i: a internă a partidului nostru, 
■a =a cum nc-a fost ca înfățișa
ră dc către secretarul general 
®1 partidului, și sintem, de asc- 
encnca. in total acord cu poli- 
tica externă a partidului co
munist. a statului nostru socia
list. România noastră este un 
«tal mijlociu ca număr de lo- 
■cuitori. Dar România a început 
să devină in lumea contempo
rană un stat important prin 
«narea sa forță morală, prin 
neclintirea cu care ea slujește 
role mai înalte, cele mai arză
toare, cele mai nobile idei și 
idealuri ale poporului român, 
•dar și ale tuturor celorlalte 
popoare.

între noi. scriitorii, pot fi la 
**n moment dat divergențe de 
păreri cu privire la o carte 
sau alta, divergențe de păreri 
■cu privire la munca unuia sau 
altuia dintre noi — intre noi 
pot exista polemici: acestea, 
într-o viață literară vie sînt 
inevitabile. Dar unitatea noas
tră este desăvîrșită atunci cind 
este vorba de partidul nostru 
comunist, atunci cind este vor
ba de patria noastră, de apă
rarea și păstrarea roadelor 
noastre revoluționare.

Tov. Zoe Dumitrescu-Bușu- 
Ienga. delegată a organizației 
județene de partid Brașov, 
a subliniat că cea mai expre
sivă formă a recunoștinței fe
meilor față de partid este a- 
dcziunc. totală pe care ele o 
manifestă față de politica in
ternă și externă a partidului, 
prin care vedem cum. pe zi re 
trece, noțiunile de libertate, in
dependență. progres, prosperi
tate canălâ un dIus dc substan
ță- -Sintem alături de condu
cerea noastră de partid încleș
tată intr-o titanică luptă pen
tru soluționarea eficientă a
< onxpjexolor probleme pe caro 
Ic ridică edificarea noii socie
tăți. oentru înlăturarea difi- 
'-'iltătnor. a obstacolelor. Den- 
trn promovarea unor înnoiri 
•e-jetraordinare. pentru păstrarea 
valorilor supreme ale poporu

Ședințele secțiunilor 
pe probleme ale Congresului

Secțiunile pe probleme ale 
celui dc-al X-lea Congres al 
■Partidului Comunist Român 
și-au continuat, simbătă după- 
amiază lucrările.

Ședințele secțiunilor au prile
juit o largă și rodnică dezba
tere a problemelor cuprinse pe 
agenda dc lucru a Congresului. 
Numeroșii dc-lcgați și invitați 
-care au luat cuvîntul au dat o 
Înaltă -apreciere succeselor ob
ținute de poporul nostru, sub 
clarvăzătoarea conducere a 
partidului, in țoale domeniile 
vieții sociale, economice, po
litice și culturale, relevate în 
Raportul prezentat de to\ ară- 
șul Nicolae Ccaușescu.

Exprimînd dorința comuniș
tilor pc care îi reprezintă la 
Congres, toți coi ce au luat 
cuvîntul au aprobat și au sus
ținut cu căldură propunerea ca 

lui român pc țoale planurile 
de existență și conștiință.

Noul Statul sub fii 1 ărui 
semn se desfășoară viața fe- 
nwitar in istoricul pătrar d« 
veac, al cărui bilanț îl facem 
în aceste zile, a îngăduit o 
impresionantă declanșare de 
forțe acționind pc toate tărî- 
murile. Participarea femeii la 
răspunderea solidară a națiu
nii socialiste îi va dezvolta ini
țiativele. îi va spori curajul 
și încrederea în sine. Iar Con
siliul Național, ca și comitete
le și comisiile dc Temei vor 
trebui să se dinamizeze, «ban- 
donînd orice inerție și intrind 
într-o colaborare cit se poate 
de eficientă cu celelalte orga
nizații obștești și cu ministerele 
de resort. Trebuie să începem 
a învinge rezervele mentale 
ale unora caro nu se opun fă
țiș, dar consideră promovarea 
femeilor un lucru cu iotul se
cundar.

Folosesc prilejul care mi s-a 
oferit <te a lua cuvîntul în 
acest înalt for al partidului, 
pentru a exprima deplina a- 
probare a maselor largi dc fe
mei din patria noastră față de 
politica internațională a par
tidului. înalta lor aprecieri' da
tă activității neobosite a con
ducerii partidului, a statului, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
României cu țările socialiste, 
cu toate țările lumii,- pentru 
întărirea coeziunii mișcării co
munisto și muncitorești, a uni
tății tuturor forțelor revoluțio
nare alo epocii.

Tov. Ștefan Voitec, delegat 
al organizației județene de 
partid Dolj, a abordat unele 
aspecte privind dezvoltarea con
tinuă a orinduirii noastre de 
stat. Adincirea neîntreruptă a 
democrației socialiste — a spus 
\ orbitorul — este o condiție 
obiectiv necesară pentru ca sta
tul socialist să fie in măsură 
a răspunde imperativelor epo
cii noastre.

Este un merit al conducerii 
partidului că după Congresul 
al IX-lea și Conferința Națio
nală. in cadrul perfecționării 
conducerii întregii vieți sociale, 
a inițiat măsuri care au deter
minat creșterea rolului Marii 
Adunări Naționale, potrivit a- 
tribuțiilor sale constituționale. 
Se poate spune că prin impor
tanța problemelor discutate, 
prin marele număr de legi a- 
doptatc. prin caracterul temei
nic si cuprinzător al pregătirii 
și dezbaterilor, lucrările Marii 
Adunări Naționale, din ultimii 
pateu ani. sînt cele mai rod
nice și mai profunde din în
treaga activitate parlamentară 
de după eliberarea țării de sub 
jugul fascist.

în spiritul celor arătate în 
Raportul Comitetului Central 
va trebui ca Marca Adunare 
Națională și Consiliul de Stat, 
paralel cu dezvoltarea activită
ții 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 
politicii statului nostru.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la intensa activitate in
ternațională desfășurată de 
partid. întregul nostru popor 
— a spus el — dă o înaltă 
prețuire și susține eforturile 
neobosite, activitatea interna
țională laborioasă a conducerii 
partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului Ceaușes- 
cu, orientată consecvent spre 
înțelegerea între popoare, spre 
asigurarea unei păci trainice 
în lume. Aș dori să remarc fap
tul că. în spiritul acestei poli
tici, Marea Adunare Națională 
a adus o contribuție sporită 
la dezvoltarea relațiilor inter
parlamentare.

De-a lungul întregii sale exis
tențe dc aproape o jumătate 
de secol. — a subliniat vorbi
torul — Partidul Comunist Ro
mân a purtai neabătut, cu eroism 
steagul luptei proletare revo
luționare. al luptei pentru uni
tatea muncitorească. pentru 
independența și suveranitatea 
patriei, pentru propășirea și 
fericirea ponorului. S-au împli
nii. nu de mult. 25 de ani de 
cind s-a pus capăt luptelor 
fratricide din sinul clasei mun
citoare. prin realizarea Frontu
lui Unic Muncitoresc, eveni
ment de seamă in inmănun- 
cherca și coordonarea de că
tre Partidul comunist a tuturor 

tovarășul Nioolae Ccaușcscu să 
fie reales în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, funcție de 
mare răspundere pentru viito
rul României soc ialiste.

Vorbitorii și-au manifestat 
acordul deplin față de docu
mentele de covârșitoare impor
tanță supuse Congresului, ele 
conturind perspectivele lumi
noase alo propășirii, pc mai de
parte a patriei noastre.

Au fost luate in discuție as
pecte concrete ale construcției 
socialiste, din toate sectoarele 
de activitate. Cu acest prilej, 
au fost propuse măsuri menite 
să ducă la ridicarea pe o treap
tă superioară a muncii, în ve
derea înfăptuirii cu succes a 
sarcinilor mari pc care le tra
sează Congresul al .X-lea. 

forțelor muncitorești și progre
siste in lupta pentru eliberarea 
țării de sub jugul fascist Crea
rea partidului unic muncito
resc', la temelia căruia au stal 
unitatea comuniștilor și socia
liștilor din România, voința ne
strămutată a întregii noastre 
clase muncitoare — a prefațat 
momentul istoric al trecerii la 
edificarea orinduirii socialiste. 
Am considerat necesară rea
mintirea acestor evenimente, 
deoarece ele evidențiază unele 
elemente originale ale drumu
lui și luptei oare au dus la mă
rețele succese dobindite de par
tidul noslru comunist, do clasa 
noastră muncitoare, în glorioa
sa lor ascensiune.

Mărturisesc o adeziune de
plină și entuziastă la litera și 
spiritul raportului prezentat de 
tovarășul Nioolae Ccaușcscu la 
concluziile și proiectele sale de 
viitor, ta politica internă și 
externă a partidului, la toate 
generalizările și concluziile sa
le, mindru de a mă număra 
printre membrii unui asemenea 
partid, mindru de a avea în 
fruntea lui și a țării noastre 
întregi, un asemenea conducă
tor — a spus tov. Nioolae Brc- 
ban, delegat al organizației ju
dețene de partid Brăila.

Cu deosebire in ultimii ani, 
Congresul al IX-lca marclnd 
distinct acest început de nouă 
etapă, rolul -conducător al Par
tidului a devenit din ce în ce 
mai pregnant, mai necesar. Ni
ciodată puterea și prestigiul 
partidului nu au fost mai mari, 
niciodată autoritatea sa mai 
deplină, niciodată geniul său 
mai înfloritor. 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 prezen
tul au devenit una, năzuințele 
strămoșilor noștri, a marilor și 
neînfrinților bărbați care nc-au 
lăsat această țară, se logodește 
cu prezentul, sub ochii noștri.

Ca oameni care activăm în 
domeniul culturii putem apre
cia în deplină cunoștință de 
cauză roadele și importanța a- 
c-estui rol crescut al conducerii 
și îndrumării de partid in sfe
rele activității noastre, progre
sele mari care s-au înregistrat, 
mai ales după Congresul IX, 
in toate compartimentele crea
ției si spiritualității românești.

După ce a relevat necesita
tea dezvoltării forței și valorii 
morale a scriitorului, a omului 
de artă, vorbitorul a spus : noi, 
scriitorii, noi înșine trebuie să 
devenim constructori, construc
tori in spirit, solid ari nu nu
mai în cărțile noastre, dar și 
cu ființa noastră fizică, pro
fund sensibilă și concretă, cu 
revoluția istorică care a cu
prins această țară, cu Partidul 
Comunist Român .și Comitetul 
său Central, care, aplicînd în
vățătura marxist-lcninistă în
drumă întreg acest proces de 
edificare socială și morală.

Tov. Dobrescu Miu, delegat
al organizației județene de par
tid Iași, a relevat că metamor
foza de profunzime prin care 
a trecut întregul edificiu so
cial al României, a smuls la
șul din încremenirea-i ce pă
rea eternă, transformindu-1 din 
acel ..dulce tîrg“, 
ganism economic 
științific complex, 
căruia pulsează

intr-un or- 
și cultural- 
în arterele 
dinamismul

propriu industrializării socialis
te. Agricultura județului oferă, 
de asemenea, imaginea trans
formărilor pe care socialismul
le-â imprimat universului rural. 
Aproape 18 mii de apartamen
te nou construite din fondurile 
statului, din care mai mult de 
jumătate numai în ultimii trei
ani, au făcut ca lașul să ca
pete dimensiunile urbanistice 
ale unui oraș modern. Expri
mînd încă o dală recunoștința 
noastră profundă pentru grija 
pe care conducerea partidului 
și statului o acordă dezvoltării 
economice a județului nostru, 
nutrim convingerea că vom fi 
și în continuare’ beneficiarii 
unei asemenea atenții, pentru 
sporirea pe mai departe a po
tențialului industria) al lașu
lui.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea deose
bită a ideilor din raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind asigurarea 
unui curs mai holărît măsu
rilor ce vizează perfecționarea 
conducerii economiei și a vie
ții sociale. în genere promova
rea unor forme mai simple și 
mai suple, menite să faciliteze 
drumul de ta actul decizional, 
ta actul înfăptuirii. Consider 
— a spus el — că repetatele 
îndemnuri adresate , de conduce
rea partidului în această pri- 
v ință n-au avut încă suficient 
ecou, în rindul organelor vi
zate.

Referindu-se la activitatea 
ideologică, vorbitorul a spus: 
suflul înnoitor care străbate în 
prezent întreaga viață și ac
tivitate a partidului noslru ne 
oblică ta o reevaluare a conți
nutului, a metodelor utilizate 
în munca de propagandă, cul
tură. invățămînt astfel incit să 
formăm oamenilor capacitatea 
de a gîndi creator și indepen
dent.

e
Tov. general-colunel Jon Io

nita. delegat al organizației 
județene de partid Alba, a 
spus : Doresc să subliniez aten
ția pe care partidul a a< or- 
dat-_Q si. o avptdâ așisurârii 

capacității de apărare a țarii, 
întăririi forțelor noastre arma
te. Armata populară - reală, 
educată și condusă de partid — 

- lucarâ in rin-iui fttatjtor 
noastre înfăptuiri revoluționa 
re. Formată din fii dc munci
tori. țărani, intelectuali, fără 
deosebire de naționalitate, dc 
votată fără margini intenselor 
națiunii române, cauzei sorta- 
lismului și păcii, armata este 
pavăza dc ncinfrinl a cuceri
rilor socialiste, a independenței 
și libertății patriei.

Ca și in celelalte domenii 
ale vieții sociale și dc stat, 
orientările și sarcinile trasate 
dc Congresul al IX lea și Con
ferința Națională a partidului 
au avut o importanță hotărî- 
toare pentru întărirea armatei. 
Crearea Consiliului Apărării, 
numirea în funcția de ;coman- 
dant suprem al forțelor arimw 
te a secretarului general al Co
mitetului Central al partidului 
constituie o nouă și elbeventă 
confirmare a creșterii rolului 
conducător al parliduliti.

Raportez Congresului că at
mosfera de muncă creatoare 
prezentă pc toate fronturile 
construcției socialiste este pro
prie și activității din unitățile 
și marile unități militare. Os
tașii țârii, fie că poartă sau 
nu carnetul roșu dc comunist, 
se socotesc și sînt cu toții os
tași credincioși ai partidului.

Sintem hotăriți să ridicăm 
pe o treaptă mai înaltă organi
zarea muncii în toate cbmpar- 
timentcle organismului militar, 
să perfecționăm activitatea de 
conducere, de îndrumare și 
control, stilul dc muncă al co
mandanților. statelor majore 
și organelor de partid. Să pro
movăm metode tot mai bficien- 
te in procesul instrucliv-cduca- 
tiv, să asigurăm folosirea cu 
spirit gospodăresc a mijloace
lor puse la dispoziție. Ne vom 
îndeplini întru totul sarcinile 
ce ne revin pe linia sprijinirii 
activității gărzilor patriotice și 
a pregătirii tineretului pentru 
apărarea patriei. Vonr acorda 
și pe viitor toată atenția edu
cării militarilor in spiritul ideo
logici marxist-leniniste, al poliț 
ticii partidului nostru.

Asemenea tuturor celor ce 
muncesc dc la orașe și sate, 
a întregului popor, militarii 
forțelor noastre armate spriji
nă pe deplin politica externă 
a partidului și guvernului de 
dezvoltare a prieteniei și a- 
lianțci frățești ou țările socia
liste, a colaborării cu toate sta
tele, indiferent de orinduirea 
lor socială, de apărare a păcii 
în lume, dau o înaltă prețui
re eforturilor neobosite și rod
nicei activități depuse de con
ducerea partidului nostru pen
tru întărirea unității țăril°r so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești, a forțelor anti- 
imperialistc.

Vă asigur că militarii dc 
toate gradele — strins uniți în 
jurul partidului și guvernului
— vor face totul pentru a în
făptui neabătut sarcinile ce le 
revin din hotărîrilc acestui is
toric Congres. își vor perfec
ționa necontenit activitatea și, 
împreună cu întregul popor, vor 
slrăjui cu băi'băție marile cu
ceriri ale socialismului, liber
tatea, independența și suvera
nitatea scumpei noastre patrii
— Republica Socialistă Româ
nia !

Oamenii de știință din țâra 
noastră, împreună cu întregul 
popor, animați dc un fierbinte 
patriotism, a spus tov. Ursii 
loan, delegat al organizației 
de partid Cluj, sînt hotăriți 
să-și pună tot talentul și pute
rea lor dc creație in slujba 
realizării mărețului program 
elaborat de partid.

Realizările științifice și teh
nice remarcabile, la care sin
tem astăzi martori și părtași, 
au cristalizat in conștiința ma
jorității popoarelor un princi
piu fundamental : anume, că 
cercetarea științifică organizată 
și dirijată devine, in condiții 
adecvate, o puternică forță dc 
producție și totodată un ele
ment extrem de important al 
politicii internaționale, al secu
rității și independenței națio
nale. Constatăm cu mare bucu
rie că Directivele Congresului 
subliniază rolul uriaș pe care 
îl va juca știința în anii urmă
tori. în dezvoltarea economică, 
in întreaga viață socială.

Introducerea energiei nuclea
re in circuitul economic națio
nal va asigura. in proporții 
crescânde, echilibrarea balanței 
de energie, va reduce consumul 
de combustibil clasic și va da 
totodată, un nou avînt cerce
tărilor de profil. aplicațiilor 
izotopilor, radiațiilor nucleare 
și ale altor tehnici specifice, fo
losite în prezent in cele mai 
diferite domenii dc activitate 
economică-socială.

Pe lingă efortul material 
deosebit din partea statului se 
impune o strinsă și susținută 
coordonare a tuturor factori
lor care concură la realizarea 
prevederilor programului nu
clear. O parte importantă a cer
cetărilor de susținere a acestui 
program îi revine Institutuluidc 
fizică atomică al Comitetului 
pentru energie nucleară.

Vorbitorul a prezentat unele 
propuneri. Consider — a spus 
el — < ă cercetarea științifică 
orientată va câștiga în eficien
ță. o dată cu reglementarea, 
prin Jege, a sistemului contrac
telor de cercetare și colabora
re trhnico-științifică, Tn.’ condi
țiile in cure științei ii sint în
credințate sarcini deosebite prin 
vLliu.de.. ii atârni se Dare ne- 

< sar să stabilească, tot prin 
lege, forme cuvenite de coin
teresare pentru parteneri și de 
stimulare materială a celor mai 
valoroasă cercetări științifice. 
Pentru a realiza valorificarea 
cercetărilor este necesar ca și 
industria, la rindul ei, să ma
nifeste mult mai mare interes 
față de asimilarea noului. A 
prreierile făcute do tovarășul 
secretar general cu privire la 
cercetare și cercetători, la sti
lul nostru de muncă și la une
le practici negative trebuie 
grabnic să ne determine să 
luăm măsuri urgente dc elimi
nare a lor. măsuri urgente de 
reînnoire și modernizare a în
tregii noastre concepții despre 
mun'*ii de cercetare în țara 
noastră.

ffi---------------

Generația de scriitori, din

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI JANOS FAZEKAS
delegat al organizației județene de partid Harghita

Stimați tovarăși delegați și 
invitați.

Am ascultat și urmărit cu 
mare interes Raportul dc o 
înaltă ținută teoretică, prezen
tat dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document de o ex
cepțională valoare care, prin 
forța ideilor și concluziilor ce 
le conține, reprezintă un far 
călăuzitor în procesul multila
teral de construire a societății 
socialiste în patria noastră. (A- 
plauzc).

Congresul al X-lea marchea
ză profundele transformări prin 
care a trecut țara noastră, pre
zintă -tabloul viguros al socie
tății socialiste dc azi și de inli
ne, evocă justețea politicii par
tidului, chezășia tuturor mari
lor'noastre victorii.

Mă declar pc deplin de acord 
cu orientarea și nivelurile pre
văzute pentru dezvoltarea in
dustriei, cu ritmurile dc creș
tere ale celorlalte ramuri eco
nomice, cu proporțiile dc re
partizare a venitului național 
în fond dc acumulare și fond 
de consum, sarcinile stabilite 
corespunzînd întru totul dezvol
tării armonioase a economiei 
naționale, a întregii noastre so
cietăți, in vederea satisfacerii 
în cit mai bune condiții a ce
rințelor materiale și spirituale 
ale poporului. Sînt ferm con
vins că liniile directoare ale 
Congresului vor accelera și mai 
mult înaintarea noastră pe ca
lea edificării societății socia
liste și a trecerii la comunism. 
(Vii aplauze).

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi, în continuare, 
să mă opresc pe scurt asupra 
uneia din principalele proble
me ale politicii partidului, și 
anume la problema națională, 
pe care Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o tratează în 
coordonatele ei principale, sin
tetizând modul cum a rezolvat-o 
partidul, realizările istorice pe 
care le-a obținut in acest do
meniu și sarcinile de viitor.

Mă declar întru totul de a- 
oord cu cele cuprinse în Raport 
și consider că ele exprimă fidel 
politica justă, marxist-lcninistă, 
a partidului. Înfăptuirea depli
nei egalități economice, politice, 
juridice și social-culturalc din
tre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare reprezintă 
o cucerire de seamă a regimu
lui socialist, o mare victorie ’a 
politicii partidului nostru.

Poziția adoptată de-a lungul 
întregii sale existențe dc Parti
dul Comunist Român față de 
problema națională, atitudinea 
sa consecventă față de cerin
țele sociale și naționale ale na
ționalităților conlocuitoare con
stituie una din cele mai fru
moase pagini ale istoriei noas
tre contemporane. înscriind pe 
steagul său de luptă nemuri
toarea lozincă a comuniștilor 
dc pretutindeni — „Proletari 
din toate țările, uniți-vă!“ — 
partidul nostru a considerat 
dîntotdeauna internaționalismul 
proletar o idee călăuzitoare a 
întregii sale activități, un ele
ment organic al politicii sale, 
conștient fiind de faptul eă, 
așa cum spunea Engels, „nu 
poate fi liber un popor care 
asuprește alte popoare*.

Ca singurul continuator al 
tradițiilor istorice dc luptă co
mună a oamenilor muncii ro
mâni. maghiari, germani și de ’ 
alte naționalități de pe cuprin
sul întregii țări, partidul nos
tru comunist a ridicat pc o 
treaptă mai înaltă unitatea de 
luptă a maselor populare. Co
muniștii au combătut neconte
nit propaganda cercurilor șovi
ne. politica de învrăjbire na
țională dusă de guvernele reac
ționare. Ej au sprijinit lupta 
poporului român și a naționali
tăților conlocuitoare împotriva 
politicii dc asimilare forțată 
practicată de regimul burghezo- 
moșieresc, politică dusă la tim
pul său și de clasele exploata
toare maghiare împotriva româ
nilor din Transilvania.

Putem fi mîndri că marea 
cauză pentru care au luptat 
înaintașii noștri a fost dusă la 
victorie de noi, comuniștii, de 
oamenii muncii români, ma
ghiari și dc alte naționalități, 
făurind România socialistă, pa
tria noastră comună, patria a- 
devăratei frății, egalități .și u- 
nități a intrcguldi popor mun
citor. (Vii aplauze).

Desigur, cum nici pna dintre 
marile probleme ale societății 

rare fac parte de ta începutul 
pornirii ci — a spus tov. Suto 
Andraș, delegai al organizației 
Județene de partid Mureș — 
a fost legată cu trup și sufM de 
\ iața și năzuințele poporului, 
dc luptele sociale și politico din 
țara noastră, dc politica Par
tidului Comunist Român. Pen
ii u mine problema literaturii 
Înseamnă legătura individului 
cu oomunitatca. înseamnă irăi- 
rea soartoi mulțimii într-o sin
gură soartă. pri\ ită ca o 1r< ap
tă singuratecă, dar legate in
disolubil do treptele vieții Îna
intașilor noștri. Socot că tot 
ec se discută la acest for înalt 
are o însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea literaturii 
noastre. Congresul al IX-lca a 
deschis o eră nouă și în viața 
spirituală a țării ; a descătușat 
forțe noi în toate genurile ar
tei ; prin restabilirea normelor 
cu adevărat leniniste în viața 

noastre nu s-a rezolvat spon
tan, nici problema națională nu 
s-a rezolvat de la sine. Prin 
răsturnarea claselor exploata
toare și cucerirea puterii po
litice de către clasa muncitoare, 
în alianță cu țărănimea, s-a 
pus capăt pentru prima oară 
inegalităților sociale și națio
nale. Cucerirea puterii politice 
a marcat deci începutul rezol
vării marxist-leniniste a pro
blemei naționale, a creat pre
misele acesteia. In procesul 
construcției socialiste, lărgindu- 
se continuu pozițiile revoluțio
nare cucerite, a fost făurită 
treptat baza economică și poli
tică pentru extinderea .și garan
tarea materială a drepturilor și 
libertăților- democratice, pentru 
înfăptuirea reală. în fapt, a 
principiului egalității in drep
turi a tuturor cetățenilor țării. 
Elaborarea unei politici juste, 
marxist-leniniste, fundamen
tarea teoretică a aces
teia, corespunzător condiții
lor concrete ale țării, apoi con
sfințirea ei în Constituție, ridi- 
cind-o astfel la rangul politicii 
dc stat, o muncă organizatorică 
și educativă vastă și neîntre
ruptă — iată elementele activi
tății consecvente a partidului 
in problema națională, care au 
avut rolul hotăritor în obține
rea tuturor marilor noastre vic
torii din acest dqmeniu. (A- 
lilauze puternice).

Revoluția socialistă, organiza
tă și condusă de Partidul Co
munist Român, victoria defini
tivă a . socialismului la orașe 
și sate, lichidarea exploatării 
omului de către om, a orică
ror nedreptăți sociale și națio
nale, creșterea continuă a con
științei socialiste a maselor au 
transformat națiunea română 
in națiune socialistă și națio
nalitățile conlocuitoare în na
ționalități socialisto, ducînd la 
dezvoltarea coeziunii întregu
lui popor. Esența relațiilor din
tre națiunea socialistă română 
și naționalitățile conlocuitoare 
constă în asigurarea și garanta
rea materială a drepturilor e- 
gale ale tuturor oamenilor mun
cii, care constituie baza rela
țiilor frățești, dc respect reci
proc, dc ajutor tovărășesc, in
tr-un cuvint. a adevăratelor 
.relații socialiste ce caracteri
zează munca -și lupta lor co
mună. Pe bună dreptate a sub- 
.lipiat tovarășul Ceaușescu că 
prietenia și frăția dintre po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare, unitatea lor in
destructibilă constituie o forță 
motrice a construirii socialis
mului și comunismului in Ro
mânia. (Aplauze îndelungate).

In procesul" rezolvării proble
mei naționale — proces com
plex și deosebit do greu — au 
existat, desigur, și obstacole 
sau lipsuri, așa cum de altfel, 
în cei 25 de ani de construcție 
socialistă, a trebuit să înfrun
tăm, • nu o dată, greutăți in 
obținerea oricăreia din reali
zările noastre. Partidul însă a 
știut întotdeauna să elimine 
obstacolele, să corecteze greșe
lile, îngrijindu-se ca politica sa 
justă, marxist-leninistă, să fie 
aplicată așa cum a fost conce
pută. Tocmai aceasta a făcut 
ca istoricele victorii ale parti
dului nostru în rezolvarea pro
blemei naționale, experiența sa 
doosebit de bogată din acest 
domeniu să se ridice la rangul 
exemplului internațional.

Partidului noslru înseși struc
tura și componența sa naționa- 
dă îi conferă un caracter in
ternaționalist. Membrii Partidu
lui Comunist Român sint ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități, și tocmai prin 
aceasta ol este deopotrivă par
tidul întregii noastre națiuni 
socialiste, promotorul interese
lor fundamentale ale oamenilor 
muncii români și ai naționali
tăților conlocuitoare din țara 
nnastră. (Vii aplauze).

Dezvoltarea neîntreruptă a so
cietății și adincirea continuă a 
democrației socialiste determi
nă in mod necesar îmbunătă
țirea permanentă a condițiilor 
de viață materială și spirituală 
a tuturor oamenilor muncii. A- 
ceasta înseamnă implicit .și îm
bogățirea continuă a realizări
lor noastre istorice în proble
ma națională. Dovada cea mai 
elocventă a acestui fapt este 
.și perioada care ne desparte de 
precedentul Congres. Ca in toa
te domeniile construcției socia
liste, după Congresul al IX-lca 
al partidului a avut loc un 
amplu proces de îmbogățire a 

dc partid, prin lărgirea .și adin- 
< .rea democrației socialiste a 
creat o atmosferă profund 
prielnică pentru înflorirea unei 
literaturi moderne in sensul reî 
mai bun al euvinlului. în a- 
ccșli ani și-au luat zborul ge
nerații tinere cu talente scli
pitoare și legate profund de 
năzuințele națiunii române și 
ale naționalităților din țara 
noastră.

Am ascultat din nou cu sa
tisfacție — a continuat vorbito
rul — acele pasaje ale rapor
tului unde se constată rezolva
rea marxist-lcninistă a proble
mei naționale dc către Partidul 
Comunist Român. Intr-adevăr 
aceasta este una din realizările 
dc seamă ale partidului nostru. 
Perioada trecerii de la capita
lism la socialism care repre
zintă ridicarea națiunii româ
ne pc o treaptă calitativ supt - 
rioară, asigură același proces

realizărilor noastre și in pro
blema națională. Trebuie <ă 
spunem, tovarăși, că in această 
privință un merit deosebit ii 
revine tovarășului Nicolae 
Ccaușcscu, care s-a aflat tot 
timpul in fruntea luptei duse 
de partid pentru asigurarea 
respectării tuturor principiilor 
leniniste ale construcției socia
liste — printre care și princi
piul egalității depline in drep
turi a tuturor cetățenilor țării 
— cîștigind dragostea și stima 
nemărginită a întregului popor, 
a naționalităților conlocuitoare. 
(Aplauze puternice).

După Congresul al IX-lca 
s-au creat noi posibilități dc a- 
firmare a egalității economice 
a tuturor cetățenilor țârii, par
tidul luind măsuri pentru dez
voltarea forțelor dc producție 
in toate județele și intr-un ritm 
mai rapid in județele râmase 
in urmă din punct dc vedere 
economic, printre care și ju
dețele locuite dc secui, unde in 
ultimii ani s-au ridicat și se 
ridică mai multe fabrici dccît 
in toți anii anteriori. Politica 
dc asigurare a egalității eco
nomice se înfăptuiește neîntre
rupt pe baza realizării jianu
lui cincinal, a planului și buge
tului anual, votate dc fiecare 
dată dc Marea Adunare Na
țională.

Cu un an in urmă au fost 
create consiliile naționalităților 
conlocuitoare, care, in cadrul 
Frontului Unității Socialiste, au 
menirea să asigure, sub condu
cerea partidului, o participare 
și mai largă a oamenilor mun
cii dc diferite naționalități ’a 
elaborarea și aplicarea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului, la înfăptuirea pro
gramului de edificare a socia
lismului. Crearea consiliilor 
constituit'' o întregire a egali
tății politice a naționalităților, 
care — după cum se știe — 
constă, in jacimul rînd. in fap
tul că cei mai buni fii ai lor 

• sint membri ai partidului nos
tru, ai organizațiilor dc masă 
și obștești, fiind reprezentati în 
organele locale, precum și in 
cele mai înalte foruri de partid 
și de stat. Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
în Marea Adunare Națională 
și in Consiliul dc Miniștri, cu 
alte cuvinte, participînd direct 
la conducerea treburilor țării, 
la exercitarea putorii.

Dezvoltîndu-se necontenit re
țeaua instituțiilor de invăță- 
mint și de cultură, in raport 
cu necesitățile mersului înain
te al țarii, in anii de după 
Congresul al IX-lea s-au înfi
ințat zeci de noi .școli și secții 
în limbile naționalităților con- 
locuitoare, au apărut noi ziare 
și reviste etc. Naționalitatea 
maghiară — dc pildă — dispu
ne azi de mai multe școli și 
instituții culturale ea oricînd in 
decursul istoriei sale. Niciodată 
nu am avut atîția scriitori și 
artiști ca azi, niciodată viața 
spirituală a naționalității noas
tre. parte integrantă a vieții 
culturale a României socialiste, 
nu a fost atît de bogată.

După Congresul al IX-lea, in 
cadrul măsurilor luate dc par
tid pentru îmbunătățirea legis
lației, ta elaborarea noilor legi 
s-a ținut seama de fiecare da
tă de sarcinile specifice pri
vind naționalitățile conlocuitoa
re. In acest context au o în
semnătate principială — spre 
exemplu — prevederile noii legi 
a învățămintului sau cele ale 
legii consiliilor populare. Aceas
ta din urmă stipulează in mod 
expres câ consiliile populare 
înfăptuiesc pc plan local poli
tica națională, marxist-leninistă. 
a partidului .și statului, purtind 
răspunderea directă a realizării 
egalității depline a tuturor ce
tățenilor. pe tărim economic, 
politic, juridic, social, cultural 
și avînd obligativitatea ca in 
localitățile locuite și de alte 
naționalități decât cea română 
să folosească oral și scris lim
ba populației respective.

Comitetele județene dc jxirtid, 
care conduc munca consiliilor 
populare, a tuturor organelor-și 
organizațiilor locale, xeghează 
și vor veghea -necontenit ca 
prevederile Constituției și ale 
tuturor legilor să fie respectate 
întocmai. Partidul și guvernul 
aplică și vor aplica neabătut și 
în viitor politica națională jus
tă, marxist-lcninistă, asigurind 
consecvent traducerea ci in 
viață.

lată, tovarăși, tot atitea do
vezi ale marii forțe vitale a 
aotivitățil partidului și statului 

și pefilru naționalitățile conlo
cuitoare. Saltul calitativ in a- 
< est proces de ridicare social- 
culluralâ și in același timp ■ 
nașterii adevăratei frății s-a 
cristalizat o dată cu eliberarea 
definitivă a patriei, in luptele 
comune pentru puterea popu
lară și construcția socialistă. 
Voința unanimă a comuniștilor 
din țara noastră cuprinde nu 
numai pe membrii de partid, 
ci întreg poporul nostru, pc c 
mâni și maghiari, germani șl 
sîrbi și oameni de alte graiuri, 
țărani, muncitori, intelectul»), 
tineri și bătrîni, întreaga fa
milie a Republicii Socialist* 
România. Ca membru modesi 
a] acestei familii mă atașez la 
voința sa, exprimindu-mi tota
lul meu acord cu politica in
ternă și externă a partidului 
nostru, cu programul luminos 
pe carc-1 va stabili acest Con
gres dc importanță istorii ă.

noslru. lată dc ce putem afir
ma hotărit că naționalitățile 
conlocuitoare susțin fără rezer
ve politica internă și externă 
a partidului și guvernului, poli
tica de prietenie și colaborare 
frățească promovată in relațiile 
cu toate țările socialiste. u 
întreaga mișcare comunistă d 
muncitorească internațională, 
convinși că ea corespunde 'pe 
deplin intereselor poporului 
nostru, intereselor generale ale 
cauzei socialismului, asigurind 
înflorirea economică, socială șl 
culturală a întregii țări. (A- 
plauzc puternice).

Stimați tovarăși delegați șl 
invitați,

Permiteți-mi ca, in încheiere, 
să expun in fața dumneavoas
tră dc ce sint de acord și sus
țin și cu din toată inima pro
punerea unanimă a conferințe
lor județene și a celor care 
au luat aici cuvîntul ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales in înalta funcție de se
cretar general al partidului.

11 cunosc personal pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu de 
douăzeci și cinci de ani. în a- 
cest timp destul de lung in 
viața unui om, am avut — 
datorită naturii muncii, a sar
cinilor pe care mi le-a încre
dințat partidul — nenumărate 
ocazii să mă conving nemijlo
cit de excepționalele sale ca
lități umane, de capacitatea sa 
teoretică și forța sa de muncă 
deosebite, de devotamentul său 
nemărginit față de cauza socia
lismului și comunismului. Pot 
să afirm cu deplină convingere 
< ă întreaga sa ființă se identi
fică cu aspirațiile partidului co
munist, ale poporului, ale oa
menilor muncii. Doresc să scot 
in evidență in mod deosebit 
marea sa dragoste de patrie, 
cure se îmbină organic cu in
ternaționalismul proletar, cc-și 
trage sevele din nemuritoarea 
învățătură marxist-leninistă, din 
simțul dc a respecta pe arfe® 
om al muncii, indiferent de 
naționalitate. (Aplauze puter
nice).

Toate acestea fac din tova
rășul Ceaușescu eminent fiu al 
României socialiste, un condu
cător adevărat, un activist de 
scamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Con
sider că realegerea sa in func
ția de secretar general al par
tidului corespunde pe deplin 
dorinței întregului partid. în
tregii țări, dorinței fiecăruia 
dintre noi. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Tovarăși,
Este știut că luarea in con

siderare a particularităților is
torice .și naționale în procesul 
construirii socialismului nu în
seamnă stimularea tendințelor 
naționaliste, de izolare națio
nală. de separatism național. 
Marxismul nu a pus niciodată 
semnul egalității intre național 
și naționalist. în timp cc na
ționalul semnifică ansamblul 
trăsăturilor care definesc per
sonalitatea unei națiuni și se 
exprimă in particularitățile 
vieții ei politice, economice, so
ciale și spirituale, naționalis
mul este nolitica inegalității 
intre națiuni și naționalități, 
politica dezbinării și contraou- 
ncrii lor. a asupririi și domi
nării unei națiuni de către 
alta, a dezvoltării unei țări 
pc seama alteia.

încheind, aș dori să citez ci- 
teva rinduri din însemnările 
scriitorului român Ion Slavici • 
..Cind în Li 1 nes ti in calea ta un 
român, imi zicea mania, să-i 
zici _Bună ziua !“. dar maghia
rului să-i zici ,.Jo naoot1, !. iar 
neamțului ..Guten Tag“! și 
treaba fiecăruia dintre d inșii 
e cum îți dă răspuns. Tu dato
ria să ți-o faci și fată de cei 
ce nu și-o fac pe a lor fata de 
tine“.

în spiritul generoasei idei cu
prinse in aceste frumoase rin- 
d’Ti. doresc bună". ..Jd
naoot". ..Guten Ta«" centru 
noi toți, pentru ponorul mr'ru. 
pentru români, maghiari, ger
mani și alții. (Vii aplauze).

.Bună ziua". ,..T6 napot". 
..Guten Tag", tuturor in luuta 
pentru realizarea hotărîrilor 
Congresului, pentru eonstmirea 
socialismului și comunismul ui, 
jyntru prietenie, frăție si uni
tate intre noi. pentru înflorirea 
economică și culturală a țârii, 
u patriei noastre scumpe, Re
publica -■ SoGjalistâ România. 
(Aplauze puternice, prelungite).

(Text prescurtat)
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lumină pe chipurile oamenilor
««-rs, spunea înv. Petru Prc- 
tluV, secretarul organizației de 
buză 11 C.

Am reținut din Raport mai 
ales sublinierea făcuta de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la sarcinile corpului 
tehnic, asupra necesității apro
pierii lui de locurile de muncă, 
formațiile do lucru. Mi-a plă
cut precizarea pentru a asigu
ra o îndrumare eficientă in 
producție și in cunoștință de 
' «uză, aceasta se cere făcută 
la locurile de muncă și nu în 
birou. Sini indicații prețioase 
din care putem învăța și noi 
cadrele tehnice ale minei Pe- 
1i-jla. .Asistența tehnică. mai 
«Ies după reorganizarea minei 
pc zone și raioane, ridică încă 
multe probleme. In orice caz. 
nr angajăm să fim la înălți
mea sarcinilor ce ni le trasea
ză partidul și să ne dovedim 
declina adeziune la hotăririlc 
re le va elabora Congresul 
prin roadele muncii noastre.

— Pc lingă succesele în în
deplinirea angajamentelor de 
întrecere, comuniștii din secto
rul nostru, ne spune tov. Gheor- 
ghe Cenaru, secretarul comite
tului de partid al sectorului NI 
investiții au ținut să cinstească 
deschiderea Congresului al X- 
loa cu lărgirea rindurilor par
tidului cu un nou membru. 
Vin de îa adunarea organiza
ției do bază XI B în care a 
iest primit in partid minerul 
șef de schimb Gheorghe Miclu. 
A fost un moment solemn care 
atît pentru noi cit mai ales 
pentru col primit în partid va 
rămâne un moment dc neuitat. 
De altfel, acest sentiment l-a 
-cxerîmat chiar ol in angaja
mentul luat în fața comuniș
tilor, subliniind că primirea sa 
în partid constituie pentru el 
o cinste în dublu sens al cu- 
vîntului ceea ce îl va face să 
lupte cu îndîrjire pentru tra
ducerea în viată a hotâririlor

Scliimb de
Tn cadrul manifestărilor 

tchnico-științifice organizate 
de Consiliul municipal al sin
dicatelor și Cabinetul muni
cipal pentru probleme dc or
ganizare științifică a produc
ției și a muncii, a avut loc 
recent in sala U.U.M. Petro
șani un schimb de experien
ță privind mișcarea dc masă 
a inovatorilor și raționaliza
turilor. Au participat respon
sabilii cabinetelor tehnice .și 
ai cercurilor inovatorilor de

Noi energii declanșate 
în frontalele Lupeniului

Marile abataje frontale ale 
minei Lupeni sint în aceste 
zile de neuitat martorele a ceea 
ce înseamnă trăirea intensă a 
unui eveniment de însemnătate 
excepțională — Congresul al 
X-lca al partidului. Harnicii 
mineri ai colectivului fruntaș 
pc bazin și pe ramura cărbune 
a industriei extractive continuă 
marca întrecere socialistă la 
maximă amplificare a vredni
ciei.

In cca dc-a treia zi a lucră
rilor Congresului P.C.R., hăr
nicia minerească din abatajele 
Lupeniului era „pe rod’ îm
belșugat : 1 738 tone de cărbu
ne părăsiseră adincurile peste 
prevederile planului, cantitate, 
care, adăugată la depășirea ob
ținută în cele 7 luni trecute, 
totalizează peste 34 000 tone de 
cărbune, mai rămînind de ex
tras doar cîteva sute de tone

Dialogul dc față l-am avut 
in dimineața celei de a doua zi 
a lucrărilor Congresului pe 
..scena deschisă-, dominată de 
iureșul trepidant al șantierului 
pe care se săvârșește actul de 
naștere al celei mai tinere ex
ploatări miniere din bazinul 
Văii Jiului — mina Livczeni.

Interlocutorul nostru, direc
torul Exploatării de deschideri 
dc mine noi, inginerul Petru 
Muntcanu.

— Dumneavoastră, tovarășe 
Muntcanu, ați participat ne
mijlocit Ia un proces de gene
ză, care s-a amplificat larg in 
ultimii' ani în Valea Jiului: 
nașterea noilor exploatări car
bonifere ale bazinului. Am 
dori ca în această calitate, de 
constructor minier, să vorbiți 
despre gindurile ce vi le-au 
trezit lucrările Congresului, ra
portul prezentat la Congres de 
către tovarășul Nicolae Ceaușes
cu.

— Comuniștii, toți minorii 
și cadrele tehnice ale exploa
tării, nc-a spus interlocutor ui, 
urmăresc cu prof ud d interes 
lucrările Congresului al X-Iea, 
și-și manifestă din plin adeziu
nea față dc programul multi
lateral al dezvoltării României 
socialiste, program pe care l-am 
aprobat în unanimitate încă 
in adunările entuziaste consa
crate dezbaterii documentelor 
pregătitoare ale Congresului. 
Ceea ce mi-a produs o deose
bită satisfacție sint măsurile 
preconizate de Congres pentru 
dezvoltarea industrială a țării 
— obiectiv central .și in viitor 
al politicii partidului™

...Și care cuprinde prevederi 
concrete și privind dezvoltarea 

rea îndatoririlor de înaltă răs
pundere ce i le incumbă cali
tatea dc membru al partidu
lui.

La mina Lupeni. mai presus 
de sentimentele de viu interes 
și adincă aprobare cu care au 
urmărit minerii prima zi a lu
crărilor Congresului — spre 
edificare amintim doar că pes
te 100 de mineri s au adunat 
in fața televizorului pentru a 
urmări Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — sînl sem
nificative strădaniile colectivu
lui fruntaș de a cinsti prima 
zi a Congresului cu o depășire 
de plan de peste 1 600 tone 
cărbune.

Din discuțiile cu mai mul ți 
mineri Intre care tov. Mihai 
Blaga, loan Marian. Radu Boș- 
ncag reținem hotărârea lor en
tuziastă dc a-și spori eforturi
le în creșterea producției de 
cărbune. în înfăptuirea gran
diosului program cc-l va apro
ba Congresul în vederea înflo
ririi patriei.

Aceste sentimente au fost ex
primate de altfel în mod grăi
tor în telegrama pc care au 
adresat-o Congresului in prima 
zi a lucrărilor sale. Iată câteva 
spicuiri din telegramă :

..Sintem convinși că lucrări
le ecluî mai înalt for al parti
dului. măsurile ce le va adop
ta, vor deschide noi căi do 
dezvoltare economică și socia
lă României socialiste, vor con
tribui și mai mult la ridicarea 
prestigiului țării noastre pe a- 
rena internațională. Mobilizați 
dc aceste prevederi, bazat pe 
succesele obținute pînă în pre
zent. colectivul do muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la E.M. 
Lupeni se angajează ca prin- 
tr-o muncă mai bine organiza
tă. sub conducerea organiza
țiilor dc partid să realizeze și 
să depășească angajamentele 
anuale asigurind în acest sens 
preluarea sarcinilor de plan 
pentru anul 1970“.

experiență
la exploatările miniere, pre- 
parații și I.E.C. Paroșeni.

Lucrările schimbului de ex
periență au început printr-o 
scurtă vizită de prezentare a 
secțiilor Uzinei de utilaj mi
nier Petroșani cit și a ino
vațiilor și raționalizărilor din 
uzină, după care ing. Francisc 
Sili și ing. Dragomir Dumi
tru au prezentat referate in 
legătură cu măsuri luate pri
vind dezvoltarea de masă a 
inovatorilor și raționalizatu
rilor.

pînă la îndeplinirea angaja
mentului anual.

Toate cele trei zone de pro
ducție ale minei au contribuit 
la succesul colectivului: zona 
I cu 664 tone iar zonele II și 
III cu 145, respectiv, 218 tone 
extrase peste plan in perioada 
1—7 august.

Hărnicie au demonstrat, prin 
rezultatele deosebite obținute 
în muncă, brigăzile conduse de 
membrii de partid. Din zona 
a Il-a s-au remarcat frontaliștii 
brigăzii conduse de comunistul 
Constantin Petre, delegat la 
Congres, cu o depășire a pla
nului pe ziua de 8 august de 
28 tone, cei din brigada lui 
Gheorghe Jurj cu 70 tone de
pășire iar minerul Gheorghe 
Pop cu ortacii săi de la aba
tajul cameră hr. 5 din stratul 
3 raionul III cu 26 tone extra
se peste sarcina zilnică de pro
ducție.

Inim aii de aceeași dorință
industriei extractive. Referiți- 
vă, vă rog, .și la acestea.

— Da... Să pornesc de la o 
precizare. Socialismul, progre
sul țării spre civilizație, nu se 
.pot concepe fără industrializa
re. La rîndul ei, industrializa
rea nu se poate concepe fără 
o bază energetică corespunză
toare. De aceea, pornind de 
la realitățile concrete ale țârii 
noastre, partidul, în cadrul po
liticii sale profund .științifice, 
a urmărit încontinuu dezvol
tarea bazei energetice, inclusiv 
a extracției de cărbune, valo
rificarea largă a resurselor na
turale dc care dispune țara 
noastră. In Valea Jiului au fost 
redeschise și dezvoltate toate 
minele vechi, a fost deschisă 
mina Dîlja, iar in actualul cin
cinal, mina Paroșeni; in pre
zent se lucrează intens la pu
nerea in funcțiune a minelor 
de la Bărbăteni și Livczeni. 
Este firească, deci, chiar nece
sară dezvoltarea capacităților 
dc producție. Pe baza prevede
rilor proiectului de Directive, 
in cincinalul următor, produc
ția de cărbune a bazinului va 
crește la 11.1 milioane tone. 
Acest nivel de extracție recla
mă neapărat capacități noj. Ia
tă de ce apreciez, drept foarte 
justă, orientarea partidului, a 
prevederilor din documentele 
Congresului privind creșterea 
extracției de cărbune și valo
rificarea lui superioară și 
sint foarte satisfăcut că 
lucrez in acest domeniu deo
sebit de important, al deschi
derii noilor exploatări in bazi
nul nostru. Din 1961 am parti
cipat la redeschiderea minei 
DiJja. fâcindu-mi ucenicia ca 
inginer in această unitate. In

LA ÎNĂLȚIMEA IMPERATIVELOR 
ISTORICE

Pe șantierul Sistemului hidrn- 
e;iergelh; și de navigație de la

Trăim zile memorabile. Sin
tem contemporanii unui mo
ment cu adevărat dc maximă 
amplitudine al vieții noastre 
politice. Lucrările celui dc-al 
X-lca Congres al partidului, ce 
se desfășoară in aceste zile in 
Capitală, ne polarizează gindu
rile și sentimentele. In aceste 
momente, cînd cei mai buni 
comuniști ai țării, reprezentan
ții întregului nostru popor, ho
tărăsc evoluția României spre 
desăvârșirea construcției socia
lismului, în conștiința maselor, 
acolo unde se nasc adeziunile, 
se aprobă hotăririlc și se for
mulează cu responsabilitate lc- 
găminturi solemne, se revarsă 
adevărate efuziuni. Sint, nu în
cape îndoială, puternice, trai
nice aceste manifestări ale ce
lui mai nobil dintre sentimen
te : cel al dragostei față dc 
partid, de patrie, față de cu
ceririle poporului, față de îm
plinirea aspirațiilor lui.

Am citit aceasta pc chipu
rile oamenilor. In privirile lor. 
In zimbetul lor deschis, oglin
dă a unor sentimente sincere. 
Am descifrat detaliile acestui 
sentiment pe stradă, Ia locuri 
de muncă, oriunde. Și, pentru 
a fi la înălțimea acestor efu
ziuni care populează azi con
științele (dar parcă numai pen
tru aceasta ?), oamenii se în
trec pe ei înșiși. Se autode- 
pășesc. încearcă, se străduiesc 
să se autodcpășcască. Și nu e, 
oare, firesc ca tocmai dorința 
dăruirii totale, pasionate, lu
crului, îndeletnicirii fiecăruia 
să se situeze, azi, în prim-plan, 
să fie suflul dominant al unei 
vieți mai intense și mai trepi
dante ca oricînd ? La Casa de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani. în mijlocul entuziaști
lor artiști amatori care finisau, 
zilele trecute, .Nunta” în vp<1p- 
rea participării Ia .finalele" ce
lei mai ample competiții artis
tice de amatori — Concursul 
al IX-lea închinat Congresului 
și sărbătoririi unui pătrar de 
veac de Ia Eliberare — am sim
țit încă o dată pulsul fascinant 
și dinamizator al dăruirii.

„Acum, cînd întregul nostru 
popor urmărește lucrările Con
gresului, cînd în întreaga țară 
efervescența politică a declan
șat un nestăvilit elan în mun
că — îmi spunea prof. TRAIAN 
TÂMÂȘAN, responsabil cu pro
bleme culturale în Consiliul ju
dețean al U.G.S.R. — cei a- 
proape 350 artiști amatori de pe 
aceste meleaguri hunedorene, 
-vre vor reprezenta mișcare? 
noastră de amatori la întrece
rile finale din Capitală, sint 
hotărîți, mai mult parcă ca ori
cind, să cinstească cum se cu
rine momentul istoric pe ca. 

re-1 trăim. Sint convins, și a- 
firmind aceasta mă bazez pe 
hotărârea unanimă pe care am 
«onstatal-o Ia solii amatoris
mului artistic din județ, că în 
Capitală, atât în concurs cit 
și mai apoi, pe diverse scene, 
la televiziune probabil, sau cu 
ocazia unor filmări care se vor 
face în Muzeul satului, artiștii

Viteze de avansare 
sporite

Succese deosebite în mun
că a obținut în aceste zile 
brigada de investiții condusă 
de minerul Gheorghe Popa 
care lucrează la săparea pu
țului nr. VI de la mina Vul
can. Cu toate condițiile grele 
în care a lucrat, brigada a 
obținut viteze de avansare 
sporite. In acest an se pre
conizează ca lucrarea să fie 
predată sectorului de inves
tiții pînă ]a cota 480, urmând 
ca în anul 1970 să se conti
nue săparea puțului pînă la 
cota 320.

prezent conduc lucrările de 
deschidere a minelor Bărbăteni 
și Livezeni, dintre care prima 
urmează să dea ^primele 50 00') 
tone de cărbune in 1970, iar 
mina Livczeni în 1972.

Colectivul nostru, eu perso
nal, am aprobat cu deosebit 
entuziasm programul de dezvol
tare a țării înfățișat în pro
iectul de Directive și prezen
tat Congresului. II socotim 
un program realist, fundamen
tat științific. Datoria noastră 
primordială de viitor, In lumi
na hotărârilor ce le va elabora 
Congresul, este accelerarea rit
mului lucrărilor de deschide
re a celor două mine, astfel ca 
ele să intre la timp in func
țiune cu întreaga lor capacitate.

— în ce se vor concretiza 
strădaniile dv. în acest sens ?

— Intr-o preocupare susți
nută pentru introducerea pro
cedeelor avansate și extinde
rea mecanizării la săparea noi
lor lucrări miniere, în scopul 
reducerii efortului fizic al 
muncitorilor .și realizării unei 
productivități corespunzătoare 
cerințelor actuale in minerit, 
precum și pentru îmbunătăți
rea continuă a calității lucră
rilor de deschidere .și pregăti
re. Aceste preocupări le vom 
avea și la deschiderea viitoa
relor timpuri miniere, ca de 
exemplu Hobiccni.

în încheiere, vreau sa spun 
că minerii, inginerii și tehni
cienii — deschizători ai noilor 
izvoare dc cărbune ale Văii 
Jiului sint cu trup și suflet 
alături de gloriosul nostru 
partid, in acest moment isto
ric, și Vor munci cu toată dă
ruirea pentru dezvoltarea in
dustriei carbonifere așa cum 

amatori pHroșâncni și toți cei
lalți din ju<Ic| vor fi la înăl
țimea învestiturii care li s-a a- 
corclat, a așteptărilor tuturor, 
evoluând plenar, așa cum nc-au 
obișnuit. Măreția acestor zile 
le-o cere. Și ei iși dau seama 
dc acest lucru"...

. Am primit asigurări, at if 
din partea creatorilor cit și a 
realizatorilor frumoasei „Nunți 
din Valea Jiului" — a adăugat 
prof. VASILE CHIRI l LESCl . 
membru al biroului Consiliului 
municipal al Sindicatelor, di
rectorul Casei de cultură — că 
acest al IX-lea Concurs, care 
i-a adus pină in faza finală pe 
cei mai buni artiști amatori 
din Petroșani, va fi întrecerea 
artistică care-i va consacra de
plin, care va autentifica, po 
plan central, existența in Valea

A început faza finală 
a Concursu'ui al IX-lea

Simbâtă a începui in Ca
pitală faza finală a celui 
dc-al IX-lea Concurs al for
mațiilor artistice dc amatori 
de la orașe și sate, organizat 
de Comitetul dc Stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliul 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și 
U.C.E.C.O.M.

La festivitatea dc deschi
dere a concursului, care a 
avut loc în sala Teatrului 
U.G.S.R.. a luat cuvîntul 
compozitorul Ion Chirescu, 
artist al poporului, președin
tele juriului.

Timp de zece zile, pc sce
nele a trei teatre bucureș- 
tene Teatrul ,.C. Tănase", 
Teatrul de Comedie și Sala 
Ansamblului artistic a) 
U.G.S.R. se vor întrece 450 
de formații artistice de dife
rite genuri din cadrul sindi
catelor, așezămintelor cultu

Suitori si telegrame adresate Ion-* 
greșului, tovarășului Nicolae teausescu | Adeziune deplină, hotărire unanima
Nu a existat vreun moment 

remarcabil în istoria acestei 
țări, la trăirea căreia Valea Jiu
lui, oamenii ei, să nu fi par
ticipat plenar. Azi e a cincea 
zi de cind partidul, întregul 
nostru popor trăiește un mo
ment memorabil, cu semnifica
ții profunde pentru destinul pa
triei socialiste, pentru desăvir- 
șirea marii opere a edificării 
socialiste pe pămîntul Româ
niei — Congresul al X-lea al 
P.C.R. Cu întreaga-i conștiință, 
cu toată incandescența entuzias
mului oamenilor ci, Valea par
ticipă zi dc zi, la acest măreț 
eveniment. Raportul secretaru
lui general al partidului. în
treaga desfășurare a lucrărilor 
celui mai înalt for al partidu
lui, documentele publicate în 
presă au stîrnit in inimile tutu
ror locuitorilor municipiului 
nostru, mineri și energeticieni, 
constructori și intelectuali, fe
mei, bărbați, tineri și vârstnici, 
un sentiment puternic și una
nim dc adeziune entuziastă fa
ță de politica partidului, ho- 
tărîrea neclintită de a traduce 
în viață istoricele hotăriri ce 
le va adopta Congresul. Dînd 
glas acestor sentimente, din Va
lea Jiului au plecat în aceste 
zile zeci de telegrame și scri
sori pe adresa Congresului al 

prevăd Directivele preconizate 
de Congres.

Spusele șefului de exploata
re sint susținute cu aceeași 
căldură. Discutăm la „umbra* 1* 
uriașului turn de extracție cu 
minerii din brigada care exe
cută săparea puțului, cea con
dusă de comunistul Dionisie 
Bartha.

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL 
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1. Farul Constanța —
Sao Paulo (Brazilia) 2

2. „U" Craiova —
Chcmie Leipzig (R.D.G.) 1

3. Oltul Sf. Gh. —
Metrom Brașov 1

4. Colorom Codita —
Lemnarul Odorhei 1

5. Tractorul Brașov —
Univea Cristur 1

6. Mureșul Deva —■
Metalul Hunedoara 1

7. A. S. Cugir —
Victoria Călan 1

8. Minaurul Zlatna —
Minerul Ghelar 1 

. Metalul C. Mică —
A.S..A. Sibiu 1

0. t.S.M. Sibiu —
Gaz metan Mediaș 1

1. Someșul S. M. —
Topitorul B. M. 1

2. Constructorul B. M. —
Minerul B. M. 2

3. Gloria Bistrița —
Avintul Reghin 1

— Am urmărit la televizor 
și eu și ortacii mei o bună 
parte din lucrările Congresu
lui. Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, ce
lelalte documente exprimă pro
pria noastră dorință : să facem 
patria noastră mai înfloritoare, 
mai prosperă, ne-a declarat șe
ful de schimb Nicolae Bartha. 
Sintem mîndri că lucrăm la 
un obiectiv care va servi di
rect la realizarea producției de 
cărbune prevăzută pentru vii
torul cincinal și sintem hotă
rîți să-l dăm in funcțiune îna
inte de termen.

— Am aflat că brigada dv. 
este reprezentată la Congresul 
al X-lea chiar prin .șeful ei. 
Cum vă descurcați singuri ?

— Intr-adevăr. Dionisie este 
invitat la Congres. NdV l-am 
asigurat că vom depăși și in 
această lună planul de săpare 
și betonare cu cel puțin 5 me
tri liniari.

Maistrul miner Mihai Sandu, 
artificierul Toan Hornung au 
dat glas aceluiași sentiment: 
profundului entuziasm stîrnit 
de lucrările Congresului în 
rindul colectivului exploatării, 
hotărârii lor de a înfăptui in
tegral mărețele sarcini prevă
zute in documentele Congre
sului în vederea dezvoltării in
dustriei extractive.

I. DUBEK 

Jiului a unui mănunchi valoros 
de „flori" rarlislice capabile (le 
a intra in sfera dc comparații 
a profesioniștilor. La fel. fan
fara petri!cană, cealaltă repre
zentantă a mișcării de amatori 
din municipiu la „finale", va
loroasă formație n cărei sirgu- 
ință in pregătiri și acuratețe în 
evoluții au devenit deja recu
noscute. va căuta să se impu
nă atenției generale".

E Vrerea lor! E vrerea tim
pului ! A acestui timp tumul
tuos. \ acestor zile mărețe, 
cind deja declanșatele energii 
au primit un suflu puternic, 
înnoitor, dens, dinspre sala Pa
latului Republicii.

Și voinței unanime, la înăl
țimea imperativelor istoriei, ci
ne i se poate opune ?

Viorel TEODORESCU 

rale. caselor dc cultură ale 
tineretului și cooperativelor 
meșteșugărești, reunind pes
te 15 000 dc artiști amatori, 
reprezentanți ai tuturor ju
dețelor țării. Selecționați in 
urma confruntărilor din eta
pele precedente, ci sint emi
sarii de frunte ai celor peste 
11 000 de formații muzicale 
și coregrafice și aproape 
215 000 artiști amatori de la 
orașe și sate, care s-au între
cut în cintec și joc, închi
nând arta lor. plină de fru
museți și prospețime, celui 
de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român șl 
celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei.

La sfîrșitul acestei pasio
nante întreceri, cele mai va
loroase formații vor fi pre
miate pe baza aprecierilor 
unui juriu central, alcătuit 
din personalități dc seamă 
ale vieții noastre cultural- 
artistice.

X-lca al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Prin cuvinte 
calde, colectivele exploatărilor 
.miniere, ale uzinelor și șantie
relor aduc un amplu omagiu 
Congresului, partidului și con
ducerii sale, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, își 
raportează succesele închinate 
înfloririi patriei, se angajează 
să muncească cu dăruire pen
tru prosperitatea patriei și bu
năstarea poporului muncitor. 
Spicuim cîteva din aceste tele
grame și scrisori :

„împreună cu întreaga țară, 
cu întregul nostru popor, co
lectivul de salariaț i al Centra
lei cărbunelui Petroșani — se 
spunp în scrisoarea adresată 
dc conducerea C.C.P. Congre
sului — își îndreaptă azi gin
durile spre Capitala patriei, a- 
colo unde se desfășoară eveni
mentul de o covârșitoare impor
tanță în viața întregii noastre 
națiuni — Congresul al X-lea 
al partidului. Raportăm Con
gresului că minerii bazinului 
carbonifer Petroșani au obținut 
depășiri importante în cinstea 

.acestui măreț eveniment : 50 000 
^one “cărbune net, 26 milioane 
lei la producția globală, au ob
ținut 5,3 milioane lei economii 
la cheltuielile de producție. 
Muncitorii, inginerii, tehnicie
nii, toți salariații unităților mi
niere din Valea Jiului urează 
din inimă deplin subccs lucră
rilor Congresului al X-lea al 
partidului și se angajează de 
a-și consacra toate forțele și 
toată capacitatea dc muncă în
deplinirii integrale a progra
mului ce îl va dezbate și a- 
proba, conșticnți fiind că în a- 
cest fel contribuie la ridicarea 
României pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației".

„încadrați în fluxul entuzias
mului și atașamentului general, 
care in aceste zile însuflețește 
inimile milioanelor de oameni 
ai muncii din întreaga țară și 
noi muncitorii, inginerii și teh
nicienii Uzinei de utilaj minier 
Petroșani, se arată in scrisoa
rea colectivului uzinei, adresăm 
din toată inima un fierbinte

Abundență de mărfuri în magazinele textile.

Porțile de Fier s a înscris 
un nou eveniment

Sâmbătă dimineață, pe șan
tierul .Sistemului hidroenerge
tic și dc navigație de la Porțile 
dc Pier s-a înscris un nou e- 
veniment: constructorii români 
au preluat dc la constructorii 
iugoslavi ștafeta lucrărilor de 
închidere a Dunării in zona 
barajului deversor, inaugurin- 
du-se astfel etapele a dou.t și 
a treia de execuție a lucrări
lor marii hidrocentrale.

După o scurtă ceremonie, 
desfășurată pe malul drept al 
fluviului, primele autobasculan
te încărcate cu blocuri din be
ton dc 6 și 12 tone au intrat 
pe bancheta dig, de unde vor 
fi continuate lucrările de zăgă
zuire a Dunării. în fiecare oră. 
cele 22 autobasculante româ
nești dc cile 27 tone fiecare 
transportă 100 mc de blocuri 
din beton. O cantitate egală 
de piatră de carieră este așter
nută in vechea albie a Dunării 
de către constructorii iugo
slavi.

în momentul in care se va 
ajunge la podul fix. a cărei 
execuție s-a încheiat, va înce
pe acțiunea de închidere a 
cursului fluviului, cind vor fi 
descărcate de pe pod circa 400 
stabilopozi de cite 22 tone fie
care. 6 000 blocuri de beton de 
6—25 tone și 30 000 mc blocuri 
de carieră de aceleași dimen
siuni.

Tot în cursul zilei dc sîmbă- 
tă a început inundarea incintei 
1 A din amontelc centralei hi
droelectrice, îa adăpostul că
ruia s-au executat avanportul. 
ecluza și blocul dc montaj. Co
lectivele grupului de șantiere 
Porțile de Fier și a* întreprin
derii de construcții hidroteh
nice București au raportat 
astăzi că în cinstea celui de-al 

salut Congresului al X-lea- al 
partidului, urindu-i succes . de
plin în desfășurarea lucrărilor 
sale. Asigurăm Congresul parti
dului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiu de nă
dejde al clasei muncitoare, că 
vom depune toate eforturile, 
toată priceperea și stăruința 
noastră pentru a contribui din 
plin prin realizările ce le vom 
obține la înfăptuirea politicii 
partidului nostru, pentru ridi
carea țării noastre pe cele mai 
înalte culmi ale progresului și 
civilizației".

„Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni din comple
xul C.F.R. Petroșani, se arată 
în scrisoarea acestui colectiv, 
raportează că angajamentele a- 
sumate în întrecerea desfășura
tă in ^cinstea Congresului au 
fost realizate în întregime asi- 
gurîndu-se un transport la timp 
și în depline condiții de regu
laritate și siguranța circulației.

Cu acest prilej ne exprimăm 
încă o dată adeziunea deplină 
la politica internă și externă 
a partidului nostru și asigurăm 
Congresul că vom face totul 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor ce ne revin din Ho- 
tărîrile oe vor fi adoptate".

„Toți comuniștii văd în obiec
tivele de bază și in liniile di
rectoare alo dezvoltării econo
mice și soci'al-culturale, ale Ro
mâniei cuprinse în Raport, con
diții caro asigură ridicarea pa
triei noastre pe culmile înalte 
ale progresului și civilizației, 
calea care să situeze România 
in rindul țărilor dezvoltate ale 
Europei, calea spre creșterea 
bunăstării întregului popor, se 
spune in scrisoarea energeti- 
cienilor din Paroșeni. Energe- 
ticienii Termocentralei Paro
șeni, in frunte cu comuniștii, 
sint mîndri de importanța care 
se acordă și perspectivele de 
dezvoltare care se asigură e- 
nergeticii românești precum și 
celorlalte ramuri ale economiei 
și asigură Congresul că nu iși 
vor precupeți eforturile pentru 
aducerea la îndeplinire a tutu
ror sarcinilor ce le revin din 

X-lca Congres al P.C.R. .și-au 
îndeplinit sarcinile de plan <•' 
le-au revenit pe primele 8 
luni ale anului.

Cu ocazia începerii arrsV-i 
importante faze a lucrurilor, 
constructorii au adresat celui 
deal X-lca Congres al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o telegramă în care sc spune :

„Tndreplindu-ne gîndul cu 
recunoștință și admirație că
tre locul unde în aceste zile 
bate mai puternic ea ornând 
inima întregului nostru partid, 
a întregului popor, noi comu
niștii .și colectivele de muncă 
de pe șantierele grupului în
treprinderii dc construcții hi
drotehnice Porțile de Fier, 
raportăm Congresului, dumnea
voastră personal, iubite tovară
șe secretar general. Nicolae 
Ceaușescu. că astăzi, 9 august, 
am preluat do la constr viorii 
Iugoslavi ștafeta închiderii Du
nării in zona barap’hii dever- 
sor.

Executăm operațiunea dc de
viere a cursului milenarului 
Danubiu paralel cu inundarea 
dirijată a incintei 1 A. în care 
se construiește centrala hidro
electrică de pe jjjalul româ
nesc.

Asigurăm Congresul, condu
cerea partidului, pc dumnea
voastră. stimate tovarășe Ni
colae Ceaușescu. că vom munci 
cu avint patriotic pentru a ne 
aduce o cit mai marc contri
buție la realizarea D:r?'l!vclor 
ce vor fi elaborate 'le « lire 
actualul Congres caro orefigu- 
rcază in mod strălucit vâloru] 
patriei noastre socialiste, ai ri
dicării națiunii române pc ce
le mai înalte" culmi ale civi
lizației și progresului“.

(Agerprcs)

istoricele hotăriri ce vor fi a- 
• doptatc de Congres".

„Muncitorii, inginerii, tehni
cienii și funcționarii Fabricii 
de fire artificiale „Viscoza" Lu
peni adresează Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român, dumneavoastră tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un fierbinte 
salut și urări de succes de
plin în desfășurarea lucrărilor. 
Urmărind cu viu interes des
chiderea și desfășurarea lucră
rilor Congresului al X-lea re
găsim în Raportul Comitetului 
Central întreaga bogăție de idei 
a Tezelor și proiectului de Di
rective, dezbătute cu însufleți
re și entuziasm de întregul 
nostru colectiv, documente ca
re schițează un amplu progres 
menii să asigure progresul mul
tilateral al României, ridicarea 
nivelului de trai al poporului. 
Raportul prezentat de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, constituie o nouă și 
strălucită dovadă că politica 
partidului exprimă voința și as
pirațiile întregului popor.

Tn scrisoarea colectivului 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni se spu
ne : „dorim să informăm Con
gresul al X-lca. pe dumneavoas
tră personal tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii și funcționarii 
fabricii în întîmpinarea acestei 
măreț eveniment și a celei de 
a 25-a aniversări a eliberării 
României dc sub jugul fascist 
și-au îndeplinit și depășit în 
mod exemplar angajamentele 
luate in întrecerea socialistă. 
Noi socotim aceste realizări ca 
o bază dc plecare care ne per
mite in viitor să obținem re
zultate și mai frumoase în în
deplinirea hotâririlor ce vor fi 
adoptate de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român".

...Cuvinte calde, pornite din 
inimă — expresii ale atașamen
tului profund fală do partid a 
oamenilor muncii din Valea 
«liului, a hotărîrii lor nestrămu
tate de a nu-și precupeți efor
turile pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului.

l

!
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8,30 Deschiderea omisiunii. 
De strajă patriei.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii. La șase pași 
de o excursie. Participă 
echipele reprezentative 
ale școlilor din sectoa
rele 3 și 4 — București 
(etapa a ll-a). «Șah ma
relui maestru.

10.00 Transmisiune in direct 
de la deschiderea Ex
poziției Realizărilor E- 
conomiei Naționale.

11.30 Ora satului.
12.30 închiderea emisiunii 

programului de dimi
neață.

10,45 Realitatea ilustrată — 
emisiune magazin.

17.50 Roman-foilelon „Poves
tea unei femei' (V).

19,00 Mari ansambluri. Or
chestra de muzică popu
lară Barbu Lăutaru.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Reportaj filmat de la 
Expoziția Realizărilor 
Economici Naționale.

20.30 Film artistic : „Copiii 
galeriei" („Lcs enfants 
du paradis”). Un film 
dc Marcel Carne.

22,10 Film documentar : „Roa
ta feciorilor". Producție 
a studioului „Al. Sahia".

22.20 Congresul a) X-Jea al 
P.C.R. Cronica lucrări
lor Congresului. Ediție 
specială.

22.50 Pagini muzicale inspi
rate din istoria poporu
lui nostru in creația 
compozitorului Ghcor- 
glie Dumitrescu.

23.20 Telejurnalul de noapte. 
Buletin meteorologic. 
Sport.

i radio
LUNI 11 .AUGUST

PROGRAMUL 1:
5,05—6,00 Program muzical 

de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Revis
ta literară radio; 10,05 Cin- 
tecul săptămînil; 10,15 Varie
tăți muzicale; 12,00 Recital 
de operă; 12,10 Din țările so
cialiste; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Lucrările Con
gresului -partidului: 13,30 Mic 
magazin muzical; 14,10 Dc 
cc-? Dc unde ? De cînd ?;
14.30 Te apăr, te laud. Le 
cint — emisiune muzicală 
pentru ostași: 15,00 AI IX-lea 
Concurs republican al forma
țiilor artistice dc amatori — 
seiccțiuni din finală; 15,30 
Compozitorul săpLăminii: 15.50 
Nestemate folclorice; 16,00 
Radiojurnal; 16.30 Muzică u- 
.șoară vocală și instrumenta
lă; 17,05 Muzică dc prome
nadă; 17,30 Concert de mu
zică populară; 18.03 Piese in
strumentale dc virtuozitate;
18.30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,00 Lucră
rile Congresului partidului;
19.30 Concert de estradă; 20,05 
Tableta de seară: 20,10 Ve
dete ale muzicii ușoare — 
Sacha Distcl; 20,30 Emines
ciana; 20,35 Teatru radiofo- 

’nis. Luna dramaturgiei radio
fonice românești. Premieră. 
„Eroina de pe Jii", adaptare 
radiofonică după piesa lui 
Nicolae Tăutu; 21.50 Muzică 
din operete; 22,00 Lucrările 
Congiosului partidului: 22,30 
Muzică ușoară; 22.55 Moment 
poetic; 23,00 Meridiane melo
dii; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :
6.10 Varietăți matinale; 

7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,30 Varietăți matina
le— continuare; 8,10 Tot îna
inte; 8,25 Concertul pentru 
vioară și orchestră de Mir
cea Basarab; 9,00 Mari an
sambluri folclorice : „Perini- 
ța"; 9.30 Partid al luptei pen
tru fericire — cintece; 9,45 
Pagini din opere; 10,30 Mu
zică populară din Oltenia; 
11,00 Dansuri simfonice dc 
compozitori . români: 11.30 
Rampa; 11,50 Ciută Dorin A- 
nastasiu: 12.03 Avanpremieră 
cotidiană: 12,15 Muzică u-
șoară: 12.45 Concert de prînz; 
16,00 Radiojurnal; 16,30 Ora
șele țării și muzica; 17,00 Ti
neri interpreți de muzică u- 
șoară: 17,35 Miine. în emisiu
nile muzicale: 17.40 Varietăți 
muzicale: 19.40 Tinerețea pa
triei — tinerețea creatorilor: 
20.00 Muzică populară cerută 
do ascultători; 21,05 Dc la A 
la Z — muzică ușoară; 22,20 
Concert din operele lui Ros
sini; 23,20 Duete lirice din 
opere.



I///I77I INTERNAȚIONALĂ
ECOUL CONGRESULUI AL X-LEA

AL P.C.R. PESTE HOTARE
ROMA

ROMA 9 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea. transmi
te : Lucrările Congresului al 
X-lca al Partidului Comunist 
Român, continuă să se reflec
te amplu în coloanele presei 
italiene. In corespondențe spe
ciale. dintre care unele sint 
ilustrate cu fotografii, sint re
date cele mai semnificative 
părți din cuvînlările unor de
legați la Congres, subliniind u- 
se, totodată, adeziunea si apro
barea de caro se bucură poli
tica partidului nostru înfățișa
tă în raportul prezentat dc se
cretarul general al partidului.

Organul partidului Comunist 
Italian, ziarul „L’Unita". publi
că în numărul său de sîmbătă 
ample extrase din cuvintarea 
rostită la Congres de către to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
arătînd că vorbitorul „s-a ocu
pat pe larg dc problemele ideo
logice. subliniind necesitatea de 
a se considera marxism-leni- 
nismul ca o știință vie. prezen
ța în lume a 14 țări socialiste, 
diversitatea dc dezvoltare și 
condiții în care activează di
feritele partide comunisto. Rcs- 
pingînd ideea că divergențele 
de păreri trebuie să ducă la 
înăsprirea relațiilor, el a pro
pus să se dea mandat noului 
Comitet Central de a acționa 
in direcția soluționării diver
gențelor. a respingerii practi
cii condamnării altor partide". 
Ziarul evidențiază teza Parti
dului Comunist Român că sis
temul socialist mondial repre
zintă o comunitate de state 
libere, independente și suvera
ne a căror colaborare interna- 
ționalistă se bazează pc princi
piul fundamental, inalienabil 
că singurii în măsură să de
cidă asupra problemelor de 
orice natură, economice sau cul
turale, politice sau dc apărare, 
interne sau externe — sint 
partidul și poporul țării res
pective, organele statutare dc 
conducere ale partidelor, or
ganele constituționale ale țării. 
Ziarul „L’Unita" subliniază în 
corespondența sa „entuziasmul 
de nedcscris cu care delegații 
la Congres l-au primit pe re
prezentantul Frontului de Eli
berare Națională din Vietna
mul de sud. precum și aplau
zele lungi și pasionante ale re
prezentanților celor 71 dc par
tide comuniste și muncitorești 
și ai mișcărilor de eliberare, 
care au salutat îmbrățișarea e- 
moționantâ dintre Ccaușescu 
și Nguyen Va Quang, subli
niind încă o dată unitatea lup
tei antiimperialiste. împotriva 
agresiunii americane in Viet
nam".

VARȘOVIA
VARȘOVIA 9.—Coresponden

tul Agcrpres. I. Dumitrașcu, 
transmite: Presa poloneză de 
sîmbătă a continuat să-și in
formeze pe larg cititorii despre 
desfășurarea lucrărilor Congre
sului al X-lea al P.C.R.

„Trybuna Ludu" și -Zycie 
Warszawy" informează în co
respondențele trimișilor lor spe
ciali la București despre con
tinuarea discuției pe marginea 
raportului prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușcscu. In ca
drul discuției, menționează 
„Trybuna Ludu", au dominat 
problemele economice, proble
mele legate de perfecționarea 
stilului muncii de partid și de 
întărire a rolului conducător al 
P.C.R. Ziarul subliniază creș
terea dinamică a rindurilor 
membrilor P.C.R.. relevînd ca, 
potrivit ultimelor date, P.C.R. 
numără 1 924 500 dc membri, 
cu o jumătate de milion mai 
mult decît acum 4 ani. la Con
gresul al IX-lea. 14 la sută din 
populația țării făcînd parte în 
prezent din partid.

„Zycie Warszawy" atrage a- 
tenția asupra faptului că in 
cadrul discuției a fost abordată 
o gamă largă de probleme dc 
politică internă și externă care 
au la bază, după cum a sub
liniat in raportul său Nicolae 
Ceaușcscu — prietenia, alianța 
și colaborarea cu țările socia
liste și solidaritatea cu toate 
forțele antiimperialiste ale pă
cii și progresului în lume. A- 
celași ziar relevă că „ parti ci- 
panții la discuție și-au expri
mat sprijinul deplin față de 
polii: a partidului și față de 
propunerea ca tovarășul Ni
colae Ceaușcscu să fie reales 
5n funcția de secretar general 
al partidului".

PRAGA
PRAGA 9 — Corespondentul 

Agerprcs, E. Ionescu. transmi
te : Lucrările înaltului for al 
comuniștilor români continuă 
să fie oglindite pe larg în pa
ginile presei cehoslovace de 
sîmbătă. Relatările .și cores
pondențele despre desfășurarea 
lucrărilor de vineri ale Con
gresului P.C.R. sint situate la 
loc de frunte in paginile tu
turor ziarelor. „Prace” și „Svo- 
bodnu Slovo" publică aceste 
materiale în primele pagini.

Intr-o corespondență apăru
tă In „Mlada Fronta" intitulată 
în mod sugestiv „Ccaușescu es
te o autoritate", trimisul spe
cial al ziarului la București 

subliniază faptul că in luărilo 
dc cuvint nle tuturor delega- 
ților la Congres s-au manifes
tat deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidu
lui, satisfacția față de realiză
rile de pină acum în construc
ția socialismului din România, 
precum și unanimitatea în sus
ținerea propunerii ca tovară
șul Nicolae Ceaușcscu să fie 
reales in funcția de. secretar 
general al C.C. al P.C.R. Cores
pondentul relatează un episod 
..mărunt dar caracteristic" — 
după cum se exprimă el — 
dinlr-o pauză a Congresului, 
oare oglindește autoritatea și 
dragostea de care se bucură în 
rîndul maselor secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. j 
„Ceaușcscu a venit printro de
legați. dar din cauza aplauze
lor entuziaste care l-au însoțit 
tot timpul și care, practic, nu 
i-au dat posibilitatea să scoată 
nici un cuvint. a putut doar 
să se strecoare printr-un cori
dor strimt dc oameni și să 
stringă zeci și zeci de mîini 
care i se întindeau".

Aceeași corespondență men
ționează că în discursul său. 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. a vorbit despre 
sprijinul de care se bucură po
litica partidului în rîndul tine
retului. După principiile aces
tei politici, subliniază autorul, 
se conduce și activitatea inter
națională a tineretului român 
care militează pentru relații 
bazate pe egalitate în drepturi 
cu toate organizațiile de tine
ret din lume.

Radioul și televiziunea ceho
slovacă continuă să informeze 
cu regularitate despre desfășu
rarea lucrărilor celui de-al X- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român.

BERLIN
BERLIN 9. — Coresponden

tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : Continuind să informeze 
despre desfășurarea lucrărilor 
celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
presa din Republica Democrată 
Germană relatează că la cel mai 
înalt for al comuniștilor ro
mâni continuă să ia cuvîntul 
delegați din partea organiza
țiilor județene de partid. Zia
rele au publicat mesajul de 
salut adresat Congresului de 
C.C. al P5.U.G. și textul salu
tului rostit de conducătorul de
legației P.S.U.G., Kurt Tiedkc.

Se relatează despre cuvîntă- 
rile de salut rostite dc condu
cătorii altor delegații, precum 
și despre faptul că Congresul 
a fost salutat în cursul zilei de 
vineri de o delegație a vete
ranilor mișcării muncitorești și 
revoluționare din România și 
de o delegație de pionieri.

Radiodifuziunea și televiziu
nea din R.D.G. au citat în ca
drul jurnalelor lor pasajele din 
salutul lui Kurt Tiedke care 
se referă la succesele obținute 
de Republica Socialistă Româ
nia.

BELGRAD
BELGRAD 9. — Corespon

dentul Agerpres. Nicolae Plo- 
peanu, transmite: Toate zia
rele iugoslave de sîmbătă au 
publicat știri și coresponden
țe din București consacrate lu
crărilor celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. Toate aceste 
materiale, am putea spune, au 
un numitor comun • sublinie
rea sprijinului unanim acordat 
de către delegați politicii in
terne și externe a partidului, 
precum și asentimentul tutu
ror delegaților ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie rea
les in funcția de secretar ge
neral al partidului.

Iată cum sînt exprimate aceste 
idei in principalele ziare: ,.în 
aprecierea de pină acum a lu
crărilor — scrie ziarul „Borba" 
— sint clare următoarele : de
legații acordă un sprijin fără 
rezerve Comitetului Central și 
politicii promovate de acest or
gan conducător : delegații cer 
în mod expres ca și în conti
nuare Nicolae Ceaușescu să fie 
secretar general al partidului". 
„Delegații care au vorbit pină 
acum au sprijinit deplin pozi
țiile exprimate în rapoartele 
lui Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe-Maurer, precum șl 
propunerea" conferințelor jude
țene dc partid ca Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar 
general al partidului" — relevă 
ziarul „Oslobodjenie". .Este de 
la sine înțeles sprijinul deplin 
pe care românii îl acordă politi
cii partidului lor — scrie revista 
„Nin". Linia politică pe care o 
simbolizează Ceaușescu dobin- 
dește amprenta confirmării și 
aprobării generale".

Referindu-se la aprecierea de 
care se bucură pe plan inter
național politica partidului și 
statului nostru, „Vjesnik" sub
liniază : „Comuniștii români au 
cucerit un uriaș prestigiu pen
tru partidul și țara lor atît 
în viața internațională, cit și 
în rîndul mișcărilor muncito
rești și progresiste, prin suc
cesele obținute in transforma
rea socialistă a țării lor și prin 
contribuția lor la construirea 
unor relații internaționale ba
zate pe egalitate in drepturi".

Săptămînalul „Nin", iluștri nd 
direcțiile principale spre care 
iși îndreaptă atenția partidul 
nostru în politica internă, scrie 
că „preocuparea numărul 1 a 
românilor o constituie dezvol
tarea forțelor dc producție, 
creșterea producției și a nive
lului dc trai. Se pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea cu prio
ritate a forțelor do producție, 
pe ritmul accelerat al dezvol
tării economice, pc lupta pen
tru economicitate, pc condam
narea risipei și pe necesitatea 
stimulentelor materiale. De a- 
semenea. o atenție deosebită se 
acordă democratizării vieții in
terne și luptei împotriva biro
crației, care trebuie să se des
fășoare paralel cu rolul sporit 
al statului". „Borba" arată că 
„atenția observatorilor străini 
a fost atrasă în special de a- 
cele părți din raportul lui Ni
colae Ceaușescu și din cuvîntul 
lui Paul Niculescu-Mizil în 
care aceștia s-au referit la dez
voltarea în continuare a țării 
pe plan social. Este evident, 
scrie ziarul, că Partidul comu
nist va da un imbold deosebit 
științei sociale, care trebuie să 
prezinte partidului rezultatele 
documentate ale activității sale 
științifice de cercetare.

De la tribuna Congresului, 
amintește ziarul, Paul Nicules
cu-Mizil a invitat la dezbaterea 
în spirit științific a acestor 
probleme esențiale ale socia
lismului. fără teamă că în dis
cuții ar putea apare și idei di
ferite sau chiar eronate. Men- 
ționînd că nici marxismul „nu 
s-a născut din sine și nici nu 
se poate dezvolta în sine, fără 
contactul viu cu tot ce aduce 
nou procesul cunoașterii", „Bor
ba" remarcă în încheiere că 
Paul Niculescu-Mizil a propus 
ideologilor ..să se afirme în a- 
rena luptei ideologice, să in
tensifice discuțiile și dialoguri- 
te teoretice", bineînțeles într-un 
spirit militant, combativ față 
de ideologia străină, de ideile 
retrograde, idealiste..

Ziarul „Borba“ publică pe pa- 
gia întîi o fotografie înfățișînd 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stînd de vorbă cu K. F. Katu- 
șev. iar ziarul „Politica" pe to
varășul Nicolae Ceaușescu îm
preună cu Mialko Todorovici.

PARIS
PARIS 9. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Presa franceză continuă 
să oglindească pe larg lucrările

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice 
și-au intensificat presiunile 

in jurul Saigonului
SAIGON 9 (Agerpres). — In 

ultimele 24 de ore unitățile gu
vernului revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud și-au intensificat pre
siunile mai ales în regiunea 
Saigonului, relatează agenția 
Associated Press. Șapte insta
lații și baze militare america
ne au fost supuse unui tir com
binat de racheto și mortiere, 
iar pagubele pricinuite de a- 
ceste atacuri sînt calificate de 
comandamentul american drept 
„serioase". Printre obiectivele 
militare care au fost cel mai 
mult afectate de bombarda
mentul artileriei se numără 
baza forțelor speciale ameri
cane situată la 80 km nord-

ORIENTUL APROPIAT 
Avioane israeliene au atacat 
poziții ale trupelor iordaniene

AMMAN 9 (Agerpres). — O 
formație de 12 avioane israe
liene au atacat timp de o oră 
cu rachete și au mitraliat for
țele iordaniene staționate in 
regiunea Ghor al-Safi, la sud 
de Marea Moartă, a anunțat 
un purtător de cuvint militar 
iordanian, relatează agenția 
France Presse. El a precizat că 
artileria antiaeriană iordaniană 
a intrat în acțiune imediat du
pă apariția avioanelor inami
ce.

O
TEL AVIV 9 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvint militar 
israel ian, citat de agenția Fran
ce Presse, a declarat < ă vineri 
după-amiazâ o escadrilă israe- 
liană a bombardat timp de 35 
de minute poziții ale armatei 
iordaniene situate în apropiere 
de Marea Moartă. Afirmînd că 
acest atac aerian a constituit 
riposta la un intens tir de ar

celui de-al X-lca Congres al 
P.C.R. „L'Humanite", organul 
P.C.F., scrie că cca de-a treia 
zi a lucrărilor Congresului a 
cunoscut momente impresio
nante prin salutul delegației 
veteranilor mișcării muncito
rești și revoluționare din Ro
mânia și prin cel al pionieri
lor. Remarcînd că numeroase 
delegații străine au adus salu
tul lor frățesc Congresului, zia
rul subliniază totodată că tema 
esențială a dezbaterilor o cons-: 
tituic marile sarcini economice 
ale viitorului deceniu. „Obiec
tivul acestui deceniu — rele
vă corespondentul din Bucu
rești al ziarului — este de a 
se apropia tot mai mult do ță
rile cu un înalt nivel de dez
voltare economică4*.

„L’Humanite" acordă un larg 
spațiu raportului prezentat do 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
arătînd că din acest raport, cit 
și din numeroasele cuvîntări 
ale delegaților ieso în evidență 
că industria a devenit ramura 
majoră a economiei naționale 
românești.

Proicotul de directive pre
zentat Congresului — continuă 
corespondentul — propune ac
centuarea poziției conducătoare 
a industriei. Preocuparea pei> 
manentă rămîno totuși apro
pierea ritmurilor de creștere a 
producției mijloacelor de pro
ducție și a industriei bunurilor 
de larg consum. După ce re
dă din raport, o serie dc cifre 
semnificative în această pri
vință, corespondentul scoate în 
relief că Ion Gheorghe Maurer 
a insistat în mod deosebit asu
pra necesității de a intensifica 
progresul tehnic, pleeîndu-se 
de la valorificarea resurselor 
interne și a capacităților creatoa
re ale țării. Principiul cointe
resării și aplicarea acestuia ră- 
mîne o preocupare constantă 
a partidului. Noul sistem de 
salarii — relevă ziarul — apli
cat în anumite ramuri, în aș
teptarea generalizării lui, măr
turisește o preocupare constan
tă do îmbunătățire. Esențialul, 
conchide corespondentul, este 
că producția industrială va fi 
în 1980 de 2—2,3 ori mai marc 
decît în 1970, că producția de 
energic electrică va atingeri SQ-ț— 
85 miliarde dc kW/h și că ve
nitul național va fi dublat în 
10 ani : perfecționări, îmbună
tățiri, rolul conducător al par
tidului ca factor esențial al 
realizării integrale a sarcinilor 
fixate — acestea sînt temele 
cuvîntărilor delegaților la cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

vest de Saigon. La această ba
ză mai mulți militari ameri
cani au fost uciși, iar numeroși 
alții răniți.

Pe de altă parte, s-a înre
gistrat o sporire a raidurilor 
avioanelor americane de bom
bardament în zonele controlate 
de guvernul revoluționar pro
vizoriu al Republicii^ Vietna
mului de sud. In noaptea de 
vineri spre sîmbătă avioanele 
americane au bombardat în 
valuri succesive regiuni situate 
în jurul Saigonului și lingă 
frontiera cu Tailanda. Intensi
tatea acestor bombardamente, 
relevă agenția Associated Press, 
poate fi apreciată după canti
tatea dc bombe lansată și anu
me 1 134 de tone.

tilerie lo.rdanian la care au 
fost supuse pozițiile militare 
israeliene de-a lungul rîului 
Iordan, purtătorul de cuvint a 
arătat că după încheierea rai
dului toate avioanele s-au în
tors la bazele lor.

O
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

La Națiunile Unite s-a anun
țat că unul din cele nouă pos
turi de observație ale O.N.U. 
pentru supravegherea armisti
țiului in zona Canalului de 
Suez a fost închis temporar, 
ca urmare a raidurilor aviației 
Israelului, desfășurate la sfîr- 
șitul lunii iulie. într-un raport 
adresat Consiliului de Securi
tate de către generalul Odd 
Bull, șeful misiunii do obșerVa- 
tori ai O.N.U. in Orientul A- 
propîat, sc arată că în urma 
acestor' bombardamente au fost 
întrerupte comunicațiile cu pos
tul respectiv.

Cu prilejul celei 
de-a 25-a aniver
sări a eliberării 

României
ROMA 9. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmi
te : Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
României, la Roma a fost 
inaugurală „Săptămina căr/li 
românești", organizată In ca
drul cunoscutei librării „Ri- 
77.0U". Numeroase traduceri 
ale celor mal reprezentative 
opere ale scriitorilor, poeți
lor și Istoricilor români pre
zintă o imagine bogată asu
pra dezvoltării literaturii ro
mânești clasice și contempo
rane. La festivitate a partici
pat Însărcinatul cu afaceri 
a. I. al României la Roma, Ion 
Radu,

ÎNTR-O DECLARAȚIE A- 
DRESATA SECRETARULUI 
GENERAL AL O.N.U., U 
THANT, ambasadorul spaniol 
Ia O.N.U., Jaime de Pinies, a 
condamnat manevrele britanice 
din Gibraltar, apreciind că ele 
reprezintă o manifestație de ig
norare a liotărîrilor O.N.U, de 
către Marea Britanic.

Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat anul trecut o rezolu
ție in care cere Marii Britanii 
să-și retragă trupele din Gibral
tar începind cu 1 octombrie 
1969 și să înceapă tratative di
recte cu guvernul spaniol în 
legătură cu viitorul „stîncil".

Cotidianul sudanez „El A- 
yam“ relatează că în timpul 
unor INCIDENTE TRIBALE 
SEMNALATE 1N PROVINCIA 
NILUL SUPERIOR 45 de per
soane și-au găsit moartea. Gu
vernul a trimis la fața locu
lui un reprezentant al său pen
tru a reglementa diferendul 
dintre triburile Einka și Morly.

După cum anunță agenția 
Press Trust of India, G. S. 
DHILLON A FOST ALES IN 
UNANIMITATE PREȘEDINTE 
AL CAMEREI POPULARE A 
PARLAMENTULUI INDIEI. 
Candidatura sa a fost prezen
tată de partidul Congresul Na
țional Indian.

Alegerea noului președinte al 
Camerei Populare a avut loc 
in urma demisiei din acest post 
a lui S. Reddy, care va can
dida din partea partidului de 
guvernămînt Congresul Națio
nal Indian la alegerile prezi
dențiale ce urmează să aibă loc 
în India la sfîrșitul lunii au
gust.
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PRIMELE INDICII PRIVIND EXISTENTA
UNOR FORME DE VIATĂ PE MARTE
PASADENA 9 (Agerpres). 

— Sonda spațială „Mariner- 
7" a furnizat primele indicii 
privitoare la existența unoi' 
forme primare de viață pe 
Marte, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă con
sacrate acestei probleme, dr. 
George Pimentel, profesor de 
chimie la Universitatea Ber
keley din California. El a 
arătat că analizele spectro- 
scopice în infraro.șu au detec
tat prezența în atmosfera pla
netei, la marginile calotei 
polare sudice, a metanului și 
amoniacului, două din com
ponentele esențiale ale ma
teriei organice. „Nu dispunem 
dc nici un fel de date care 
să ne explice originea acestor 
gâzei a spus Pimentel, dar 
dacă datele transmise sint 
exacte, și eu cred că sint. 
trebuie să admitem posibili
tatea că ele ar putea fi de 
origine biologică". După pă
rerea sa. proporția cantității 
de metan și amoniac în at
mosfera marțiană s-ar ridica 
la cîteva milionimi, puțin mai 
mult decît 1,5 milionimi exis
tente în atmosfera terestră. 
El a menționat că aceste a- 
precieri sînt preliminare șl 
nu pierde din vedere posibi
litatea ca gazele să fie și de 
origine vulcanică, deși nu s-a 
semnalat existența unor vul
cani activi pe Marte, iar din 
analizele spectrometrice n-au 
putut fi Identificate structuri 
vulcanice în scoarța planetei.

Aceasta este prima ■ decla
rație a unui savant în spri
jinul ipotezei existenței unor 
forme de viață pe Marte. Pi
mentel și-a argumentat con
cluziile. susținind că, in con
tradicție cu părerile altor cer
cetători, calota polară sudică 
a planetei Marte este acope
rită cu gheață obișnuită. și 
nu cu bioxid de carbon în
ghețat. El a admis totuși că 
„Marîner-7" a detectat in pă
turile de nori aflate deasu- . 
pra Antarcticei marțienc cris
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întrunirea 
Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate s-n in- 
trunit vineri pentru a continua 
examinarea problemei Nami
biei (Africa de sud-vest). In 
cursul ședinței a fost subliniată 
din nou necesitatea îndeplinirii 
rezoluției Națiunilor Unite prin 
care a fost "anulat mandatul Re
publicii Sud-Africane asupra a- 
eostui teritoriu. Printre vorbi
tori au figurat reprezentanții 
Ungariei, Franței și Paraguayu
lui.

Următoarea ședință a Consiliu
lui va avea loc luni, 11 august.

Personalul însoțitor de bord 
al societății de transporturi ae
riene „Alitalia" a declarat O 
GREVA DE 24 ORE. Greviștii 
cer îmbunătățirea salariilor, re
vendicare ce va face obiectul 
unor negocieri cu conducerea 
societății.

Sîmbătă la ora 11,00 (ora lo
cală), traficul orașului Naga
saki a fost întrerupt pentru 
două minute, iar cei 420 000 
de locuitori ai săi au păstrat 
un moment de reculegere ÎN 
MEMORIA CELOR 70 000 DE 
OAMENI CARE AU PIERIT 
ACUM 24 DE ANI ÎN URMA 
BOMBARDAMENTULUI ATO
MIC.

In aceeași zi, peste 5 000 de 
persoane s-au adunat in par
cul Heiwa (Parcul păcii) din 
centrul acestui oraș martir, un
de a avut loc un miting come
morativ.
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AGENȚIA TASS ANUNȚA 
că un crucișător și 4 nave apar- 
ținind flotei sovietice din Ma
rea Neagră a sosit la Varna, in
tr-o vizită la invitația ministru
lui Apărării Naționale al R. P. 
Bulgaria.

tale de bioxid de carbon în
ghețat. Pimentel apreciază că. 
după cum rezultă din foto
grafii, ghețurile aflate la mar
ginea calotei polare par a fi 
in curs de topire. Aceasta ar 
însemna că există apă în sta
re lichidă, în cantități sufi
ciente pentru dezvoltarea u- 
nor forme de viață microbic- 
ne. Straturile de nori, for
mați din cristale de apă și 
bioxid de carbon ar juca ro
lul unor perdele dc protecție 
împotriva radiațiilor solare, 
mai ales ultraviolete, nocive. 
El susține că absența azotului 
din atmosferă nu înseamnă 
și absența lui din compoziția 
solului, sub formă do nițrați, 
sau. în ultimă instanță, deși 
azotul este unul din clemen
tele principale ale materiei 
organice terestre, în condi
țiile dc pe Marte, materia 
organică vie ar putea avea 
o compoziție diferită de cea 
terestră.

Alți cercetători nu au ac
ceptat, în cadrul conferinței 
dc presă, concluziile doctoru
lui Pimentel. Astfel, dr. 
Charles Barth, profesor de 
astrofizică la Universitatea 
din Colorado, a fost do păre
re că absența azotului, pre
zent în fiecare celulă vie și 
în proporție de 78 la sulă 
în atmosfera terestră, face 
puțin probabilă existența vie
ții pe Marte. El consideră 
că datele transmise de spec- 
trometrele de analiză a raze
lor ultraviolete arată că in
tensitatea radiațiilor solare 
ultraviolete care cad asupra 
calotei polare sudice este atît 
de puternică incit poale dis
truge orice formă de viață 
cunoscută pe Pămin.t. Totoda
tă, a adăugat el, existența a- 
moniacului și a metanului nit 
a fost detectată și de alte ins
trumente aflate la bordul ce
lor două sonde spațiale „Ma
riner". El s-a raliat totodată 
celor care consideră că ghia- 
ța observată pe calota pola

s. u. a.

UN DISCURS AL PREȘEDINTELUI 
RICHARD NIXON

WASHINGTON 9 (Agerpres), 
— Președintele S.U.A.. Richard 
Nixon, a rostit vineri seara la 
posturile de radio și televiziune 
un discurs consacrat proble
melor interne ale Statelor U- 
nite. El a prezentat cu această 
ocazie programul social al ad
ministrației republicane care 
preconizează creșterea rolului 
statelor federale in înfăptuirea 
acțiunilor de combatere a să
răciei. Apreciind că programul 
„marii societăți", lansat dc 
fostul președinte Johnson, a 
suferit un eșec total, Richard 
Nixon a propus un „nou fede-

Ancheta judiciară cerută de 
procurorul Edmund Denis ÎN 
LEGĂTURĂ CU ACCIDENTUL 
DE AUTOMOBIL SUFERIT 
RECENT DE SENATORUL 
EDWARD KENNEDY, și in ca
re a pierit tînăra Mary Jo Ko- 
pechne, va începe la 3 septem
brie la Edgartown, Massachu
setts.

Procurorul intenționează să 
ceară deshumarea corpului vic
timei in vederea unei autopsii.

BBB

S.U.A. au pierdut sîmbătă 
deasupra teritoriului Vietnamu
lui de Nord ĂL 3 314-LEA A- 
VION. Aparatul doborît deasu
pra provinciei Mai Hung era 
un avion fără pilot.

■ ■■

In portul Varna a fost ridi
cat pavilionul pe NOUA NAVĂ 
MARITIMĂ DE CĂLĂTORI 
„DMITR BLĂGOEV'. Această 
navă, care poate lua la bord 
aproape o sută de călători, este 
a 18-a din flota maritimă bul
gară și este dotată cu cel mai 
modern confort și aparataj de 
radionavigație. Ea va efectua 
croaziere pe Mărea Neagră și 
pe Marea Mediterană.

Agenția Taniug informează 
că la Titograd s-a înregistrat 
sîmbătă un CUTREMUR DE 
PĂMÎNT cu o intensitate de 
gradul V. Agenția relatează că 
de Ia 1 august in această zonă 
au mai fost semnalate alte 19 
cutremure dintre care numai 4 
au avut o intensitate de gradul 
4 sau 5. Aceste mișcări seismi
ce au provocat panică în rîndul 
populației, dar pagubele mate
riale nu sînt mari.

ră sudică nu este altceva dc- 
cit bioxid de carbon in stare 
solidă, extrem de toxic ori
căror forme cunoscute de 
viață.

O poziție aparte a adoptat 
dr. Norman Horowitz, specia
list in biologie extraterestră, 
care a respins concluziile lui 
Pimentel în legătură cu com
poziția chimică a calotei de 
gheață de la Polul Sud al 
planetei Marte, dar a admis 
că nici una din datele trans
mise dc cele două sonde spa
țiale nu poate să dovedeas
că inexistența unei forme de 
viață pe această planetă. 
„Marte are un peisaj închis 
la culoare și dezolant, ase
mănător cu al Lunii, pe care 
n-ar putea trăi nici una din 
speciile terestre. Dar aceasta 
nu înseamnă că condițiile de 
pe Marte sînt incompatibile 
c.u existența unor alte posibi
le forme de viață — forme 
cunoscute de viață aflate in
să în alt stadiu de evoluție", 
a spus el. Astfel dc forme ar 
putea să evolueze in condiții
le unei atmosfere lipsite de 
azot, fie folosind azotul exis
tent in sol, fie fără a-1 utili
za ca element component al 
materiei organice vii. După 
aprecierea sa, constatarea ab

© 
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HOUSTON 9 (Agerpres). — La Centrul spațial de la 
Houstop a fost prezentată public pentru prima oară o rocă 
lunară dintre cele aduse de Neil Armstrong și Edwin Al
drin de pe Lună. Roca se afla intr-o încăpere cu vid și 
putea fi privită printr-o fereastră.

Dr. Jeffery Warner, membru al echipei de cercetători 
ai N.A.S.A. și unul dintre cei trei specialiști care au stu
diat probele lunare la microscop, a declarat că roca pre
zentată ar fi singurul exemplar din materialul adus pe 
Terra care conține minereul olivină. El a declarat că se 
pare că roca aceasta conține și feldspat și chiuită, ceea ce 
o face să semene cu acele roci găsite în regiunea mun
toasă din statul New York și în munții Appalachian. .S-ar 
putea, a spus Warner, ca roca să fie de origine vulcanică".

Diferența dintre această rocă și celelalte, peste 50 de 
eșantioane aduse de pc Lună, „ne vorbește despre faptul 
că istoria Lunii este foarte complicată", a spus Warner.

ralism" prin care să se dea sta
telor și colectivităților locala 
mai multă inițiativă pentru a 
face față responsabilităților so
ciale. Președintele a sugerat 
o serie dc măsuri pe caro in
tenționează să le prezinte Con
gresului în trei mesaje, ce vi
zează schimbările esențiale în 
sistemul asistenței sociale. Prin
tre măsurile anunțate dc pre
ședinte. in discursul său. figu
rează un nou program de pre
gătire a cadrelor necesare di
feritelor domenii de activitate, 
repartizarea unei părți din im
pozitele federale către guver
nele locale și un program do 
„asistență familială".

Reducerea 

efectivelor 

armatei 

terestre 

americane
WASHINGTON 9 (Agerpres). 

Comandamentul armatei ameri
cane a anunțat vineri dizolvarea 
celei de a 9-a divizii de infan
terie. dintre care numere și sol
dați au fost repatriați din Viet
nam. Un număr de militari din 
cea de-a 9-a divizie vor fi re
partizați altor unități, iar alții 
vor fi demobilizați. Un purtă
tor de cuvint al Departamen
tului apărării al S.U.A. a de
clarat că efectivele armatei te
restre americane sînt reduse cu 
6 000 de persoane. Această re
ducere se adaugă celei anun
țate anterior de 13 000 de sol
dați.

Această hotărire luată in 
virtutea măsurilor de economii 
recent impuse bugetului Minis
terului apărării al S.U.A. de 
președintele Nixon reprezintă 
o reducere a cheltuielilor Pen
tagonului cu 40 milioane dolari.

senței azotului in atmosferă 
este una din descoperirile ce
le mai neașteptate făcute de 
sondele „Mariner", dar aceas
ta nu poate încuraja sau des
curaja cu nimic disputele în 
jurul problemei existenței 
vieții. Totuși, consideră el, 
„dacă există locuitori pe 
Marte, atunci acești locuitori 
trebuie să fio doar microbi, 
forme elementare de viață. 
Este important totuși să cons
tatăm prezența vieții micro- 
biene și dacă ea există, sin- 
tem obligați să continuăm 
cercetările in această direc
ție", a adăugat el. arătînd că 
„nu putem să fim siguri că 
instrumentele de pe ..Mariner 
G și 7". care au zburat la o 
distanță minimă de oeste 
3 200 km dc planetă, ar fi pu
tut să semnaleze prezența a 
cestor forme de viață".

în cadrul conferinței de 
presă, oficialitățile de la „Jet 
Propulsion Laboratory" din 
Pasadena au precizat că re
zultatele prelucrării tuturor 
informațiilor transmise de 
sondele spațiale ..Mariner 6 
și 7" vor putea fi cunoscute 
și probabil aduse la cunoștin
ță public in cursul lunii sep
tembrie.
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