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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 
VA FACE O VIZITĂ 
OFICIALĂ ÎN IRAN

Avind in vedere relațiile de prie'.enie dintre România și Iran, Maiestatea Sa Impe
rială SciIVnșaliul Aryamehr și Maiestatea Sa Irripâiăteasa Iranului au invitat pe președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cu soția, sâ 
facă o vizita oficiala în Iran. « . .

Pieședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste. România și soția au ac
ceptat cu plăcere invitația. Vizita în Iran va avea loc între 1 și 6 septembrie 1969.

SIMBOL AL GENIULUI CREATOR 
AL POPORULUI ROMÂN,

AL ÎNAINTĂRII SALE HOTĂRlTE 
PE DRUMUL SOCIALISMULUI 

Expoziția România 1969 și-a deschis porțile

OAMENII MUNCII 
DIN VALEA JIULUI
iși exprimă, cu entuziasm și sporit elan

in muncă, adeziunea, aprobarea și hotărirea 
de a înfăptui neabătut programul ce ta fi 

adoptat de Congresul al X-lea al partidului

Capitala țârii a trăit duminică un eveniment menit să dea o și mai puternică stră
lucire acestor zile istorice, zile de împlinire a căror însemnătate vibrează în ecouri largi 
in conștiința întregului nostru popor : a fost inaugurată Expoziția Realizărilor Economiei 
Naționale România 1969, consacrată împlinirii unui sfert de veac de la eliberarea pa
triei. Inaugurarea expoziției în zilele glorioase ale Congresului al X-lea al partidului 
nostru comunist, conferă evenimentului dime nsiuni simbolice, îi acordă, și în felul acesta, 
aureola marilor sărbători. Expoziția este o veritabilă condensare a hărniciei, pricepe
rii, pasiunii cu care întregul popor român înaintează pe drumul bunăstării materiale și 
spirituale, a inteligenței sale creatoare, a cutezanței și maturității. Ea dă glas mîndriei 
întregului nostru popor pentru marile reali zări obținute în anii edificării societății socia
liste, este o mărturie a hotăririi sale de a merge neabătut înainte pe drumul ce duce 
spre culmile civilizației socialismului și comunismului. Marea Expoziție România 1969 este 
simbolul justeții politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, materializarea 
uriașei sale capacități de* mobilizare a resur selor de energie umană și materială ale na
țiunii.

Inaugurarea Expoziției în aceste zile fierbinți, zile de manifestare plenară a tuturor 
virtuților creatoare ale partidului, ale întregu lui nostru popor, a făcut ca, într-un chip 
mai mult decit firesc, ziua de ieri să poată fi considerată ca una din zilele de lucru ale 
Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.

Emoționantă demonstrație 
a transformării 

cuvintului in faptă
In această splendidă dumini

că de august, cind Capitala pa- 
-triei este împodobită de săr
bătoare, mii și mii de bucu- 
reșteni se îndreaptă spre Expo- 
ziti.i Realizărilor Economiei 
N. male — România 1969. Sint 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
din întreprinderile orașului, lu
crători din instituții, din labo
ratoare, din institutele de cer
cetări, creatori și ei ai 
bunurilor a căror expresie con
centrată este marea expoziție.

Ora 10. Valuri de ovații .și 
urale vestesc sosirea oaspeților 
de onoare la festivitatea inau
gurării expoziției. Din mașina 
deschisă care străbate șoseaua 
printre coloanele de cetățeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer răspund cu 
gesturi largi, pline de căldură, 
salutului mulțimii De-a lungul 
traseului, oamenii dau glas sen
timentelor ce-i unesc in gind și 
faptă : fidelitatea neclinită față 
de Partidul Comunist, conducă
torul politic, care, de-a lungul 
acestui pătrar de secol din 
noua istorie a României, a cîr- 
muit poporul cu înțelepciune, 
curaj și hotărirc spre atinge
rea țelurilor mărețe întrezărite 
intr-o zi de cumpănă din au
gust 1944. De pretutindeni se 
înalță. contopindu-se intr-un 
singur glas, glasul conștiinței 
noastre. numele partidului 
„P.C.R.!", al conducătorului po
porului român : .Ceausescu 1". 
Asistăm, împreună cu numeroși 
oaspeți de peste hotare aflați 
in zilele acestea in Capitala ță
rii, la o emoționantă demonstra
ție a identității depline de i- 
dealuri, a unității de nezdrunci
nat dintre popor și partid, din
tre națiune și conducătorul său. 
Este unitatea făurită in anii 
luptei împotriva exploatării, 
anii luptei antifasciste, unita
tea cimentată in zilele de glo
rie ale lui August 1944, unita
tea care a căpătat dimensiuni 
de epopee în anii furtunoși ai 
luptelor revoluționare, ai în
ceputului construcției socialiste. 
Liber, stăpân pe soarta sa, po
porul recapitulează drumul în
cărcat de victorii, drumul de 
izbîndă și, astăzi, in anii îm
plinirii socialiste, ca un singur 
om, ca o singură inimă aduce 
prinosul său de recunoștință 
partidului comuniștilor,' celui 
caro a dat viață visurilor din 
totdeauna ale poporului.

Tot ce-am năzuit a devenit 
faptă, realitate vie, care, nu de 
puține ori, a strălucit chiar mai 
puternic decit gindul din care a 
izvorî t. In tot ce am înfăptuit, 
am simțit cuvintul partidului, 
marele său îndemn, înaltul țel 
al politicii sale — fericirea po
porului. Acum poporul iși a- 
clamă conducătorii, cu bucuria. 

cu avintul și sinceritatea pe ca
re le dau deplina încredere, 
conștiința certitudinilor.

Chipurile luminate de bucu
rie, uralele, florile acestei dimi
neți sint o picătură din ocea
nul de recunoștință al patriei.

Coloana oficială se oprește 
în față" intrării principale a ex
poziției.

Aici conducătorii partidului 
și statului sînt întâmpinați de 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de 
Comerț, Virgil Actarian, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini. Ion 
Tulpan, adjunct al ministrului 
finanțelor, și Hristache Zam- 
beti, vicepreședinte ,al Camerei 
de Comerț.^

La tribuna oficială, amenaja
tă în fața pavilionului central, 
iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, Ion Gheor
ghe Maurer, cu soția, Gheor- 
gb,e Apostol. Chivu Stoica. Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț. Maxim Berghianu. 
Florian Dănălache. Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu. Ștefan Voitcc, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Dumitru Coliu. 
Emil Drăgănescu, Mihai Gere. 
Dumitru Popescu, Mihai Dalea, 
Vasile Patilineț, cu soțiile.

Au urcat, de asemenea, la 
tribună reprezentanții partide
lor comuniste și muncitorești, 
socialiste, democratice, antiim- 
perialiste, care iau parte la lu
crările Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Sînt prezenți vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, repre
zentanți ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești și alte 
persoane oficiale.

Delegații și invitații sosiți la 
Congres din toate județele ță
rii sînt, de asemenea, prezenți 
la această festivitate.

Sint de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Numeroși ziariști români și 
străini, reprezentanți ai unor 
mari cotidiene și agenții de 
presă, fotoreporteri, operatori 
de film și televiziune urmăresc 
festivitatea prilejuită de inau
gurarea expoziției.

Fanfara intonează Imnul de 

Stat al Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Gheorghe Rădules
cu rostește cuvintul de deschi
dere.

Deschiderea Expoziției Reali
zărilor Economici Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
închinată celei de-a 25-a ani
versări a Eliberării Patriei, a 
spus “vorbitorul, este onorată de 
prezența conducerii de partid 
și de stat în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. condu
cătorul iubit al poporului nos
tru, de prezența delegațiilor co
muniștilor din România, parti
cipant la al X-lea Congres al 
partidului, și a reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești,- socialiste, democratice, 
antiimperialiste, veniți din nu
meroase țări ale lumii pentru 
a asista la lucrările Congresu
lui nostru, de membrii corpu
lui diplomatic acreditați la Bu
curești.

Menirea expoziției este de â 
oglindi înfățișarea României so
cialiste la aniversarea unui sfert 
de veac de la eliberarea de sub 
jugul fascist — moment crucial 
în istoria patriei.,Sub condu
cerea Partidului Comunist — a- 
răta tovarăș.ul Nicolae Ceaușes
cu in raportul prezentat la Con
gres — clasa muncitoare în a- 
lianță cu țărănimea, cu inte
lectualitatea și celelalte pături 
sociale, a obținut în dezvolta
rea patriei victorii remarcabile 
cu care, pe drept cuvînt, ire 
putem mîndri".

Realizarea consecventă a in
dustrializării socialiste,. într-o 
concepție unitară și de lungă 
perspectivă: dezvoltarea intensă 
și complexă a agriculturii; 
creșterea eficienței economice în 
toate sectoarele de activitate, 
sporirea productivității muncii 
sociale și reducerea cheltuieli
lor materiale de producție; ri
dicarea calității și nivelului 
tehnic al produselor; introdu
cerea în producție a cuceriri-, 
lor științei și tehnicii contem
porane; promovarea cooperării 
prietenești cu țările socialiste 
și dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu • toate țările lumii; 
sporirea venitului național și, 
pe această bază, satisfacerea în 
condiții tot mai bune a cerin
țelor materiale și spirituale de 
viață ale poporului — reprezin
tă elemente fundamentale ale 
politicii partidului nostru și 
constituie, ca atare, idei că
lăuzitoare ale expoziției pe ca
re o deschidem astăzi.

Rezultatele remarcabile obți
nute pină in prezent, reflectate 
sintetic in cadrul expoziției, 
precum și perspectivele ce se 
deschid prin traducerea în 
viață a hotăririlor pe care le 
adoptă in .aceste zile istoricul 
Congres al X-lea, constituie do
vada cea mai elocventă a jus
teței liniei generale, marxist- 
leniniste, a partidului nostru, 
priceperea sa de a aplica prin
cipiile socialismului la condi
țiile concrete din România, ca
pacitatea sa de a Uni efortu
rile întregului popor în vede
rea propășirii economice și so
ciale a țării.

In continuare, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a făcut o 
amplă prezentare a sectoarelor 

expoziției, subliniind realizările 
remarcabile obținute de poporul 
român, sub conducerea parti
dului, în cei 25 de ani de con
strucție socialistă și strădaniile 
organizatorilor expoziției de a 
prezenta succesele ramurilor de 
bază ale economiei românești, 
ca și înfăptuirile din domeniul 
științei, culturii, învățănfintului 
și artei, sănătății într-o manie
ră modernă care să reliefeze 
ceea ce este caracteristic acti
vității în fieoare sector.

Nădăjduim că Expoziția Rea
lizărilor Economiei Naționale, 
a continuat vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, va con
stitui astfel o expresie grăitoa
re a muncii depuse de poporul 
român pentru înfăptuirea pro
gresului și bunăstării; prilejul 
unui rodnic schimb de infor
mare și de experiențe între cei 
care lucrează în diferite sec
toare de activitate: o manifes
tare a aspirațiilor României so
cialiste spre colaborarea cu 
toate statele și popoarele lumii.

Expoziția de față poate con
stitui, de altfel, o excelentă o- 
cazie pentru reprezentanții vie
ții economice din străinătate 
de a cunoaște mai bine progre
sele realizate de România, creș
terea potențialului ei economic, 
posibilitățile sporite pe care le 
are țara noastră spre a efectua 
schimburi economice, tehnico- 
științifice și culturale în cele 
mai diferite domenii.

In această ordine de preocu
pări, aș dori să amintesc că, 
pe locul aotualei expoziții, se

0 strălucită expresie a justeței 
politicii partidului îndreptate 
spre înflorirea patriei socialiste

Pătrundem în pavilionul cen
tral al celei mai mari mani
festări expoziționale. Expoziția 
ocupă un spațiu de aproxima
tiv 72 000 mp ; este de circa 
două ori mai întinsă decit edi
ția jubiliară din 1964. Pe lingă 
cunoscutul pavilion circular și 
celelalte clădiri au fost cons
truite spații noi de expunere 
— 15 000 mp in pavilioane și ' 
alți 20 000 mp pe platforme ex- • 
terioare. Proiectanții, construe- i 
torii. organizatorii au avut de ! 
soluționat o multitudine de 
probleme, începînd cu sistema
tizarea și organizarea teritoriu
lui expoziției, construcția pa
vilioanelor noi, permanente sau 
a altora dcmontabile și termi- 
nînd cu amenajarea de spații 
verzi sau cu asigurarea unor 
locuri de odihnă și agrement. 
Se desprinde preocuparea ca 
fiecare sector să fie reprezen
tat intr-o manieră modernă și 
clară, intr-un context care să 
reliefeze ceea ce este caracte
ristic activității din ramura res
pectivă ca producție, cercetare 
științifică și perspective dc 
dezvoltare viitoare. S-a urmă
rit, totodată, ca prezentarea 
complexă a fiecărui sector să 
evidențieze și interdependenta 
sa cu celelalte ramuri ale e- 
conomiei naționale. S-a mun
cit mult. De la proiectantul șef 
și pină la grădinarii care au 
amenajat peluzele, s-a lucrat 
cu pasiune și răspundere. Ei 
știau că trec in fapte gindurile 
cu care pășim in această am
plă retrospectivă a unui drum 
istoric, sentimentul tulburător 
că vom retrăi aici — in pers
pectiva culmilor atinse — anii 
acestui sfert de veac în care 
poporul român a început să-și 
construiască o nouă soartă, cu 
bărbătesc avînt. Auzim din nou 
salva de început a Bumbești- 
Livezenilor. retrăim eroica c- 
popee a Bicazului și ne cu
prinde imensa bucurie și mîn- 
dric de a fi fost martorii — 
și făptașii — atitor împliniri 
fundamentale.

Cele peste 60 000 de expona
te, în dimensiuni reale sau mi- 

va deschide anul viitor primul 
tîrg internațional organizat de 
țara noastră.

Grandiosul tablou al Româ
niei socialiste, prezentat în a- 
ceastă expoziție, trezește in 
mod firesc un puternic senti
ment de mindrie patriotică în 
fiecare om al muncii din țara 
noastră, ne întărește încrederea 
că, prin activitatea creatoare 
a întregului nostru popor, vom 
înfăptui obiectivele însuflețitoa- 
re pe care le va stabili Congre
sul al X-lea âl Partidului Co
munist Român.

Ingăduiți-mi, ca în încheierea 
acestei succinte prezentări a ex
poziției și în numele Comite
tului de organizare, să rog pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România — de a cărui acti
vitate sînt legate nemijlocit ma
rile realizări ale poporului nos
tru — să ne facă cinstea de a 
tăia panglica inaugurală și de 
a deschide, astfel, Expoziția 
Realizărilor Economiei Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia în cinstea marii sărbă
tori a Eliberării Patriei.

Cuvîntarea este subliniată cu 
aplauze de asistență.

Oaspeții se îndreaptă spre pa
vilionul central al expoziției. 
In aplauzele celor prezenți to
varășul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica tradițională. Expoziția 
România 1969 și-a deschis porțile.

niaturizatc. graficele, hărțile, 
panourile și fotografiile sint 
tot atîtea certitudini, din care

Continuare în pag. a 2-a

Oamenii muncii din Valea 
Jiului, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
își exprimă sentimentele de 
profund atașament față de 
partid, prin numeroase scri
sori și telegrame trimise in 
aceste zile Congresului parti
dului. Comitetului Central, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

„Adun în bucuria ce mi-o 
exprim, în recunoștința ce o 
port Comitetului Central, 
dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușes
cu, emoția profundă a unui 
colectiv harnic și entuziast 
care se preocupă cu respon
sabilitate de înfăptuirea me
nirii încredințate, aceea de a 
aprinde luminile artei în i- 
nimile oamenilor muncii". 
Sint cuvintele calde, izvorîte 
din inimă pe care tovarășul 
Petru Stoican, directorul Tea
trului dc stat Valea Jiului le 
adresează Congresului, tova
rășului secretar general al 
partidului, Nicolae Ceaușescu, 
in numele colectivului de ac
tori din Petroșani. „Ne vom 
strădui — se spune in con
tinuare in scrisoare —. ur- 
mînd îndemnul ce l-ați a- 
dresat lucrătorilor din dome
niul culturii, să punem in 
valoare tot ceea ce a reali
zat mai valoros geniul crea
tor al artiștilor din toate 
timpurile, dar mai ales ale 
făurarilor de frumuseți ai li

Partid, 
lumina 

vieții 
noastre

Congresul al X-lea al P.C.R. 
— eveniment dominant în a- 
ceste zile pe agenda politică 
a României — captează aten
ția și interesul a milioane de 
oameni. Cu toții vedem în cel 
mai înalt forum al partidului, 
ca intr-o oglindă uriașă, ta
bloul realizărilor obținute în 
ultimii ani de țara noastră, di
recțiile de dezvoltare a pa
triei în anii următori.

Am studiat cu luare aminte 
Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Raport 
care, cu exigență și spirit de 
răspundere, face o analiză am
plă, amănunțită a activității 
partidului nostru de la Con
gresul al IX-lea pină astăzi, 
trece în revistă mersul vigu
ros pe care l-a făcut Româ
nia socialistă în ultimii patru 
ani de zile.

Sînt mîndru că acest marș 
l-am făcut .și eu laolaltă cu 
marele nostru detașament de 
comuniști, laolaltă cu țara în
treagă. Sînt mîndru să mă 
consider și eu, ca atîția alți 
cetățeni ai țării, un om for
mat în această perioadă dintre 
Congresul al IX-lea și Congre
sul al X-lea. In urmă cu patru 
ani eram student la cursurile 
serale ale Institutului de mine 
din Petroșani. Azi sînt ingi
ner șef al termocentralei Pa- 
roșeni. unde muncesc de 14 
ani de zile fără întrerupere. 
Sînt mîndru că am văzut cum 
uzina a crescut sub ochii mei, 
cum și ou am crescut o dată

Ion I. POPESCU 
inginer șef la C.E.T. Paroșeni9 Continuare în pag.. a 3-a

terelor și artelor românești. 
Drumurile de lumină pe ca
re mergem, sînt jalonate cu 
clarviziune de înțeleaptă con
ducere a partidului, căreia, 
prin dumneavoastră, îi adu
cem încredințarea că vom 
merge neabătut pe calea ce 
o va trasa Congresul al X- 
lea, slujind cu devotament 
țelul măreț al făuririi feri
cirii întregului popor".

„ Sentimentul pe care-1 în
cercăm fiecare dintre noi — 
se spune în scrisoarea mine
rului șef de brigadă Nicolae

Strisori ii uitat tiititlt longiesulul 
Miolii flitolae [tmitiui

Aeftincăi de la mina Lupeni 
— nu poate fi altul decit al 
împlinirilor și al răspunderi
lor. Al împlinirilor, întrucît 
încă o dată s-a făcut cunos
cută capacitatea partidului 
nostru de a jalona căile ce 
trebuie urmate in opera deo
sebit de complexă a edifică
rii socialismului. Al răspun
derilor, întrucît cu toții sîn- 
tem chemați să înfăptuim 
practic obiectivele stabilite 
de partid. Mă angajez în fața 
dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ca 
împreună cu minerii din bri

Climatul
unei 
emulații 

rodnice
O convorbire telefonică re

dacție — mina Lonea ne-a 
pus ieri dimineață in posesia 
unor fapte cu adinei semnifi
cații în aceste memorabile zile. 
De la celălalt capăt al firului 
telefonic tovarășul Andrei Col- 
da, secretarul comitetului de 
partid pe mină :

— Ce ne puteți spune despre 
sentimentele colectivului ?

— întreg colectivul minei Lo
nea e stăpinjt de o puternică 
emoție, de un înălțător senti
ment de prețuire a cuvintelor 
rostite de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușqscu. în prima zi a lu
crărilor Congresului al X-lea 
al partidului.

— Ecoul, rezonanța ce o au 
aceste sentimente deosebite în 
producție ?

— în brigăzi, raioane, zone, 
pretutindeni în subteran s-a 
declanșat un viu climat de e- 
mulație în muncă. Ziua a doua 
a lucrărilor Congresului mine
rii din brigada condusă de co
munistul Clement Birluț au 
încheiat-o cu 100 tone cărbune 
extrase peste plan din abata
jul lor frontal din raionul I 
a zonei a Il-a. Tot cu 100 de 
tone au depășit planul zilei de 
7 august și minerul comunist 
Gheorghe ‘Cozma cu ortacii 
săi din raionul II al aceleiași 
zone, în timp ce brigada lui 
Marin Ciubăr a extras** dintr-un 
abataj cameră din raionul I al 
zonei I-a, 85 tone în plus fa
ță de sarcina zilnică de plan.

— Altceva ?

i. BĂfiAN
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gada ce o conduc să reali
zăm în mod exemplar sar
cinile de plan, convinși fiind 
că vom contribui și noi la 
înflorirea patriei, la edifica
rea viitorului luminos al Ro
mâniei socialiste".

„Comuniștii, toți oamenii 
muncii de la mina Aninoasa 
au urmărit cu deosebit inte
res lucrările Congresului, se 
spune în scrisoarea colecti
vului E. M. Aninoasa. Trans
formările adinei, de semnifi
cații majore, înregistrate în 
perioada care s-a scurs de la

Congresul al IX-lea, dove
desc cu prisosință că în frun
tea clasei muncitoare, a în
tregului popor avem un con
ducător de nădejde — Parti
dul Comunist Român. Ne an
gajăm față de partid că vom 
milita neobosit pentru orga
nizarea întregii activități în 
vederea îndeplinirii exempla
re a sarcinilor de plan. Vom 
realiza în acest an un spor 
de producție de 10 000 tone 
de cărbune, vom spori pro
ductivitatea muncii cu 15 ki
lograme de cărbune pe post, 
vom crea noi fronturi de

0 
expresie 

a politicii 
partidului

Am încercat un sentiment 
de profundă satisfacție urmă
rind pe ecranul televizorului și 
apoi in coloanele ziarelor Ra
portul la cel de-al X-lea Con
gres al partidului, rostit de iu
bitul nostru conducător Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintele prindeau 
contur în fața ochilor, mate- 
rializindu-se în noi și grandioa
se obiective în toate ramurile 
de activitate, în noi și nepre
țuite succese pe drumul lumi
nos al construcției socialismu
lui în patria noastră.

Document de o importanță 
deosebită în istoria partidului 
și a țării. Raportul secretarului 
general a dezbătut in spiritul 
deplinei obiectivități, a unei a- 
profundate, analize științifice, 
activitatea de o bogăție fără 
egal, susținută de întregul nos
tru popor, condus de comuniști, 
în toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale.

Raportul C.C. al P.C.R. pre
vede sarcini de o deosebită răs
pundere și pentru slujitorii șco
lii românești de toate gradele 
și cere de la aceștia o tot mai 
susținută preocupare pentru 
dotarea economiei și culturii 
noastre cu cadre de specialita
te temeinic pregătite, capabile 
să contribuie efectiv la vastul 
proces de ridicare a țării pe 
cele mai înalte culmi ale civi
lizației și culturii.

„In conformitate cu Directi
vele Comitetului Central — se 
spune in Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se va pu
ne în continuare accentul pe

Conf. ing. Nicolae POPESCU 
Institutul de mine Petroșani

♦ Continuare în pag. a 3-a

lucru care să asigure sub
stanțiale creșteri de produc
ție pentru anul 1970 și viito
rul cincinal".

. „Am urmărit cu interes 
crescînd lucrările Congresu
lui — se arată în scrisoarea 
tovarjîsului Nicolae Aldica, 
directorul spitalului din Lu
peni. Ca fiu al acestei patrii, 
in care saltul vieții econo
mice și sociale este impresio
nant de la un an la altul, 
ca cetățean care am fericirea 
să trăiesc aceste minunate 
vremuri, susțin încă o dată 
liniile directoare pe care con
ducerea de partid la supune 
spre aprobare Congresului. 
Pentru noi, muncitorii în ha
late albe ai spitalului din 
Lupeni, Directivele Congresu
lui. cuvintul iubitului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vor fi o neprețuită 
călăuză în nobila muncă de 
a veghea la sănătatea celor 
ce construiesc comunismul de 
mîine. In fața Congresului ne 
angajăm că nu ne vom -pre
cupeți eforturile, pentru a 
ne aduce contribuția la rea
lizarea mărețului program al 
partidului, conștienți fiind că 
nu există țeluri mai mărețe 
decit slujirea neabătută a nă
zuințelor de fericire și pros
peritate ale poporului. Trăim 
momente istorice de adincă 
profunzime, în care viitorul 
ne apare cu certitudine, mă
reț și strălucitor".

I 
I 
I 
I 
I 
I



BUNI JJ AlGI Sl ltTOV

STEAGUL ROȘU

4 Ufnioit din poq 1 

se înfățișează chipul de astăzi 
țării, sînt tot atâtea mărturii 

r.)o justeței politicii partidului 
de edificare a României socia
bile, care a ridicat patria noas
tră pe un loc demn in rindul 
națiunilor lumii.

In limpui vizitei, care a du
rat 5 orc, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghe Mau
rer și Tilalți conducători de 
partid și de stat se întrețin a- 
desea cu delegații de peste ho
tare invitați la Congresul par
tidului, cărora le înfățișează 
realizări in diferite ramuri de 
producție, prefacerile structu
rale petrecute în economia ro
mânească, preocupările actua
le și orientările de perspectivă 
in direcția creșterii continuo a 
potențialului economic al țării 
1 a standurile vizitate, miniștrii 
și adjuneți ai Iot. conducători 
de întreprinderi și’ instituții, 
ingineri, maiștri și alți specia
liști dau explicații ample des
pre produsele expuse, hărțile 
sau mm hotele unor mari între
prinderi și instalații, utilajele 
și mașinile — dintre 'arc uncie 
in funcțiune — asupra rela- 
țnlor ix-onomii-e internaționale 
ale (arii noastre. Ei răspund 
».-n informații suplimentaro, in
teresului manifestat de o.ispeții 
dc peste hotare pentru diferite 
utilaje și agregate, pentru per
formanțele tehnice ale acesto
ra. Deseori, acestui interes i 
se adaugă aprecieri elogioase 
pe care oaspeții le adreseazăoa

coloana de rezistență
a edificiului economiei

Vizita la parterul pavilionu
lui începe cu sectorul rezervat 

acest an 
realizeze 

a anului 
numai 14 zile. Cita- 

oțclului

sidcrurgici, care in 
esfe in măsură să 
producția de fontă 
1933 in ‘ "
«ielele oțelului românesc — 
combinatele de la Galați. Hu
nedoara, Reșița — sint repre
zentate prin varietatea produ
selor lor precum și prin alte 
«urme deosebit dc sugestive : 
maclictc, montaje fotografice, 
panouri luminoase, proiecții. Un 
tec important îl ocupă ■’expune
rea oțclurior speciale, dome
niu care formează obiectul unei 
preocupări deosebite in cadrul 
siderurgiei. O seric de texte, 
dc date statistice pun in lumină 
direcțiile dc dezvoltare a side
rurgici in lumina prevederilor 
Congresului al X-lea. Reține a- 
tenția f«aptul că în 1975 pro
ducția de oțel va ajunge la 
10—10.5 milioane tone, iar cea 
dc laminate la 7.2—7.5 mili
oane tone.

Vizita la parterul pavilionu
lui continuă cu standurile sec
torului energetic, care se pre
zintă cu un bilanț deosebit de 
semnificativ : in perioada 1961— 
J963 s-a înregistrat o creștere 
a producției de energie electri
că și termică intr-un ritm me
diu anual de 19,9 la sută. Hărți 
ți machete ale sistemului ener- 
gr-lic național, pupitre de auto- 
wvatizări, relee, generatoare și 
attc instalații realizate de u- 
zinele patriei dau vizitatorului 
-o imagine a nivelului tehnic 
superior pe care l-au atins con
strucțiile energetice în țara 
noastră.

Standurile industriei construc
toare de mașini au fost ampla
sate dc organizatori tot în pa
vilionul central. De fapt, insă 
această ramură este omnipre
zentă in complexul expozițio- 
aal, beneficiarii ei fiind toate 
celelalte ramuri economice. Pă- 
irunzind in această lume a ma
șinilor, pe platoul central îți 
atrage atenția silueta impună
toare a bulucului cu palcții hi- 
cb-o-agregatului de 178 MW 
-pentru hidrocentrala Porțile de 
Fier, precum și statorul turbo- 
agregatnlui de 60 MW, produse 
-de Uzina constructoare dp ma
șini Reșița. Cea mai mare par
te a acestui sector este ocupa
tă de construcția de mașini- 
tonelte de prelucrare a metale
lor — vlăstar al economiei sor 
cir liste care a cunoscut o creș
tere prestigioasă in ultimele 
■două decenii. Diferite mașini 
și agregate ce imoresion''- ză 
■prin dimensiuni și nivel de rea
lizare tehnică atestă progresele 
înregistrate de această ramură 
a industriei noastre, rcnumele 
și aprecierea pe care produsele 
oi și îr-arj cucerit in cele pes
te 60 de țări ale lumii in care 
se exportă. Amintim dintre a- 
restea strungul carusel de 3 200 
mm produs dc F.M.U.A. din Bu
curești și mașinile dp alezat .și 
frezat AF-85 și AF-100, de înal
tă precizie, cu comandă pro
gram. strungul automatizat 
SNA-500 cu comandă program 
pe bandă de magnetofon și al
to-a ■. Tovarășul K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.LLS., 
conducătorul delegației P.C.U.S. 
la Congres, se interesează în
deaproape de realizările și pers
pectivele unor ramuri indus
triale, de performanțele unor 
utilaje, de aspecte ale colabo
rării economice româno-so vi eti
ce: in fața strungului carusel 
realizat de F.M.U.A. din Bucu
rești, tovarășul Katușev excla
mă : „Frumos !* „Vă urez suc
cese în construirea socialismu
lui. fc-ricire și sănătate !" scrie 
oaspetele în carnetul unui vi
zitator.

Continuind fluxul de expu
nere, oaspeții vizitează standul 
de mașinf pentru prelucrarea

EXPOZIȚIA ROMÂNIA 1969
ȘI-A DESCHIS PORȚILE amicală

14 600 
patru 

sint
5 500 

rcali-

ilustra- 
marilor 
calita-

realizărilor ccunomiei ron.â- 
neșli.

Sinteză a capacității < rra- 
loare a poporului român, prilej 
de bilanț și privire in viitor. 
Expoziția România 1969 este o 
oglindă grăitoare a ceea ce am 
înfăptuit, a -eea ce sîntom ca
pabili să înfăptuim.

Tovarășul Nicolae Ccaușcs u 
și ceilalți oaspeți români și 
străină la inaugurarea celei mai 
mari expoziții economice ro
mânești sint în pavilionul cen
tral. Pe o suprafață de 
mp. cit totalizează cele 
nivele ale pavilionului, 
prezentate aproximativ 
do exponate, sintetizind 
zările de-a lungul unui sfert,dc 
veac ale principalelor ramuri 
ale industriei. Este o 
re vie, concludentă a 
prefaceri, cantitative și 
live, pe care le-a cunoscut in
dustria românească, a preocu
pării permanente a partidului 
de a fauri o economie dina
mică. modernă, 
viitorul națiunii noastre 
multiple planuri ale progresu
lui și civilizației. Este totodată 
o mărturie a marilor eforturi 
pe care întregul' nostru popor, 
dinamizat de politica profund 
științifică ă partidului, conștient 
că înfăptuirea marilor idealuri 
»<le socialismului, satisfacerea 
în mai marc măsură a nevoilor 
materiale și spirituale ale oa
menilor muncii impun investi
ții mari, dezvoltarea continuă 
și multilaterală a forțelor de 
producție. Fiecare exponat.

•arc angajează
pe

lemnului — cele care asigură, 
în marile combinate, sporirea 
valorii lemnului — apoi stan
durile de mașini pentru indus
tria textilă.

In completarea succintului 
dar sugestivului tablou al reali
zărilor industriei constructoare 
de mașini, la unul din nivelele 
pavilionului central este vizita
tă expoziția industriei de me
canică fină și a bunurilor de 
consum tehnice — cele mai 
noi tipuri de televizoare și ra
dioreceptoare, ventilatoare, as
piratoare de praf, frigidere, ma
șini de cusut și de spălat rufe 
ele., mareînd preocuparea rea
lizatorilor lor pentru îmbogăți
rea sortimentelor, pentru ridi
carea calității corespunzător ce
rințelor crcscîndc ale popu
lației.

La un alt nivel al pavilio
nului a fost rezervat un spa
țiu prezentării activității unor 
institute de cercetare și proiec
tare industrială. Numeroase ex
ponate, planșe și fotografii sint 
menite să creeze vizitatorului 
o imagine a muncii pe care 
promotorii și creatorii noului 
o pun în sluiba proerr-sului teh- 
rrie.

Ultimul sector \ izitat in cu
prinsul pavilionului central este 
acela al industriei petroliere și 
chimice. La intrare, o hartă a 
zăcămintelor de țiței, comple
tată iu im montaj de grafice 
și panouri, informează asupra 
dinamicii investițiilor, a pro
ducției și exportului, a lucră
rilor geologice întreprinse pen
tru detectarea de noi zone pe
trolifere, procedeelor folosite în 
extracția și prelucrarea țițeiu
lui și a gazelor naturale. Pe 
podiumuri sînt expuse aparate 
de perforare, de deviație, de ca
rotaj radioactiv — majoritatea 
patente originale românești — 
machete ale unor instalații’ de 
prelucrare a țițeiului și ima
gini ale zonelor petrolului ro
mânesc.

Sînt vizitate apoi standurile 
rezervate chimiei — ramură 
care în anii socialismului a cu
noscut un. ritm de creștere de-a 
dreptul spectaculos. Este sem
nificativ să amintim in acest 
cadru că producția industriei 
chimice a anului 1938 a fost 
realizată, in anul 1963, în nu
mai șapte Zile.

înfățișarea lumii miraculoa
selor transformări ale materiei 
începe cu petrochimia, ilustra
tă prin modernele combinate 
de la Brazi, Rîmnicu Vilcea, 
Pitești și complexul industrial 
petrochimic Borzești. Un origi
nal montaj de anvelope serveș
te ca poartă de intrare în ex
poziția industriei chimice or
ganice de sinteză, a coloranți- 
lor, maselor plastice, a diver
șilor auxiliari, a plastifianților 
și altor produse realizate de 
acest sector.

Vizita continuă în sectoarele 
firelor și fibrelor chimice și me
dicamentelor, apoi în domeniul 
chimiei anorganice. Urmează 
promisele de îngrășăminte, ex
ponate de metale neferoase și 
rare, exponatele industriei de 
celuloză și hirtie. precum și 
prototipurile unor utilaje desti
nate industriei chimice.

Puternic ancorată in comple
xul măreței opere de industria
lizare socialistă a țării, chimia 
iși va spori producția în vi
itorul cincinal în medie cu 13— 
14 la sută armai, valorificînd 
importanta bază de materii pri
me, răspunzfnd astfel cerințe
lor crcscînde de produse chi
mice pentru consumul intern 
și pentru export care, in clipa 
de față, se face în peste 80 de 
țări.

In tot timpul vizitei, condu
cătorii partidului și statului, ca 
și oaspeții străini, pun între
bări specialiștilor, se interesea
ză de calitatea diverselor pro-

producția 
a țării a 
marc dccît

in 1960 
globală 
ori mni

fiecarc cifră sau imagine in
suflă vizitatorului mindria de 
a fi putut contribui direct, cu 
brațele sau cu mintea, la în
făptuirea grandiosului tablou 
al României socialiste, atil de 
plastic .șl elocvent sintetizat în 
expoziție : 
industrială 
fost de 2,7 
In I960 !

Toate acestea au fost cindva 
doar simple prevederi de plan. 
Ele au devenit realități dura
bile. S-a întîmplat așa pentru 
că întregul popor a participat, 
în calitate dc făuritor ?i su
veran al roadelor muncii sale, 
la opera de transformare so
cialistă a patriei Dc-a lungul 
acestor ani am fost martorii 
unui fapt unic -in istoria po
porului român - programarea 
viitorului — dc către intru-ll- 
parca desăvârșită a forței și în
țelepciunii poporului nostru — 
Partidul Comunist Român.

Ceea ce vedem aici sint mai 
cu scamă roadele efervescenței 
creatoare ce caratterizează în
treaga viață poliiico-socială i 
economică a țării după Congre
sul al IX-lea al partidului, 
Ceea ce vedem aici reprezintă 
materializarea hotărîrilor sale 
guvernate de spirit partinic, în
cărcate de răspundere pentru 
destinele României socialiste, 
sint răspunsul ccl mai elocvent, 
aprobarea cea mai entuziastă 
pe care poporul a dat-o lucră
rilor și documentelor înaltului 
for comunist 

duse, de performanțele atinse, 
de preocupările actuale ale crea
torilor lor.

Părăsind pavilionul central, 
asistența se îndreaptă apoi spre 
alte sectoare ale expoziției.

Pe platoul din fața pavilio
nului central, siluetele zvelte 
ale turlelor instalațiilor de fo
raj, avîntate spre azurul ceru
lui, te introduc in atmosfera 
sectorului de utilaj petrolier, 
înalții oaspeți români și stră
ini admiră utilajele realizate 
după celfe mai noi cerințe ale 
tehnicii petroliere, care au spo
rit prestigiul țării peste hotare, 
contribuind la punerea în va
loare a unor noi zăcăminte de 
^iței din țara noastră și din 
alte țări ale Europei, Africii, 
Asiei și Americii Latine. Se 
disting printre acestea instala
țiile F. 200, care și-au cucerit 
o faimă mondială, și F. 125, pe 
care colectivul Uzinelor „1 Mai' 
din Ploiești o prezintă vizita
torilor in premieră. Sînt cx? 
puse, dc asemenea, instalații de 
foraj geologic și de interven
ție, agregate de cimentare, sta
ții automate de carotaj și alte 
realizări ale constructorilor de 
utilaj petrolier.

Se face un scurt pop.as la 
restaurantul -Prahova", organi
zat în incinta expoziției de U- 
niunea județeană a cooperati
velor de consum Prahova. Cons
truit în stilul hanurilor româ
nești, restaurantul face parte 
din ansamblul de locuri de po
pas și agrement ce punctează 
drumul de mai mulți kilome
tri pe care vizitatorul îl are de 
parcurs prin expoziție.

Vizitarea expoziției continuă 
cu sectoarele minier și geolo
gic, amenajate, de asemenea, 
pe platforma din fața pavilio
nului central. La scara specifi
că expoziției sint prezentate 
aici principalele procese ale 
mineritului modern : de la de
tectarea straturilor, pină la 
transportul materialului la su
prafață și, mai"' departe, ‘ pină 
la operațiunile post-extractive. 
Pe terenul exterior sînt pre
zentate diferite utilaje și ma
șini specifice: o mașină pneu
matică de încărcat, un cărucior 
pe bandă și un răsturnător cu' 
comandă electrică, apoi vago- 
neți .și locomotive de mină — 
dintre care locomotiva Diesel 
cu transmisie hidraulică statică 
reprezentând o noutate — un 
schip modern de 12 tone și al
tele. Toate exponatele aduse 
aici — din care am amintit 
doar citeva — evidențiază o 
realitate cu adâncă semnifica
ție : aceea a nivelului înalt do 
automatizare și mecanizare a- 
lins în acest domeniu al in
dustriei noastre. O privire de 
ansamblu asupra^ sectorului mi
nier este concentrată în cadrul 
unui pavilion, în care expu
nerea este grupată urmărind 
aspectele princinalc ale -activi
tății extractive din diferite ex
ploatări. printre care Motru, 
Rovinari. Leșul Ursului — cen
tre mîn^Te născute in anii so
cialismului. Colecția mineralo
gică. din care nu lipsesc mine
reuri rare, flori de mină etc., 
aooi o cameră cu pereții și 
plafonul din blocuri de sare 
cristalină, rețin atenția vizita
torilor arin inedit.

Oaspeții vizitează în conti-r 
nuare sectorul electroenorgetic. 
Imaginea generală pe care ți-o 
sugerează echipamentele mo
derne din sistemul energetic 
național, pentru transrortul, 
transformarea și distribuția e- 
nergiei electrice, expuse in aer 
liber, este aceea a avîntului 
deosebit pe caro l-a cunoscut 
electrificarea în cei 25 de ani 
care s-au sours de la eliberare. 
Vasta acțiune de valorificare 
a posibilităților pe care le ofe
ră bogatele resurse energetice

tronson Lea 
alimentarea 

........și

alo țârii, inițiată de partid, 
realizarea unei uriașe rețete de 
hidro și termocentrale. . ulmi- 
nind ou lucrările sistemului hi
droenergetic de la Porțile de 
Fior — realizat in cooperare 
eu R.S.F. Iugoslavia — au r.<li- 
cat România in rindul țărilor 
avansate din punct de vedere 
al producției de energie elec
trică. Semnificativ. in acest 
sens, este și faptul <â în ulti
mii 15 ani dezvoltarea electri
ficării în țara noastră a cunos
cut un ritm de creștere anual 
de aproape două ori mai mare 
decit ritmul mediii mondial. To. 
varășul Mialko Todormuei, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condu
cătorul delegației U.C.I. la Con
gres. face in arcst moment al 
vizitei, o apreciere generală a 
sectoarelor vizitate pină acum : 
..Sini foarte impresionat df‘” ex
poziție. Se vede limpede că a- 
acest sfert de veac a trecut cu 
rost !'

Dintre exponatele cu care 
constructorii cnergelicieni se în
fățișează la acest imprcsionanfi 
bilanț, de pătrar de veac se re
marcă autotransformatorul de 
200 megawați amperi (200 kHo- 
volți). diferite, alte instalații 
pentru electrificarea urbană, și 
rurală, o construcție reprezen- 
tînd două posturi dc transfor
mare aeriene, un 
400 (200) pentru 
stației de 220 kV. precum] 
aparatura pentru încercări qgco-, 
tehnice și amplasamente lndro- , 
energetice.

Următorul sector vizitat j este 
cel de utilaj chimic — elefnen- 
le de construcție metalică.- Ex
ponatele prezentate aici — li
nele de prooorții impresionante
— sugerează vizitatorului însuși 
destinele industriei chimice ro
mânești. reflectă politica < eco
nomică a partidului de ^dez
voltare cu precădere a rhmu- 
rilor care propulsează progre
sul tehnico-științific și asigură 
reproducția lărgită la scara e- 
conomiei naționale. Rețin Aten
ția impunătoarea coloană de 
fracționare, înaltă de 22 m. co
loanele de condensare de 700 
mm diametru și de sinteză a 
amoniacului de 800 mm diame
tru.

In același spațiu sînt ampla
sate și alte exponate, printre 
care instalația transportabilă 
de forat puțuri de apă FA-12, 
un tractor pe șenile cu cupă 
incărcarc-descărcare, o automa
cara de 5 tone, un motostivuî- 
tor do 3 tone, o turbofreză de 
zăpadă pentru tractor U-650 
etc.

Urmează o impresionantă 
ilustrare a potcnțelor gîndirii 
tehnice românești — originalul 
pavilion al Institutului de fi
zică atomică. ..Acrodomul11 — 
cum se numește noua realiza
re a specialiștilor de la I.F.A.
— este de fapt o cupolă imen
să d intr-o membrană ușoară, 
fără schelet de rezistență, sus
ținută prin presiunea de aer 
interioară. Pe o suprafață de 
500 mp cit acoperă această cu- i 
polă, atomiștii expun o serie) 
de instalații noi sau perfecțio
nate, destinate aplicațiilor prac
tice ale tehnicilor nucleare sau 
conexe acestora. Se remarcă, 
nrfn originalitatea și marea lor 
utilitate, laserul de putere, la
serul monomodal, spectograful 
de rezistență paramagnetică e- 
lectronică, gammadefectoscopul 
pentru conducte, cazanul gam
ma distins cu medalia de aur 
și placheta de onoare Ia .Salo
nul internațional de invenții de 
la Bruxelles, un betatron trans
portabil. Alte exponate, com
pletate cu machete și fotogra
fii, dau vizitatorului o imagi
ne a preocupărilor oamenilor 
de știință de la I.F.A. de a-și 
concentra eforturile spre re
zolvarea acelor teme legato ne
mijlocit de producția materia
lă. de dezvoltarea econOînică 
și socială a patriei, pentru var 
lorificarea cit mai eficientă a 
cercetărilor.

Giancarlo Pajette, membru al 
Biroului Politic și al Direcțiunii 
P.O. Italian, a apreciat c' 
cele văzute : Interesant, 
interesant și deosebit de ___
ționant. Văd în expoziție mul
te produse realizate prin co-: 
operare. Sînt foarte impresio-/ 
nat de rezultatele industriei 
voastre și tot atît de mult .de 
organizarea acestei expoziții.

Transporturile și telecomu-z 
nicațiile cuprind o suprafață 
interioară și exterioară de 7 350 
mp. Nivelul dc dezvoltare la 
care au ajuns sau vor ajunge 
transporturile pe calea ferată 
este ilustrat prin citeva cifre : 
parcul de locomotive Dîesel- 
electrice și electrice a crescut 
în acest an, comparativ cu 
1965, de 3 ori. iar acțiunea con
tinuă intr-o măsură și mai 
mare, astfel ca la finele lui 
1975 tracțiunea Diesel-electri ă 
și electrică să reprezinte 95 la 
sută din totalul traficului. Con
structorii prezintă aici moder
ne locomotive electrice, Diesel- 
electrice și Diesel hidraulice, 
vagoane elegante de călători și 
de marfă, completate cu alte 
detalii privind aspecte ale ex
ploatării. cenlralirării teleco
municațiilor. electrificării, trac
țiunii șj întreținerii căii ferate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și a-lți inalți oaspeți urcă in ca
bina unei locomotive electrice de 
6100 cai putere, unde primește 
explicații asupra instalațiilor și 
aparatajului cu care sînt do
tate noile locomotive, asupra 
performanțelor acestor moder
ne mijloace ale transportului 
■feroviar.

In sectorul transporturilor 

ejogios 
foarte 
’ emo-

aulo, navale și aeriene sink 
prezentate, într-o gamă varia
tă, mijloace de transport — dc 
la autoturisme de teren, micro
buze și autocamioane de 3 și 
5 tone, pină la noile tipuri de 
autocamioane de 7 tone, auto
turisme ..Dacia-1 100“ și auto
turismul de teren ..Aro“. Ma
cheta noului aeroport interna
țional Otopcni, ca și diversele 
tipuri de avioane expuse, prin
tre caro avionul bimotor ..Is
lander", care recent a efectuat 
primul său zbor, facilitează vi
zitatorului cunoștința cu dez
voltarea transporturilor aerie
ne, iar machetele unor nave 
maritime dc construcție pro
prie sau ale celor aflate în do
tarea flotei noastre, precum și 
modelul la scara 1:500, al „por
tului Constanța, indică reali
zările obținute in transportu
rile navale.

Tot aici figurează sectorul 
poștei și telecomunicațiilor,

Totul pentru binele și fericirea oamenilor
reprezentativ, co

poiului și locului 
econo-

Un sector 
respunzător 
ce-1 ocupă în ansamblul 
mici noastre, este cel al agri
culturii, ramură care realizea
ză peste o cincime din produ
sul social total și mai bine 
de un sfert din venitul națio
nal al țării, situindu-se ca a- 
port iincdiat după industrie. 
Concomitent cu preocuparea 
susținută pentru industrializa
rea țării, partidul nostru a 
concentrat importante mijloa
ce materiale și in zona produc
ției agricole. Agricultura so
cialistă iși dovedește, an de an, 
superioritatea. In expoziție, ei 
ii este destinată o suprafață 
inlcriQyă și exterioară de 7 500 
mp. Încă înainte de a pătrun
de in pavilionul special cons
truit, pe un teren in aer liber, 
de circa 5 500 mp, sint expuse, 
intr-o variată paletă de culori, 
creațiile constructorilor de uti
laj agricol. In prim plan, trac
toarele, cele care au dus fai
ma țării, dincolo de hotare, în 
cele aproximativ 50 de țări un1- 
de sint exportate. Alături de 
tipurile obișnuite — U-650, 
U-651 pe șenile — sînt expu
se și unele realizări ..în pre
mieră11 : tractoarele V-400 și 
L-400. cu multiple utilizări în 
viticultură și respectiv legu- 
micultură. Prezentarea este 
completată de o gamă variată 
de mașini și unelte, grupate pe 
sisteme de culturi, printre care 
prima combină autopropulsată 
românească, realizată de uzine
le ..Semănătoarea11.

In incinta pavilionului, un 
grup de președinți de coopera
tive agricole de producție frun
tașe întîmpină pe înalții oas
peți după bunul obicei româ
nesc, cu pîine, sare și vin. u- 
rîndu-le bun venit în expozi
ția realizărilor țărănimii noas
tre cooperatiste.

In pavilion sint expuse pro
duse reprezentative obținute de 
unitățile agricole de stat și co
operatiste : cereale și plante 
tehnice, legume, fructe, vinuri 
din podgorii renumite și pro
duse alimentare tradiționale 
pentru diferite regiuni ale țării.

Prin sugestive machete sînt 
înfățișate mari complexe zo- 
qtehnice, sisteme de irigații și 
alte îmbunătățiri funciare care

. au sporit rodnicia pămintului , 
și suprafața agricolă a țării. 
Spre edificare, apelăm la citeva 
date care demonstrează dina
mismul agriculturii socialiste. 
La sfîrșitul anului 1968, com
parativ cu 1950, producția glo
bală agricolă a fost de circa 
2,2 ori mai mare, iar media 
producției globale din primii 
trei ani ai actualului cincinal 
a fost superioară cu 24 la 
sulă celei înregistrate în peri
oada 1961—1965. ceea ce depă-z 
șește prevederile Directivelor 
Congresului al IX-lea al P.C.R.

In imediata apropiere se află 
pavilionul de 2 000 mp rezer
vat industriei alimentare, co
merțului și cooperației.

In grija organizatorilor a stat 
preocuparea de a înfățișa cit 
mai sugestiv realizările obținu
te in acest sector. Astfel, sint 
etalate, într-o prezentare reu
șită; o gamă foarte largă, cu
prinzînd mai bine de 21000 
de produse și sortimente: zeci 
de sortimente de conserve din 
carne, fructe și legume din cele 
peste 230 de sortimente care 
se realizează in prezent: pro
duse lactate, zaharoase, făinoa
se și de pescărie, produse a- 
picole și multe ale bunuri ce
re sini tot mai apreciate de 
consumatori.

Panouri și grafice, fotomon
taje și pliante, cuprinzînd date 
despre succesele dobîndite de 
această ramură, demonstrează 
convingător linia sa elevată de 
dezvoltare. Numai în perioada 
1965—1969, în această ramură 
au fost construite și puse în 
funcțiune circa 5.0 de obiective 
industriale moderne care au 
permis creșterea apreciabilă a 
producției și a diversificării a- 
cesteia. 
dustrici 
1938 se 
mai 60 
noului cincinal, privind indus
tria alimentară, vizează o creș
tere a producției — la finele 
lui 1975 — de 35—40 la sută 
comparativ cu realizările ănu* 
lui 1970.

De altfel, producția in- 
alimentare din anul 
realizează acum In nu

de zile. Prevederile 

reprezentat prin centrale tele
fon stații de radio și tolo- 
v iziune, turnuri pentru radio 
relee și prin macheta stației 
de emisie Bucegl.

în continuarea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți oaspeți poposesc în in
cinta sectorului dcslinat < ons- 
trucțiilor, . arhitecturii și siste
matizării. Aici, trei pavilioane 
și mai multe platforme in aer 
liber, insuniind o suprafață to
tală de 10 500 mp. prezintă 
exponate variate, de la mate- 
teriale do construcție, nieca- 
nisme. mașini și utilaje grele, 
pină la machetele unor zone 
industriale, ale unor așezămin
te social-oullurale sau ale u- 
nor blocuri de locuințe. Alte 
componente ale pavilioanelor 
afectate acestei ramuri evi
dențiază aspecte esențiale pri
vind repartiția teritorială a in
vestițiilor, sistematizarea teri
torială și a construcțiilor des

Dezvoltarea și îmbunătățirea 
permanentă a nomenclatorului 
de bunuri de larg consum sint 
reflectate in realizările obținu
te de comerțul nostru socia
list, care, în pavilionul pe ca
re-1 ocupă împreună cu coope
rația de consum, oferă vizitato
rilor citeva detalii, demne de 
reținut. • - • 
parativ 
furilor desfăcute populației a 
crescut ’ ■ - .
Modificările 
nite in structura cererii popu
lației prin ipultiplicarea și di
ferențierea trebuințelor indivi
duale — efcpresie a procesului 
general de dezvoltare social-eco
nomică — iși găsesc împlinire 
în diversificarea structurii fon
dului de mărfuri care se des
face consumatorilor cuprinzînd 
acum aproape 200 000 articole 
și- sortimente, față de 48 000 
în 1950.

Un nou popas: o serie de 
mașini și utilaje folosite în 
exploatările forestiere, la care 
se adaugă fantezia organizato
rilor de a crea o atmosferă 
specifică acestui domeniu, in
troduc pe oaspeți în sectorul 
silvicnlturii și al industriei de 
prelucrare a lemnului. Un loc 
preponderent il ocupă ramura 
prelucrătoare, realizările aces
tea găsindu-și oglindire în 

■ multitudinea exponatelor — 
produse finite și semifinite — 
îndeosebi mobilă, piese de mic 
mobilier, etalate în interiorul 
unor apartamente amenajate 
în acest scop. Ele permit for
marea unei imagini' vii a ni
velului de dezvoltare pe care 
l-a atins această ramură.

O suită dc clemente de sin
teză ilustrează pregnant pro
cesul de dezvoltare și moder
nizare a industriei noastre u- 
șoare. Aceasta este însoțită de 
o prezentare de mărfuri, 
ranjate cu gust într-o 
siune de vitrine, 
supermagazin. 
pină la _____ ___
țesături, pină la confecții și 
tricotaje. Un alt pavilion, ame
najat ca v- —•—'k------- ■
introduce în ___ _
sînt reprezentate aici toate 
lementele' vieții lor — de la 
jucării la paltonașe, de la ar
ticole pentru nou-născuți la re
chizite școlare. Alte pavilioane 
înfățișează realizările industriei 
de sticlărie și ceramică, hăr
nicia și priceperea meșteșuga
rilor cooperatori. Exponatele pe 
care aceștia le prezintă — a- 
desea autentice opere de artă 
— demonstrează trăinicia unor 
vechi meșteșuguri, creșterea 
măiestriei meseriașilor, stimula
tă tocmai de avîntul industriei.

In pavilionul B, de pe malul 
-lacului Herăstrău, sînt ilustra
te realizările în domeniile cul
turii și artei, învățământului 
și științei, ocrotirii sănătății 
populației.

Astfcl, in 1968, com- 
cu 1950, volumul măr- 

de aproximativ 6,4 ori. 
esențiale interve-

a- 
succc- 

aidoma unui 
de la lenjerie 

încălțăminte, de la 

vii div pavmon, a: 
un mjcrbmagazin, ne 

lumea copiilor;
î „e-

VACANTA FERICITA
In Editura Politică

Se cuvine acum, în zilele 
celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 
să ne amintim, cu toată dra
gostea noastră, de copii — 
viitoarele detașamente de 
constructori ai României so
cialiste. Copiii sint viitorul 
țării, fala ei. Tocmai de a- 
ceea in aceste minunate zile 
de vacanță, cînd ei iși petrec 
timpul în excursii .și in ta
bere de odihnă, delegații la 
marele Congres conturea
ză, o dală cu viitorul patriei, 
și viitorul lor, al celor 
mici cetățeni. Taberele 
pionieri și școlari de la 
țeg, Orăștioara, Bulzeșli, 
vodari, Moneasa, Snagov, 
naia și din atîtea alte 1 
lități pitorești oferă copiilor 
țării soarele clar și acrul curat 
al acestui august de aur. Dar 
pe lingă satisfacțiile oferite 
de joaca nevinovată, de pî- 
riurile clare ori dc valurile 
reconfortante ale mării, co
piii iși descoperă noi pasiuni. 
Am vizitat muzeul istoric — 
etnografic din Orăștioa
ra unde în două cămă
ruțe ale unei case țără- 

tinate producției, crearea zone
lor, ansamblurilor și construc
țiilor industriale, .sistematiza
rea .și cohstrueția de locuințe 
și așezăminte social-cui turale 
urbane și rurale.

Ci leva date inserate pe pa
nourile din pavilionul destinat 
industriei materialelor de cons
trucții evidențiază pregnant 
voluția acestei ramuri : numai 
in perioada dintre Congresul 
al IX-lea .și a) X-lea al parti
dului au intrat in circuitul pro
ductiv 40 de fabrici și secții 
noi. Ca urmare producția de 
materiale de construcție a cres
cut apreciabil, ajungind ca in 
1968 aceasta să fio de 1-1.5 ori 
mai mare deci! in 1950. Tova
rășul Ceaușescu cercetează cu 
atenție exponatele, se intere
sează de performanțele lor și 
recomandă extinderea cit mai 
largă a utilizării noilor pro
duse.

Vizitarea Expoziției România 
1969 evocă atmosfera vizitelor 
de lucru pe care secretarul ge
neral al partidului le-a între
prins adeseori in toate colțu
rile țării. Bună parte tlintre 
exponate au mai fost văzute de 
tovarășul Ceaușescu și ceilalți 
conducători, acolo unde ele se 
nasc, in fabrici și uzine, pe 
șantiere, în institute de cerce
tări. Unele erau atunci in fază 
de proiect, altele erau prototi
puri; astăzi, aici sint prezente 
ca produse de serie. Se reține, 
în multe dintre explicații, for
mularea : „După cum .știți, a- 
nul trecut acest produs se afla 
în faza dc prototip. Astăzi îl 
livrăm întreprinderilor noastre 
și unor parteneri de peste ho
tare'. In aceste fraze, âuzite 
mai în toate sectoarele expo
ziției. este cuprins un înțeles 
mai larg : „Raportăm partidu
lui, secretarului său general, că 
ne-am respectat cuvîntul dat. 
Am muncit — și iată roadele 
efortului nostru !'

La despărțire, tovarășul Ni
colae Ceaușescu stringe cu căl
dură mîinile organizatorilor ex
poziției, spunînd : Vă felicit, 
este o expoziție frumoasă, bino 
organizată. Ea arată tuturor că 
douăzeci și cinci de ani în Ro
mânia s-a muncii !"

Răsună din nou aplauze, u- 
rate și ovații ncsfir.șitc. Mif șl 
mii de cetățeni aflați pe șosea, 
țin să-i salute la plecare pe 
conducători, iși exprimă recu
noștința fierbinte față de partid, 
pentru marile înfăptuiri obți
nute sub conducerea sa, pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, în
crederea deplină in viitorul fe
ricit al patriei și poporului ro
mân.

Inaugurarea Expoziției Reali
zărilor Economiei Naționale 
România 1969 este, simbolic, o 
zi în. care lucrările Congresu
lui al X-lca al Partidului Co
munist Român continuă. Ca și j 
zilele premergătoare, ca și cele 1 
ce vor urma, ziua de ieri a i 
prilejuit noi bilanțuri încărca
te de mîndrie, priviri îndrepta
te cutezător spre viitor. In ma
rea manifestare de încredere și I 
adeziune fierbinte a oang&nilor I 
muncii față de partid, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. . 
manifestare ce s-a făcut sim'i- 
tă din plin și in această zi. I 
regăsim încrederea, și atașamen
tul, iubirea și prețuirea intre- I 
gului popor, a României anu- i 
lui 1969, țară socialistă, care I 
se. îndreaptă cu pași hotărî* i ■ 
spre culmile progresului și ci- I 
vilizației. i

Reportaj realizat de 
Georgc-Radu CHIROVICI

CONSTANT!NESCU
Ștefan BRATU
Tudose NIȚESCU
Theodor MATEESCU 

nești zeci și zeci de copii, a- 
jutați de învățători și profesori 
au rîriduit obiecte de artă 
și port popular, dar mai ales 
vestigii prețioase ale trecutu
lui nostru istoric. Vasele, mo
nedele, obiectele de cult ori 
armele dacice poartă am
prentele acestor copii'îndră
gostiți de istorie. Din tabe
rele lor arheologice despre 
care se interesează cu dra
goste chiar distinsul profesor 
clujean C. Daicoviciu, au po
posit aici in muzeul Orăști-

mai oarei citeva dintre roadele
■ de căutărilor lor.
i Ha- Aceștia sint copiii noștri
. Nă- despre viitorul cărora se dis-

Si- cută acolo, la București. Și
loca- ei, copiii știu acest lucru.

De la minerii și con
structorii Văii Jiului știu co
piii că viitorul lor luminos stă 
sub zodia fierbinte a lui Au
gust, sub razele vii ale. ste
lei noastre călăuzitoare — 
PARTIDUL. Și de aici, din 
taberele țării, copiii urează 
Congresului sincerul lor sa
lut pionieresc : Tot înainte !

Rusaltn MUREȘANU

la Lupeni
I In urmă cu citeva zile, pu- 
Igiliștii dc la Minerul Lupeni 

au întîlnit în sala de sport din 
localitate pe boxerii de la Mo- I torul Arad. In formația oas
peților figurau nu mai puțin 

Ide 5 componenți ai lotului re
publican de tineret. Cu toate 
acestea, fntîlnirea, deși itmica- 

Ilă, a fost viu disputată, jucă
torii lupeneni opunind o dirzâ I rezistență colegilor lor arădani.
în fața cărora au cedat cu re
zultatul dc 9—7. Inlîlnirile s-au 

I desfășurat intr-un deplin spi
rit de sportivitate și au benefJ- 

Iciat d<• un arbitraj corespun
zător. Localnicii au greșit prin 
aceea că s-uu aruncat primii în 

I luptă fără să-și studiezi in 
I prealabil adversarii, fapt ce i-a 
I făcut să obosească repede, să-și 

dezvăluie din primul minut tac
tica și să cedeze in fin; 1 in 
fața unor adversari mai \a- 

| loroși, totuși. De asemenea, ci 
i au manifestat o slabă condi- 
| ție fizică, au dovedit nesigu

ranță in lupta corp la corp, 
mai ales in ultima repriză.

Cel mai frumos meci al ga
lei a fost acela dintre Marcel 
Ciobunu (Lupeni) șl Mihai Wal
ter (Arad), component al lo
tului republican de tineret. 
Deși arădeanul pornea favorit, 
jucătorul din Lupeni i-a dat o 
ripostă dirză. l-a trimis de câ
teva ori in colțul ringului și 
a obținut victoria. O bună im
presie a lăsat și întîlnirea din
tre „ușorii’ Pantelle Prunca 
(Lupeni) și Ștefan Mihalcici 
(Arad), și el component a! lotu
lui de tineret al țării. Prunca 
a evitat lupta corp la corp, 
dar pumnii de oțe] ai arădea
nului, l-au găsit de citeva ori 
pe boxerul nostru și l-au o- 
bligat în final să piardă în- 
lilnirea. In limitele categoriei 
scmimijlocie, arădeanul Valeriu 
Enculescu, din lotul dc tinerel 
al țării, a terminat repede par
tida cu Aurel Beleț pe care 
l-a învins prin K.O. l«a începu
tul reprizei a 11-a.

„Vedeta" ringului, și a g;dt;. 
de altfel, componentul lotului 
de tineret Alccu Lazăr a fost 
nevoit să părăsească ringul în
vins de boxerul lupenean Du
mitru Băraru care a punctat 
prin lovituri precise și puterni
ce din prima repriză.

In ansamblul ei, reuniunea 
pugilistică dintre Minerul Lu- 
peni și Motorul Arad a fost 
deosebit de utilă boxerilor din 
ambele formații și, mar al< s, 
elevilor lui Nicolae Barbu (Mi
norul Lupeni) carp-, deși în
vinși, au avut totuși multe lu
cruri de învățat de la coh gii 
lor din Arad.

Eugen POPA
Lupeni

In cadrul competiției de h; 
Icre «Cupa Mării Baltice-, 
re se desfășoară in 
Zinnowitz (R.D.G.), 
sovietic Ian Taits a 
nou record mondial 
ria grea (după noua 
stilul .împins" cu performanța 
de 190 kg. Vechiul record era 
de 188 kg și aparținea haltero
filului american Bednarski.

ca- 
prezenl la 

sportivul 
stabilit un 
la catogc- 
calificare),

♦
La Budapesta s-a disputat 

meciul amical de fotbal dintre 
selecționatele de juniori ale Re
publicii. Arabe Unite și Unga
riei. Au învins fotbaliștii ma
ghiari cu scorul de 
prin golul marcat 
in minutul 17.

1—0 (1—0)
de Kovacs

finală ale 
din 

internațional 
tenis

♦
In sferturile de 

probei de simplu bărbați 
cadrul turneului ’ 
(„O.P.E.N.") de tenis de la 
Hamburg s-a înregistrat o ma
re surpriză : jucătorul vest-ger- 
man Christian Kuhnke l-a în
vins cu 6—2, 6—4, 6—0 pe cu
noscutul tenisman profesionist 
australian Roy Emerson.

au aparut :
ANTONIO GRAMSCI - O- 

pere alese
296 pag.. 9,25 lei

DUMITRU CIUMBRUNDEAN 
— Jurnal de front 1914— 
1918

368 paq., 9,50 lei
PAUL LUTH — Ziua facerii 

și omul viitorului
432 paq., 12 lei

H. MONTGOMERY HYDE- 
Camera 3 603

312 paq., 7,50 lei
SANTIAGO CARRILLO - 

Realitățile de azi intr-o lu
mină nouă (Cuvînt înainte 
sem n at ’ • •
ruri).

de Dolores Ibar-

176 pag., 4,50 lei
DE GAULLE -CHARLES _______

Memorii de război (Che
marea 194C—1942).

416 pag., 12 lei
ROGER GARAUDY - Mar

xismul secolului XX (Co
lecția „Idei contempora
ne").

228 paq.. 5.50 lei
Știință și sinteză —

colocviu U.N.E.S.C.O. (Co
lecția „Idei contempora
ne").

360 pag., 7.75 lei
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STEAGUL ROȘU

Oamenii muncii din Valea Jiului
iși exprimă, cu entuziasm și sporit 
elan in muncă, adeziunea, aprobarea 
și hotărirea de a înfăptui neabătut 

programul ce va fi adoptat 
de Congresul a! X-lea al partidului

Recorduri de 
prodiictivilah;
Raportul prezentat de tova

rășul Nicol ac Ceaușescu la des
chiderea celui dc-al X-lea Con
gres al partidului a fost primit 
de colectivul minei Aninoasa 
cu deosebită satisfacție și ne
țărmurit entuziasm. Comuniștii 
din abatajele minei noastre 
și-au concretizat. în cursul zi
lei de miercuri. însuflețirea de 
care au fost cuprinși aflind lu
minosul conținut al acestui is
toric document al partidului, 
prin realizări Ia un nivel su
perior celor de pînă acum.

Concludente sint, in acest 
s« ns. realizările pe care le-au 
obținut colectivele celor două 
aonc in ziua deschiderii lu
crărilor Congresului :

> 500 tone peste plan zo
na I :0 400 tone cărbune in plus 
date de colectivul zonei 
a II-a.

Un fapt deosebit dc impor
tant : sporul acesta s-a obținut 
pe seama creșterii productivi
tății muncii la extragerea căr
bunelui cu 400. respectiv. 300 
kg/posL

La aceste remarcabile Tbali- 
zâri un aport deosebit a adus 
brigada comunistului Petru Ro
man din abatajul cameră nr. 
5, stratul 3; in ziua de 6 au
gust brigada a obținut un ran
dament ce întrece cu 3 to- 
no/post sarcina planificată, o 
avansare a frontului de lucru 
de 6 ml și un plus de 130 tone 
cărbune peste planul zilnic.

Organizarea judicioasă a Ac
tivității în abataje, alături de 
puternica însuflețire și avîntul 
stîrnit în rindul minerilor 
dc Raportul prezentat la Con
gres au făcut ca brigada lui 
Nicolae Iile din abatajul ca
meră nr. 14 de pe stratul 13, 
cit și cea mai tinără brigadă 
din zona T-a condusă de Eu
gen Bodnar din abatajul ca
meră nr. 10 să-și depășească 
planul zilei Ia producția de 
. ărbune cu 100 tone, să obțină 
o sporire a productivității mun
cii cu 2,5 tone pe post și o 
avansare de 5.5 ml.

In cadrul zonei a II-a, cele 
mai de seamă succese le-au 
obținut brigăzile conduse de 
Constantin Lăpu.șcă de la aba
tajul cameră nr. 9 din stratul 
3 și Vasile Mereuță din fron
talul scurt de pe stratul 13, 
«are au realizat un randament 
de 9,5 tone pe post fiecare și 
o depășire a planului zilnic cu 
350, respectiv, 100 tone de căr
bune.

Constantin DANILA
tehnician mina Aninoasa

I£ însuflețire 
eiprimaiâ in lapte

Oomenii șantierelor de construcții din Valea Jiului, 
acum, în zilele Congresului partidului și în întîmpinorea 
aniversării unui sfert de veac de Io Eliberare îșî mo- 
terîolizeoză »n fapte însuflețirea de core sînt cuprinși.

La Fabrica de brichete Coroeștr, aflată în fază de 
execuție, fața de groficul coordonator privind montarea 
utilajelor tehnologice, constructorii sînt în avans. Recent 
a fost depășit unul din momentele dificile din procesul 
de montare : așezoreo pe 
de cco. 30 tone.

Pino la coto -f- 2,90 
mat, piesa a fost ridicată 
utilaje : o macoro tip K-225 cu o copocitote de 25 tone, 
4 mocorole monorai de 10 tone și un troliu de 15 tone. 
Operațiile propriu-zise de montare oi 
brigăzile de lăcătuși 
lorgo.

In cinsteo celei 
patriei, colectivul de 
brichete Coroeștî * 
peste 60 tone de utilaje tehnologice.

Satisfacție
înainte cu o zi de începerea 

celui de-al X-lea Congres al 
partidului, Uzina de utilaj mi
nier Petroșani sărbătorea 60 de 
ani de activitate. Am reținut o 
cifră care s-a prezentat în ca
drul simpozionului jubiliar ; in 
anii socialismului producția u- 
zinei a crescut dc peste trei 
ori. Această cifră înseamnă o 
certitudine: prezența vie a 
partidului, a politicii sale juste 
și clare în viața uzinei în de
cursul anilor. Oamenii uzinei 
au simțit permanent această 
prezență, au trăit-o intens și au 
cinstit-o dăruindu-se sensului ei. 
De aceea momentul deschide
rii Congresului partidului, în
treaga desfășurare, timp de cî- 
teva zile istorice, a acestui mă
reț eveniment, înseamnă in su
fletul și mintea lor, in viața 
lor, o prezență sărbătorească, 
mobilizatoare, efervescentă. Gla
sul lor plin de elan și entu
ziasm — pe care l-am auzit în 
primele zile ale lucrărilor Con
gresului — împletit cu glasul 
trepidant, metalic al uzinei în 
lucru, impresiona prin căldură, 
intensitate, hotărîre, tărie. As
cultați-! :

Ion Almășau, strungar secția 
mecanică. „Lucrările din prima 
zi a Congresului pe care le-am 
urmărit la televizor mi-au um
plut inima de un fior de satis
facție și do elan. Discursul to
varășului Nicolac Ceaușescu a 
fost de o intensitate pătrunză
toare, înălțătoare. Am reținut 
realismul problemelor abordate. 
Noi comuniștii»®’* vom depune 
toate eforturile, vom face tot

fundație a piesei multicablu 

o construcției de beton ar- 
cu ajutorul unui complex de

|
I

I

iu fost efectuate de 
conduse de loan Popa și .Nicolae

de-o XXV-o aniversări a eliberării 
muncă de pe șantierul fabricii de 

;i-o loot angajamentul să monteze

P. M.

politica elaborată de partid să 
fie tradusă in fapte. Iar în ce 
mă privește personal, voi de
pune toată străduința și price
perea mea pentru ca, prin re
zultatele ce le obțin, să con
tribui la creșterea permanentă 
a prestigiului uzinei.

Stei ian Albită, lăcătuș secția 
construcții metalice (in momen
tul vizitei noastre in uzină era 
urcat pe un podium dc lucru 
unde pregătea cu „ortacii săi" 
o piesă metalică pentru viitoa
rea fabrică dc brichete Co- 
roești), ne-a mărturisit: „Fiind 
în fața televizorului simțeam că 
parcă aș comunica cu sala în 
care au început lucrările Con
gresului. Simțeam demnitatea 
sărbătorească a evenimentului 
și în același timp recunoștința 
mea se îndrepta spre Congres, 
spre partid. Căci dacă nu era 
partidul, politica sa justă și în
țeleaptă, nu puteam urma gra
tuit cei trei ani de școală pro
fesională, nu puteam să intru 
acum în anul IV al liceului in
dustrial, nu puteam să am con
dițiile bune de muncă și de 
viață pe care le am. Dc aceea 
sînt adine recunoscător parti
dului, politicii sale înțelepte.

Nicolae Tudor: „Deschiderea 
lucrărilor Congresului partidu
lui cît și cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostite in 
prima zi a Congresului le-am 
primit cu emoție, bucurie, ele 
constituind un îndemn in mun
că".

...Cîteva nume, citcva păreri. 
Ele exprimă însă în esență gla
sul celor peste 1 400 de șalariați 
ai Uzinei de utilaj minier, sen
timentele nobile și atașamentul 
lor față de partid, față de cau
za măreață a socialismului.

Ion MĂRGINEANU

— Da. Un fapt deosebit. Azi 
dimineață la ora 6 a fost pusă 
în aplicare o importantă ino
vație locală.

— Despre ce este vorba ?
— Un colectiv de ingineri și 

tehnicieni de la mina Lonea 
a conceput un scut metalic 
care înlocuiește susținerea pro
vizorie în leijin-la galeriile ce 
se betonează, croind posibili
tatea săpării și betonării con
comitente a lucrării miniere 
respective.

— Cine sint autorii inovației, 
unde se aplică ea și ce alte 
avantaje tehnico-economice a- 
duce cu sine ?

— Realizatorii sînt ing. Petru 
Bălănescu, șeful serviciului teh
nologic și de organizare a. 
muncii, ing. Miron Rebcdea. 
șeful sectorului deschideri și 
pregătiri și tehnicianul tapo- 
graf Franeisc Hummel, iar scu
tul metalic a fost introdus la 
locul de muncă al brigăzii de 
pregătiri a lui Dumitru Cești- 
naș — galeria direcțională de 
culcuș în blocurile VII—VIIT— 
IX, orizontul 530. Ca eficiență 
economică mai notați: elimi
narea completă a lemnului dc 
susținere, creșterea vitezei de 
avansare la lucrările de înain
tare și betonare în galeriile 
unde se folosește, ușurarea e- 
fortului fizic al minerilor.

— Cu alte cuvinte, un nou 
pas făcut pe calea înfăptuirii 
sarcinii importante trasate de 
partid minerilor și cadrelor 
tehnice privând reducerea con
tinuă a consumului de lemn ?

— Exact !
Intr-adevăr minerii, tehnicie

nii și inginerii minei Lonea

Partid, 
lumina
vieții9

noastre
< Ui mare din pug. 1 

cu ea. Și toate acestea s-au 
petrecut în anii din urmă, sub 
soarele românesc iiber, sub 
flacăra de înțelepciune și cu
tezanță a partidului nostru co
munist. Mai avem desigur încă 
multe de făcut. Noi, energeti- 
cienii, trebuie să dăm țării mai 
multă forță și lumină. Pentru 
aceasta trebuie să muncim cu 
abnegație, fiecare la locul său 
de muncă, să învățăm mereu. 
Tn ramura energetică, și nu 
numai aici, nu-.și are loc stag
narea. Este necesar să ne ridi
căm continuu pregătirea pro
fesională. să fim capabili să 
stăpinim tehnica modernă, să 
mînuim fără greș aparatele 
noi. automatizate.

Și ne stă în putință aceste 
lucruri. Avem condiții minu
nate de muncă, de studiu, de 
viață. Partidul veghează ne
clintit la fericirea noastră, a 
oamenilor. Iar noi, oamenii, 
avem datoria, avem misiunea 
istorică a.ș zice, de a-1 urma 
neabătut în politica șa științi
fică marxist-leninistă, de a 
munci și lupta cu brațele și 
cu mintea pentru înflorirea și 
prosperitatea unei țări care, în

dul să muncim și să luptăm. 
Ii simțim mai mult prezența 
în inimile noastre în aceste zile 
cînd jalonează direcțiile de 
viitor ale României socialiste.

25 dc ani, a urcat tot atîtea
trepte spre progres Și civiîL
zație.

Așa ne învață pe noi parti-

Hi
dau glas sentimentelor de bu
curie, satisfacție profundă și 
de încredere în viitorul minu
nat ce-1 prefigurează Congresul 
al X-lea al partidului, în plină 
desfășurare în Capitala pa
triei, consacrîndu-.și cu pasiu
ne întreaga lor capacitate și 
competență creșterii extracției 
de cărbune, sporirii eficienței 
economice a producției, ridică
rii întregii activități la înălți
mea mărețelor sarcini pe care 
partidul le pune în fața între
gului popor în noua și lumi
noasa etapă a desăvârșirii cons
trucției socialiste în țara noas
tră.

<5

Centrala cărbunelui 
PETROȘANI 

Exploatarea pentru 
deschideri de mine noi 

CU SEDIUL 1N ORAȘUL PETROȘANI, 

CARTIERUL AEROPORT

LUNI 11 AUGUST

17.30 ITuîclin de știri.
17,35 Lumea copiilor. Serial 

do păpuși ..llup și 
Hop".

17,50 Studioul școlarilor. Re
bus de xacanță.

18,15 Ateneul tineretului.
18,45 Comentariu in imagini. 

Colocviile brașovene.
19,00 Trepte spre finală. In- 

lerpreți de muzică 
populară participant! la 
finala celui de-al IX- 
lea Concurs aj artiști
lor amatori.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Lucrările Congresului al | 
X-len al partidului.

20.30 Steaua fără nume — 
emisiune-concurs de mu
zică ușoară.

21.30 Roman foileton .Lunga 
vară fierbinte" (XV). 
„Tatăl lui Ben Quick", f

22,20 Film documentar.
22,30 Congresul al X-Ica al 

P.C.R. Cronica lucrări
lor Congresului. Ediție 
specială.

23,00 Cîntcc și joc dc pe la 
noi. Muzică și dansuri 
populare.

23,15 Miniaturi muzicale.
23,35 Telejurnalul de noapte 

și buletinul meteorolo
gic.

radio
MARȚI 12 AUGUST

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Atlas 
cultural; 10,05 Varietăți mu
zicale; 11.35 Cintece pionie
rești de drumeție; 12,00 Ope
reta și interpreții ei; 12,25 £ 
Moment științific; 12,30 Intîl- j 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Lu
crările Cohgresului partidu
lui; 13.30 Mic magazin mu
zical; 14,10 Expediție pionie
rească; 14,55 Al IX-lea Con
curs republican al formații
lor artistice de amatori — 
selecțiuni din finală: 15,20 
Radio publicitate; 15,30 Com
pozitorul săptămînii; 16,00 
Radiojurnal: 16,30 Melodii, 
melodii; 17,05 Muzică de pro
menadă; 17,30 Muzică popu
lară; 18,03 Piese instrumenta
le de virtuozitate; 18,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră: 19,00 Lucrările Con
gresului partidului: 19.30
Concert de estradă; 20.05 Ta
bleta de seară; 20,10 Vedete 
ale muzicii ușoare; 20.30"TE- 
minesciana; 20,35 - Pentru 
magnetofonul dumneavoas
tră: 21,00 Lumea de azi; 
21,20 Revista șlagărelor; 21,30 
Sport; 21,40 Revista șlagăre
lor; 22,00 Lucrările Congre
sului partidului; 22,30 Muzi
ca ușoară; 22,55 Moment poe
tic; 23,00 In ritm de dans; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; 6,00;
10,00; 11,00; 17,00; 18,00;
20,00; 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 6,05; 12,00; 14,00; 
21,00; 23,00; 0,55.

filme
MARȚI 12 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Neimblînzita Angelica; 
Republica : Asasinatul s-a co
mis luni; PETRILA: Adio 
Gringo; LONEA — Minerul: 
Vară fierbinte; VULCAN : 
Am două mame și doi tați; 
LUPENI — Muncitoresc: 
Mesteacănul; Cultural : Co- 
medianții, seriile I și II.

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

a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Socialiste România
Comitetul Contrai al Partidului Comunist Ro

mân. Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
alo Republicii Socialiste România anunță cu 
profundă durere încetarea din viață a lui Con
stantin I. Parhon, eminent om dc știință,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vechi militant al mișcării muncitorești și demo
cratice din țara noastră, președinte al primului 
Prezidiu al Republicii Populare Române, fiu 
credincios al poporului român.

CONSILII L DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

CONSILII L DE MINIȘTRI 
AL KEPI HLKTI SOCIALISTE ROMÂNIA

O

Academia Republicii Socialis
te România, Academia de Ști
ințe Medicale. Ministerul Invă- 
țămintului, Ministerul Sănătă
ții, Consiliul General A.R.L.U.S. 
anunță cu adîncă durere înce
tarea din viață, in ziua de 9 
august 1969, orele 11 și 40 de

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

MINISTERUL 
INVÂțAmINTULUI

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
MEDICALE

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
CONSILIUL GENERAL 

A.R.L.U.S.

O

La 9 august 1969 s-a stins 
din viață in urma unei boli 
îndelungate Constantin I. Par
hon, savant de renume mon
dial, vechi militant <jl mișcă
rii muncitorești și democratice 
din țara noastră, președinte al 
prunului Prezidiu al Republicii 
Populare Române, fiu credin
cios al poporului român.

Constantin I. Parhon și-a con
sacrat întreaga viață slujirii cu 
uasiune a științei românești, 
înfloririi patriei și propășirii 
poporului, construirii socialis
mului in România, cauzei ge
nerale a progresului, păcii și 
prieteniei între popoare.

Născut la 28 octombrie 1874 
la Cîmpulting Muscel, dintr-o 
familie de învățători, și-a de
săvârșit studiile, prin absolvi
rea strălucjtă a Facultății de 
medicină din București, în anul 
1897. încă de pe băncile fa
cultății, Constantin 1. Parhon 
se remarcă. întrunind aprecie
rile elogioase ale profesorilor 
săi și îndeosebi ale savantului 
Ghcorghe Marinescu.

In anul 1909. Constantin I. 
Parhon a elaborat primul tra
tat de endocrinologie din lu
me. Tn anul 1912 este numit 
profesor de clinică ncuro- 
psihiatrică la facultatea de me
dicină din Iași- și director al 
spitalului dd1 boli psihice de la 
Socola. încă de la această e- 
pocă numele său începe să fie 
cunoscut și apreciat în lumea 
medicală. După 20 de ani de 
activitate desfășurată la Iași, 
in 1933 profesorul Constantin 
T. Parhon devine titular al ca
tedrei de endocrinologie a fa
cultății de medicină din Bucu
rești.

Om de o mare erudiție știin
țifică, Constantin I. Parhon a 
adus o strălucită contribuție la 
dezvoltarea tezaurului științific 
medical al patriei noastre, la 
creșterea prestigiului științei 
românești peste hotare. El este 
creatorul școlii noastre de en
docrinologie și unul dintre fon
datorii endocrinologiei pe plan 
internațional. Depunînd o ac
tivitate de pionierat, descope
ririle și ideile sale au contri
buit la dezvoltarea științelor 
biologice și, medicale.

Rccunos cin du- i -se meri tele 
științifice deosebite. in 1928 
este ales membru al Acadc- 
mîei“’’Române. iar în 1948 pre
ședinte de onoare al Academiei 
Renublicii Populare Române.

In anul 1948 din inițiativa 
lui Constantin I. Parhon se în
ființează Institutul de endocri
nologie pe care îl conduce ani 
îndelungați. Rezultatele activi
tății pe acest tărim i-au adus 
o largă apreciere internațio
nală, fiind ales membru al u-

O

minute, a academicianului pro
fesor dr. Constantin I. Parhon, 
savant de renume internațio
nal, creator al școlii românești 
de endocrinologie și unul din 
fondatorii acestei ramuri a ști
inței medicale pe plan mon
dial, medic strălucit, profesor- 

O

nui mare număr de academii 
.și societăți străine . numeroase 
universități și instituții de in- 
xățămint superior de peste ho
tare i-au acordat titluri .știin
țifice.

Constantin I. l’arhon împle
tește munca de c.cațic știin
țifică cu activitatea de ocroti
re a sănătății poporului, că
reia îi dedică o neobosită c- 
nergie și pasiune și este cu
noscut, de asemenea, prin con
tribuția de mare preț pe care 
a adus-o la formarea de noi și 
noi contingente âe cadre me
dicale valoroase.

Adine devotat poporului ro
mân. adevărat savant cetățean, 
animat dc dorința de a riuji 
cu credință și abnegație cauza 
națiunii din rîndurile căreia 
s-a născut, el a luat parte ac
tivă la lupta dusă de forțele 
progresiste pentru eliberarea 
socială și națională ji poporu
lui. încă din tinerețe a luat 
contact cu mișcarea muncito
rească, a cunoscut ideile so
cialiste și a militat pentru în
făptuirea lor. Din anul ’ 1921 
Constantin T. Parhon este mem
bru al Partidului Comunist 
Român.

în ciuda persecuțiilor la care 
a fost supus de regimul bur- 
ghezo-moșicresc. Constantin I. 
Parhon a militat neînfricat îm
potriva cercurilor reacționare, 
a fascismului, pentru democra
ție, libertate și independență 
națională.

Patriot înflăcărat, Constantin 
I. Parhon a fost in același 
timp animat de idealurile in
ternaționalismului socialist, mi- 
litînd activ' pentru cauza păcii 
și prieteniei între popoare: el 
a desfășurat o intensă activi
tate pentru înfăptuirea liniei 
politice a Partidului Comunist 
Român de dezvoltare a rela
țiilor de prietenie între poporul 
român și popoarele sovietice, 
în anul 1934 a fost unul din 
fondatorii Asociației ..Amicii 
U.1LS.S.“. în tâmpul celui de-ai 
doilea război mondial, a mili
tat împotriva dictaturii inili- 
taro-fasciste, fiind unul din 
semnatarii protestului profeso
rilor universitari împotriva ^gu
vernului lui Antonescu pentru 
îdșirea României d:n războiul 
antisovietic.

După 23 August 1'514. in 
funcțiile pe care le-a îndepli
nit, Constantin I. Parhon a dus 
mai a.» arte luota pentru rea
lizarea aspirațiilor înaintate 
ale clasei muncitoare, ale tutu
ror oamenilor muncii, partici- 
pînd cu toată energii' și pri
ceperea la desfășurare-1 revo
luției populare, la zidirea te
meliilor orânduirii socialiste. 
Ca președinte al- primului par
lament democratic constituit in

HOTÂRÎREA

O

,i pedagog, președinte de onoa
re aj Academiei Republicii So
cialiști? România, membru de 
onoare al Academici de Științe 
Medicale, membru al mai mul
tor academii și societăți știin
țifice de peste hotare, preșe
dinte de onoare al Consiliului 
General A.R.L.U.S.

O

urma alegerilor din 1946, a 
adus o valoroasă contribuție 
in lupta condusă de partidul 
comunist pentru înfrângerea 
reacțiunii, pentru democratiza
rea țării, pentru consolid^a 
și dezvoltarea regimului demo
crat-popular. După proclamare a 
Republicii Populare Române, 
la 30 decembrie 1947. Constan
tin I. Parhon este investit eu 
înalta răspundere de președin
te al primului Prezidiu al Re
publicii Populare Române. în 
această calitate a muncit ■ u 
pasiune pentru înfăptuirea po
liticii partidului de dezvoltare 
economică și social-cuîturala a 
țării, de construire a bozelcr 
orînduirii socialiste. *

Constantin I. Parhon a adus 
o contribuție dc seamă la în
făptuirea politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
în calitate de membru fonda
tor al Asociației române pen
tru strîngerea legăturilor cu 
U.R.S.S. — al cărui președinte 
de onoare a rămas pînă Ia 
sZîrșitu! vieții — a militat activ 
pentru prietenia dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. El 
a activat consecvent pentru în
tărirea relațiilor dc prietenie 
ale României cu toate țările 
socialiste, pentru dezvoltarea 
legăturilor țării noastre cu toa
te statele, pentru afirmarea 
României pe plan internațional, 
în spiritul cauzei păcii si co
laborării între popoare.

Patriotismul fierbinte, în
crederea neclintită în fCTța 
creatoare a poporului român, 
liber și stăpîn pe soarta sa, 
devotamentul cu care a slujit 
cauza socialismului de-a lungul 
întregii sale vieți au făcut din 
omul de știință și cetățeanul 
Constantin I. Parhon o strălu
cită pildă pentru întreaga in
telectualitate și întregul tineret 
studios din patria noastră.

Ca recunoaștere a activității 
închinate fericirii poporului, a 
meritelor sale dc om dc știin
ță și militant pe tărim social- 
politic, Constantin I. Parhon £ 
fost distins cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste și 
cu alte numeroase titluri, ordi
ne și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

A preriindu-i-se aportul deo
sebit la cauza păcii și priete
niei intre popoan». C. I. Par
hon a fost, de asemenea, dis
tins cu- Ordinul Lenin al 
U.R.S.S.. precum și cu înalta 
ordine și distincții ale altor 
sh’to.

înrolarea din viață a Iui 
Constantin I. Parhon este o 
grea și dureroasă pierdere oen- 
lru ponorul român. Amintirea
sa va rămine veșnic vie in iaî-i 
ma si conștiința oamenilor'
mun ii din patria noastră.

0 expresie a politicii
< Uimuie dm pug 1

dezvoltarea învățăm in tului su
perior tehnic -și economic in 
cursul viitorului cincinal, acor- 
dindu-se atenție deosebită pre
gătirii specialiștilor in dome
nii care reprezintă prioritate in 
tehnologia și activitatea econo
mică modernă". In ritm cu dez
voltarea științei zilelor noastre, 
cure a impus continua perfec
ționare a metodelor de predare, 
îmbogățirea cursurilor cu cele 
mai noi cuceriri în domeniul

mineritului, la Institutul de mi
ne din Petroșani s-au luat mă
suri concrete pentru legarea 
mai strinsă a procesului in
structiv de cerințele producției, 
pentru pregătirea unor ingi
neri mineri la nivelul tuturor 
exigentelor contemporane.

Cadrele didactice din învăță- 
rnintuj superior au menirea de 
a îndruma studenții sâ-si în
drepte atenția spre ceea ce 
este nou în domeniul lor de 
activitate, de a le dezvolta con
știința răspunderii că tot ceea

partidului
ce fac trebuie să corespundă 
unei maxime eficiențe.

In calitatea mea de cadru 
didaclij, de om de știință și 
cetățean al unei țări in plină 
dezvoltare și afirmare, doresc 
să-mi exprim totala adeziune 
la măsurile preconizate în do
cumentele Congresului al X- 
lea al P.C.R. și să-mi iau an
gajamentul de a aplica in 
munca mea de zi cu zi toate 
indicațiile și învățămintele pre
țioase care sînt cuprinse in a- 
ccsie documente.

Organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de

Concursul se va tine în ziua de 16 august 

1969, orele 8 dimineața, la sediul exploatării.

In legătură cu încetarea din 
viață a lui Constantin 1. Par
hon, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
România hotărăsc :

1. — Se vor organiza fune
ralii naționale. Ele vor avea Joc 
miercuri, 13 august 1969. In ziua

funeraliilor, drapelul de stat al 
Republicii Socialiste România 
se va arbora în b.rnă.

2. — Se constituie o comi
sie pentru organizarea funera
liilor formată din tovară-îi : 
Ion Ghcorghe Maurer (preș, din
tele comisiei), Dumitru P» tres- 
cu, Miron Nieolescu, Aurel 
Moga, Ștefan Bălan, Mihail

Roșianu.
3. — Corpul m-insuflețit 1 

Iui Constantin I. Parhon va I 
depus Ia Monumentul eroii» 
luptei pentru libertatea popor) 
lui și a patriei, pentru soci| 
lism.

4. — Tn semn de ultim omj 
Riu, în București se vor trai 
21 de salve de artilerie.
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CONGRESUL AL X-LEA
AL P.C.R. ÎN ATENȚIA 

OPINIEI PUBLICE INTERNATIONALE
Moscova

MOSCOVA 10 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duțâ, transmite : In relatările 
trimise din București de tri
mișii speciali ai ziarului „Pray- 
da" la lucrările celui de-al X- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român se subliniază 
că și in ziua de sîmbătă „Cu
vîntările delegaților la Congre
sul al X-lea al P.C.R. au fost 
pătrunse de preocuparea pen
tru dezvoltarea continuă a e- 
conomiei și culturii țării". In 
legătură cu aceasta este cita
tă partea din cuvîntarea direc
torului uzinei constructoare de 
mașini din Reșița in care se 
relevă că „dacă în 1964, pri
mul agregat energetic montat 
ia uzină avea o putere de 11,5 
megawați, astăzi muncitorii și 
inginerii acestei uzine montea
ză agregate de 178 megawați".

în relatările ziarului se re
levă preocuparea comuniștilor 
români pentru dezvoltarea prin
cipalelor ramuri ale industriei 
și pentru valorificarea supe
rioară a bogatelor resurse ale 
țării.

Belgrad
BELGRAD 10. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Sub titlul „Intilnirca 
de la București', ziarul „Poli- 
tika* a publicat un comenta
riu consacrat lucrărilor Congre
sului Partidului Comunist Ro
mân. „Primele zile ale lucrări
lor celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român 
au confirmat toate așteptările. 
Concepțiile conducerii de partid 
și de stat din țara vecină în 
domeniul economiei, ca și în 
cel al politicii interne și -ex
terne s-au bucurat de un pu
ternic sprijin din partea dele
gaților. România își continuă 
drumul pe care și l-a ales in 
construcția societății socialiste, 
dezvoltarea vieții sale interne, 
lărgirea și stabilirea relațiilor 
sale internaționale, drum pe ca
re l-a întărit unanimitatea ce
lui mai autorizat for al său.

Ceea ce s-a spus pînă in 
prezent in ședințele plenare, și 
în primul rînd în raportul lui 
Nicolae Ceaușescu. vorbește des
pre acest proces de perfecțio
nare a sistemului in întregime, 
despre faptul că un asemenea 
proces l-a conceput conducerea 
de partid și că ea îl realizează, 
bucurîndu-se de sprijinul mem
brilor de partid și al întregu
lui popor. Din informațiile ob
ținute Ia fața locului, acest 
proces cuprinde continuarea 
dezvoltării economice rapide 
care trebuie să fie mai efica
ce, perfecționarea metodelor de 
conducere și planificare care 
trebuie să se sprijine pornin- 
du-se de la concepția creșterii 
rolului statului, pe democrati
zarea societății și pe lupta îm
potriva birocrației. In sfirșit, 
este vorba despre ridicarea ni
velului de trai al populației ca 
una din componentele dezvoltă
rii societății socialiste.

Se înțelege că asemenea con
cepții române s-au oglindit în 
ultimii ani și în politica ex
ternă a țării și in locul pe 
care comuniștii români îl ocu
pă in rîndul partidelor . comu
niste. Cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român 
a confirmat, după cum s-a a- 
rătat și in raportul lui Nicolae 
Ceaușescu, hotărârea României 
de a duce și in viitor o poli
tică externă independentă, ceea 
ce presupune, bineînțeles, cele 
mai strinse relații cu toate ță
rile socialiste și participarea ac
tivă atît la Tratatul de la Var
șovia, cît și la Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc. Nu 
este deci o surpriză că, intr-un 
asemenea cadru, la Congres a 
fost subliniat dreptul fiecărei 
țări la o politică independentă 
și la menținerea propriei suve
ranități, ca și faptul că nu se 
acceptă forme supranaționale 
de colaborare. Pe de altă parte, 
este normal că o asemenea po
ziție nu exclude colaborarea e- 
gală in drepturi cu toate cele
lalte țâri, indiferent de siste
mul lor social’. In continuare. 
„Poiitika* subliniază «însemnă
tatea cu adevărat deosebită a 
celui de-al X-lea Congres, care 
legalizează o asemenea poli
tică".

Din lucrările de simbătă ale 
Congresului, ziarele „Borba", 
„Viesnik" și «Poiitika Expres' 
subliniază prîncioialitatea poli
ticii externe a României. „Po
iitika Expres' menționează, de 
asemenea, că tovarășul Ion Io- 
niță «a apreciat în mod pozitiv 
legăturile dintre armata româ
nă și forțele armate ale ță
rilor Tratatului de la Varșovia, 
colaborare care se bazează pe 
principiile cunoscute ale respec
tării suveranității și indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului in 
treburile interne ale altor țări".

Ziarul «Oslobodjenie". după 
șe arată că la Congresul P.C.R. 
participă reprezentanți a 71 de 
sartide și mișcări progresiste 
lin întreaga lume, scrie că „a- 
feastă numeroasă prezență este 
pnsiderată ca o recunoaștere

a activității internaționale a co
muniștilor români".

Sofia
SOFIA IV — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite î 
Ziarele care apar în capitala 
Bulgariei publică coresponden
țe din București despre lucră
rile Congresului al X-lea al 
P.C.R. „Rabotnicesko Delo" in
serează in coloanele sale o re
latare a corespondentului agen
ției B.T.A. în care se arată că 
în cea de-a patra zi a lucră
rilor au continuat dezbaterile 
generale pe marginea princi
palelor documente ale Congre
sului. Printre altele se relevă 
că în ședința plenară de sîm
bătă Congresul a aprobat în 
unanimitate propunerea cu pri
vire la numărul membrilor Co
mitetului Central și a Comisiei 
Centrale dc Revizie, menționîn- 
du-se că, dat fiind sarcinile 
tot mai complexe ce se pun în 
fața noilor organe conducătoa
re de partid, numărul membri
lor acestora va spori.

Presa bulgară consemnează, 
de asemenea, saluturile adresa
te Congresului de către con
ducătorii unor delegații dc pes
te hotare.

Știri și informații despre 
desfășurarea lucrărilor Congre
sului al X-lea al P.C.R. au di
fuzat. de asemenea, posturile 
de radio și televiziune bulgare 
în emisiunile lor.

Ziarele bulgare informează 
despre vizitele făcute in Bu
curești de delegația C.C. al 
P.C. Bulgar care participă la 
lucrările Congresului.

Berlin
BERLIN 10 — Coresponden

tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : Ziarele „Neues Deutsch
land" și Berliner Zeitung" în
serează in paginile lor relatări 
ale corespondentului A.D.N. 
care se referă la cea de-a pa
tra zi a- lucrărilor celui de-al 
X-lea Congres al P.CJt. Prin
tre altele, se menționează că 
simbătă după-amiază lucrările 
s-au desfășurat pe secțiuni. 
Totodată, se relevă faptul că 
Congresul a hotărât numărul 
tovarășilor ce urmează să fie 
aleși în organele de conduce
re — Comitetul Central și Co
misia Centrală de Revizie.

în informația despre lucră
rile Congresului este citat sa
lutul adresat participantilor la 
Congres de către Partidul Co
munist din Germania. De ase
menea, menționindu-se că Con
gresul a fost salutat de șefii 
unor delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești, in 
corespondență se subliniază că 
o trăsătură comună a aproape 
tuturor cuvântărilor de salut a 
constituit-o ideea necesității în
tăririi unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale.

Varșovia
VARȘOVIA 10 — Corespon

dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: Referindu-se la cea 
de-a patra zi a lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, „Try- 
buna Ludu" scrie într-o cores
pondență din București că „de
legații care iau cuvîntul la tri
buna Congresului își împărtă
șesc experiența, fac bilanțul ac
tivității partidului și al dezvol
tării republicii, exprimindu-și. 
totodată, acordul cu Raportul 
prezentat de secretarul gene
ral al partidului și cu Directi
vele C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea economiei na
ționale. sprijină propunerea de 
realegere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al P.C.R.".

într-o altă știre agenției 
P.A.P.. înserată în paginile zia
relor care apar duminică la 
Varșovia, se informează că. în 
cadrul ședinței plenare de sim
bătă. Congresul a aprobat pro
punerea cu privire la numărul 
membrilor Comitetului Central 
și al membrilor Comisiei Cen
trale de Revizie.

Intr-o corespondență din Bu
curești. transmisă de postul de 
radio Varșovia s-a arătat, prin
tre altele, că Congresul a fost 
salutat, de o serie de delegați 
de peste hotare, citîndu-se din 
aceste cuvîntări de salut. O co
respondență similară a fost 
transmisă și în cadrul telejur
nalului de seară.

Corespondențele din Bucu
rești apărute în presa poloneză 
informează despre vizita dele
gației P.M.U.P. la întreprinde
rea agricolă de stat ..30 De
cembrie".

Viena
VIENA 10 — Coresponden

tul Agerpres. P. Stăncescu, 
transmite : In corespondența 
trimisului său special la Bucu
rești. intitulată „manifestări ale 
solidarității internaționale", zia
rul „Volksstimme" scrie că. 
prin prezența celor 71 de de
legații din alte țări. Congre
sul al X-lea al P.C.R. capătă

un caracter deosebit și devine 
o manifestare a solidarității in
ternaționale a partidelor co
muniste. Informând că majori
tatea conducătorilor delega
țiilor străine au luat pînă a- 
cum cuvîntul la Congres, ziarul 
publică extrase din cuvîntarea 
do salut rostită de Hans Kalt, 
conducătorul delegației Parti
dului Comunist din Austria.

„Volksstimme" relatează că 
dezbaterile Congresului stau 
sub semnul interesului mani
festat pentru problemele eco
nomice și de politică internă, 
rezultînd că țelul pe care și-l 
propune România, acela de a 
se apropia, în următorii 10 ani, 
de nivelul statelor industriale 
dezvoltate. In legătură cu a- 
ceasta, ziarul citează din cu
vîntarea tovarășului Ghcorghe 
Apostol, președintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, pasajul despre im
portanța intensificării eforturi
lor pentru ridicarea producti
vității muncii prin mecanizare 
și automatizare. Ziarul scoate, 
de asemenea, în evidență apre
cierea că lumea muncii de 
mîine va fi complet altfel și 
că avind în vedere această 
tendință, este necesar ca sin
dicatele să aducă o contribuție 
sporită la calificarea mereu 
mai bună a oamenilor muncii. 
Congresul a declarat o luptă 
ascuțită împotriva tuturor fe
nomenelor de birocratism, ara
tă ziarul. Totodată se sublinia
ză preocuparea pentru asigura
rea respectării legalității so
cialiste.

Roma
ROMA 10 — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmi
te : In corespondența sa din 
București, consacrată lucrărilor 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, ziarul 
„Unita" de duminică relevă că 
în cea de-a patra zi „și-au gă
sit o largă reflectare proble
mele statului, ale democrației 
și participării cetățenilor, la 
toate nivelurile, la dezbateri și 
la activitatea politică. In acest 
sens — scrie ziarul — dobîn- 
desc o valoare deosebită acțiu
nile menite să asigure crește
rea rolului parlamentului — 
despre care a vorbit Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale. El a amintit 
că, în ultimii ani, principalele 
proiecte de lege au fost supu
se dezbaterii publice, discutate 
în comisiile permanente și a- 
poi în Adunarea Națională. In 
esență, parlamentul — care în 
trecut se întrunea de două-trei 
ori pe an pentru aprobarea bu
getului, a planurilor economice 
și a politicii externe — desfă
șoară astăzi o activitate per
manentă în comisii, caro dis
pun de puteri ample și de con
trol asupra aplicării legilor și 
asupra activității organelor lo
cale și prin dezbateri în ple
nul Adunării Naționale, mult 
mai ample și mai frecvente".

„Unita" subliniază că, „din 
dezbateri a reieșit că este în 
plină acțiune un proces ce cu
prinde nu numai parlamentul, 
ci și Frontul Unității Socialis
te, Consiliile naționalităților 
maghiară, germană și sîrbă, 
sindicatele și toate celelalte 
organizații sociale și de masă, 
proces ce izvorăște din modi
ficările intervenite în structura 
socială o dată cu dezvoltarea 
socialistă a țării și care este 
îndreptat spre democratizarea 
formelor și metodelor de mun
că și de conducere, spre obți
nerea participării crescînde a 
maselor la înfăptuirea politi
cii partidului și statului".

După ce informează că lu
crările Congresului se desfă
șoară atît în ședințe plenare 
cît și în cele 11 secțiuni, „U- 
nita" se referă la cuvîntul ros
tit de ministrul forțelor arma
te. Ion Ioniță.

Ziarul informează, de aseme
nea, despre primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
tovarășului Giancarlo Pajetta, 
conducătorul delegației P.C.I. 
la Congresul P.C.R.

Sub titlul „Congresul Parti
dului Comunist Român spriji
nă politica externă a lui 
Ceaușescu", ziarul „Avânți" se 
referă la lucrările secțiunii pen
tru politica externă a Congre
sului, evidențiind că „vorbito
rii care s-au succedat la tri
bună au sprijinit cu toții po
litica externă proprie și des
chisă urmată de România, și 
cea mai mare parte a cuvântă
rilor s-au încheiat cu un oma
giu adus președintelui Ce?,,ces
eu...".

Paris
PARIS 10 — Corespondentul 

Agerpres. Al. Gheorghiu, trans
mite : Săptămînalele „L’Hurna- 
nite Dimanche" și „Journal de 
Dimanche", singurele publicații 
care apar duminica la Paris, 
consemnează lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. ..LTJu- 
manite Dimanche" se oprește 
asupra întrevederilor tovarășu
lui Ceaușescu cu șefi ai unor

delegații ale partidelor frățești. 
„Journal de Dimancho11 publi
că un comentariu in care scoa
te în evidență importanța Con
gresului pentru dezvoltarea so
cietății românești.

T ok!o
TOKIO 10. — Coresponden

tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Presa japoneză con
tinuă să informeze amplu des
pre desfășurarea lucrărilor ce
lui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. într-o cores pondență 
specială din București, ziarul 
„Akahata", organ al Partidului 
Comunist din Japonia, aduce 
duminică la cunoștința cititori
lor că dezbaterile Congresului 
se concentrează în principal 
asupra programului de dezvol- 

' ” a Românieitare economică 
socialiste. Citind din raportul 
de activitate al
Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ziarul rele
vă succesele poporului român 
în toate domeniile de activi
tate economică și social-politî- 
că, în perioada dintre Congre
sele al IX-lea și al X-leâ. 
„Akahata11 prezintă programul 
înfloririi viitoare a României 
socialiste, referindu-se la ra
portul expus în fața Congre
sului de tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer. Dezvoltarea neîn
treruptă și fără perturbări % 
economiei și societății socialis
te românești — scrie ziarul — 
este una din caracteristicile 
fundamentale ale evoluției ei.

Se scoate în evidență reafir
marea în fața Congresului a 
principiilor egalității, indepen
denței și neamestecului în tre
burile interne ale altor parti
de, principii care și-au dovedit 
justețea și trebuie să fie res
pectate și în relațiile dintre 
toate statele.

Ziarul „Akahata" publică, de 
asemenea, pe prima pagină, cu- 
vîntarea de salut a tov. Ko- 
rehito Kurahara, membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia, rostită 
la cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

Importanța Congresului al X- 
lea al P.C.R. este subliniată și 
de alte cotidiene japoneze, care 
inserează corespondențe ale 
trimișilor lor speciali sau in
formații transmise de agențiile 
internaționale de presă. „Asa- 
hi“ — cel mai răspîndit ziar 
japonez, cu o circulație zilnici 
de circa opt milioane de exem
plare — relevă într-o cores
pondență de la trimisul său 
special că secretarul general al 
C, C. al P. C. R.. Nicolâe 
Ceaușescu, a reafirmat punctul 
de vedere fundamental al Ro
mâniei cu privire la relațiile 
dintre țările socialiste, insis- 
tînd asupra eforturilor de dez
voltare a relațiilor multilate
rale și de prietenie cu toate 
țările socialiste. La rîndul lor, 
ziarele „Sankei", „Tokyo" Și 
„Mainichi" publică informații 
despre lucrările Congresului, 
în relatările sale însoțite de 
o fotografie, ziarul „Yamiuri" 
se referă la cuvîntările și me
sajele de salut ale reprezen
tanților unor partide frățești. 
Ziarul „Japan Times" publică, 
de asemenea, o relatare despre 
lucrările Congresului.

Postul de televiziune a trans
mis sîmbătă seara o emisiune 
consacrată -lucrărilor Congre
sului P.C.R. Imaginile filmate 
în sala Congresului au fost în
soțite de un comentariu pri
vind progresele economiei ro
mânești și politica externă a 
României de dezvoltare a re
lațiilor cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social.

Comitetului
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Poziția P. C. Cancelarul VIETNAMUL DE SUD

Peruvian

guvernului
LIMA 10 (Agerpres). — Co

misia Politică a C.C. al Parti
dului Comunist Peruvian a dat 
publicității o declarație în le
gătură cu poziția sa față de 
politica guvernului. In docu
ment se arată că partidul co
munist consideră că sarcina 
principală a tuturor forțelor 
progresiste și antiimperialistc 
din (ară este dc a mobiliza ma
sele populare în vederea unor 
acțiuni în apărarea reforme
lor efectuate pină în prezent 
de guvern cu scopul de a ză
dărnici încercările cercurilor 
monopoliste de a le diminua 
importanța. In declarație se 
subliniază că, în ciuda diferen
țelor ideologice, partidul comu
nist ia parte activă la reali
zarea transformărilor radicale 
care au loc în această perioadă 
în țară.

Hiesinger 
s-a înapoiat 

la Bonn
BONN 10 (Agerpres). — Can

celarul R. F. a Germaniei. Kurt 
Georg Kiesingcr, care a făcut o 
vizită oficială in S.U.A., s-a 
înapoiat simbătă seara la 
Bonn.

Intr-o scurtă declarație făcută 
ziariștilor la sosire, cancelarul 
vest-german a declarat : «Am 
fost foarte surprins de hotări- 
rea guvernului francez dc a dcy 
valoriza francul". Cit privește 
consecințele acestei măsuri pe 
plan internațional, Kiesinger a 
menționat că deocamdată ele 
nu sînt previzibile. El a ară
tat că guvernul R. F. a Germa
niei nu are nici un motiv să 
revină asupra hotăririi privind 
reevaluarea mărcii vest-ger- 
mane.

Lupte violente
la nord-vest dc Saltton

SAIGON 10 (Agerpres). — In 
noaptea de simbătă spre du
minică s-au desfășurat in pro
vincia Tay Ninh, la aproxima
tiv 90 de kilometri nord-vest 
de Saigon lupte violente intre 
unitățile guvernului revoluțio
nar al Republicii Vietnamului 
.dc sud și trupele de parașutișli 
ale regimului saigone?.

Forțele patriotice sud-viclna- 
meze au bombardat importante 
obiective strategice amcricano- 
saigoneze în provincia Kien 
Hoa, în Delta fluviului Mekong, 
la aproximativ 70 de kilome
tri sud de Saigon. In același 
timp, patrioții sud-vietnamezi 
au deschis foc de mortiere a- 
supra stației de radio Ban Me 
Thuot, situată in regiunea zo
nei Platourilor înalte, Totoda
tă, după cum a comunicat co-

mandamcntul S.U.A. de la Sai
gon, avioane de tip „H-52" au 
efectuat cinci misiuni de bom
bardament în zorii zilei de du
minică In mai multe regiuni 
sud-vietnameze.

Rezultate !e
unei

anchete

PE SCURT • PE SCURT
O STATISTICA difuzata 

DE AGENȚIA FRANCE PRES- 
SE scoate în evidență faptul 
că francezii cheltuiesc în me
die 3,8 la sută din bugetul lor 
familial pentru necesități cul
turale. Cea mai mare parte din 
această sumă — 33,9 la sută — 
este cheltuită pentru procura
rea aparatelor de radio și tele
viziune, 27 la sută pentru ziare 
și reviste, 20 la sută pentru 
cărți și, în sfirșit, 5 la sută 
pentru cinematograf. Incepînd 
din 1955, vînzarea de cărți și 
de discuri 
în Franța, 
tograful și 
criză.

La Haga a avut loc O RE
UNIUNE EXTRAORDINARA 
A GUVERNULUI OLANDEZ 
consacrată hotăririi guvernului 
francez de a devaloriza francul 
cu 12,5 Ia sută. în comunicatul 
dat publicității Ia sfîrșitul șe
dinței se arată că guvernul o- 
landcz nu intenționează să a- 
dopte nici o măsură privind 
paritatea monedei țării.

OBSERVATORUL SOLAR 
ORBITAL „O.S.O.-6“, lansat 
sîmbătă Ia Cape Kennedy, s-a 
plasat pe o orbită eliptică, cu 
un perigeu de 495 km și un 
apogeu de 558 km, a declarat 
un purtător de 
N.AJS.A. El a menționat că ex
periențele și programul de 
cercetări al observatorului vor 
incepe luni după-amiază, după 
verificarea stării de funcțio
nare a aparaturii de Ia bord.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— Opt personalități religioase 
și politice americane au între
prins o anchetă în Vietnamul 
de sud — relatează revista 
„Jeune Afrique". Timp de mai 
bine de o lună ei s-au intere
sat la fața locului asupra con
dițiilor de exercitare a libertă
ților politice și religioase. Iată 
cîteva din concluziile anchetei 
după vizitarea închisorilor din 
Thuc Duc și Con Son din Sai
gon. „Numărul prizonierilor nu 
încetează să crească, represiu
nile politice și religioase sînt 
tot mai întinse, detențiile de 
lungă durată fiind un lucru o- 
bi.șnuit. In închisorile supra
aglomerate, poliția torturează 
pînă și pe copii". Aceste con
statări nu mai necesită nici un 
comentariu.

cuvînt Declarația

ministrului
a sporit substanțial 
In schimb, cinema- 
teatrul trec printr-o

Un purtător de cuvînt al 
aviației civile sudaneze, citat 
de agenția M.E.N., a anunțat 
că AVIONUL APARȚINÎND 
COMPANIEI „DANEMARK 
STERLING AIRLINES', reținut 
de la data de 4 august pe ae
roportul din Khartum, a pri
mit autorizația de decolare.

Avionul „DC-9", avind la bord 
82 de pasageri și un echipaj 
format din 6 persoane, a fost 
reținut la Khartum pentru că, 
potrivit afirmațiilor autorități
lor sudaneze, ar fi urmat să 
facă o escală la Tel Aviv, în
câlcind astfel embargoul total 
impus de Sudan transporturi
lor spre Israel. Reprezentanții 
companiei daneze, căreia îi a- 
parținea avionul, au declarat 
-că aparatul urma să se îndrepte 
spre Copenhaga, “ 
că Tel Aviv-ul 
ruta sa.

via Cipru, și 
nu figura în

■ EB

COMERCIA-CORPORAȚIA
LĂ DE STAT A TANZANIEI 
controlează în prezent peste 30 
la sută din comerțul cu ridi
cata al mărfurilor industriale 
și de larg consum. Această de
clarație a fost făcută în cadrul 
unui interviu acordat ziarului 
„Naționalist", care apare la Dar- 
es-Salaam, de către V. Kapin- 
ga, directorul general al cor
porației. După cum a subliniat 
el, în prezent corporația elabo
rează o serie de măsuri privind 
extinderea comerțului exterior 
pe calea stabilirii unor legături 
directe cu producătorii, renun- 
țînd treptat la rolul de agent 
intermediar al firmelor străine.

K. P. UNGARĂ : Noul hotel pentru tineret plasat pe 
malul plin de pitoresc al lacului Balaton, aparținînd fermei 
de stat Balatonboglar lingă satul Longyeltoti. O parte din 
elevi au lucrat voluntar, în timpul vacanței de vară, la ri
dicarea hotelului.

e-
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Rezultatele unei anchete 
fectuate pe o perioadă de 
ani de către Organizația Mon
dială a Sănătății in 27 de țări 
ale lumii demonstrează că AC
CIDENTELE DE CIRCULAȚIE 
RUTIERA SE ------------ -- ‘
FIECARE AN 
MORȚI ȘI 6 
RĂNIȚI. Cele 
accidente se produc în lunile 
iulie și august, și mai ales în 
zilele de sîmbătă și duminică.

SOLDEAZĂ IN 
CU 150 000 DE 
MILIOANE DE 
mai frecvente

■ ■■
Patru din importantele mî- 

năstiri bizantine, aflate pe mun
tele Athos, sînt amenințate de 
foc, datorită unui PUTERNIC 
INCENDIU izbucnit vineri sea
ra. Pînă in prezent, aproxima
tiv 680 de hectare de pădure 
care se află in apropierea a- 
cestor mînăstiri au căzut 
dă focului.

rămășițele avionului 
DC-3, dispărut la 18 februarie 
1969 în cursul unui puternic 
viscol, cu 35 de persoane la 
bord, au fost descoperite sîm
bătă pe versantul nord-estic al 
celui mai înalt virf de munte 
din S.U.A., Whitney, din lanțul 
munților Sierra (Nevada). Un 
elicopter al bazei aeriene Ha
milton din California a aterizat 
Ia locul accidentului și a anun
țat că toate persoanele aflate 
la bordul avionului și-au pier
dut viața. Nu au fost încă sta
bilite cauzele accidentului.

de externe
al Zambiei

Mudenda, a ce- 
portughez să în- 
strictețc rezolu- 
de Securitate al

pra-

s-au 
săp-

PUTERNICE FURTUNI 
abătut la sfîrșitul acestei 
tămîni asupra unor regiuni din 
statul Ohio, rănind 230 de per
soane și provocînd pagube în 
valoare de milioane de dolari. 
In ajutorul celor sinistrați au 
fost trimise unități ale gărzii 
naționale.

După cum informează agen
ția Press Trust of India, în 
urma negocierilor care au a- 
vut loc între reprezentanții 
greviștilor de la întreprinderile 
industriei de iută din Bengalul 
de Vest și ai asociației indus
triașilor din această ramură, s-a 
ajuns la un ACORD CU PRI
VIRE LA ÎNCETAREA GRE
VEI. Potrivit prevederilor acor
dului, patronii au acceptat ma
jorarea salariilor și s-au anga
jat să adopte o serie de mă
suri care vizează îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

LUSAKA 10 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Zambiei, Elija 
rut guvernului 
deplinească cu 
ția Consiliului
O.N.U. și să se abțină de la 
încălcări ale integrității terito
riale a Zambiei.

Intr-o declarație făcută pre
sei, Mudenda a subliniat că 
Consiliul de Securitate a con
damnat cu hotărîre atacurile 
săvârșite de unități portugheze 
asupra teritoriului zambian și 
a cerut ca Portugalia să nu mai 
încalce frontierele Zambiei și 
să restituie pe cetățenii acestei 
țări răpiți in timpul incursiu
nilor armate.

In ultimii trei ani, trupele 
coloniale portugheze staționate 
în Angola și Mozambic, au în
treprins peste 60 de atacuri a- 
supra teritoriului zambian, pro
vocînd prejudicii populației din 
regiunile de frontieră.Nici un fel de anomalii nu 

au fost constatate CU OCA
ZIA ULTIMEI ANALIZE A 
S1NGELUI ASTRONAUȚILOR 
DE PE APOLLO-11, au anun
țat oficialitățile centrului spa
țial de la Houston. Neil Arms
trong, Michael Collins și Ed
win Aldrin vor putea să pără
sească laboratorul, în care se 
află in -carantină de la 24 iulie, 
de îndată ce comitetul pentru 
problemele contaminării va a- 
proba încetarea carantinei. Doc
torul Charles Berry, medicul 
astronauților echipajului navei 
spațiale Apollo-11, a anunțat 
că, intrucit nu există nici un 
indiciu a vreunei posibile in
fecții lunare, el va cere comi
tetului pentru problemele con
taminării să aprobe încetarea 
perioadei de carantină cu cî- 
teva ore mai înainte decît se
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„DISENSIUNI IN ARMATĂ4

■

In Dahomey, comploturile 
se succed. Pînă acum conspi
ratorii urmăreau să-l răstoar
ne pe cel ce era președintele 
jării. Așa s-a întîmplat și în 
mai 1969. Dar complotul care 
a fost recent descoperit a a- 
vut un cu totul alt obiectiv : 
înlăturarea comandantului Ku
andete, șeful statului major 
al forțelor armate dahomeye- 
ne și prefect militar al ora
șului Cotonou, capitala tării.

Este încă destul de dificil

ta națională daliomeyană este 
extrem de divizată, deși în
fruntările între diverse gru
puri rivale nu s-au maniieslat 
cu acuitate decît după elimi
narea generalului Soglo. Con
ducător al iortelor armate în 
1967, colonelul Alley nu făcea 
parte din guvernul militar 
provizoriu lormat înaintea de
clanșării puciului. Se vehi
cula la Cotonou că, deși in 
dezacord cu- generalul Soglo, 
Alley nu se asociase complo-
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să se facă lumină asupra a- 
ceslel probleme, mai ales că 
și guvernul se arată extrem 
de discret. Un grup de mili
tari ar fi inceroat in noaptea 
de 11 spre 12 iulie să-l ră
pească pe comandantul Kuan- 
dele; anunțat în grabă dc găr
zile sale, acesta abia a avut 
timpul necesar pentru a tele
fona, cerind Întăriri. A urmat 
o învălmășeală, ciocniri și li
nul din conspiratori a fost 
arestat: locotenentul Buraima, 
însărcinat cu relații externe 
pe lingă stalul major gene
ral. Dar momentul cel mai 
spectaculos al' acestui eveni
ment a lost arestarea, surve
nită -48 de ore mai tirziu a 
colonelului Alphonse Alley, 
fost șei al stalului.

Armata a iosl privită mereu 
ca singura forță unită a tării- 
Realitatea însă era cu totul 
alta. In ciuda numărului re
dus al electivelor sale, arma-

tiștilor. Manevrlnd abil, co
mandantul Kuandete a reușit 
totuși să-l facă pe Alley să 
accepte in mod provizoriu 
funcția de șef al statului.

Cu instaurarea unui guvern 
civil în iulie 1968 se spera 
într-o acalmie. Dar, 47 de zile 
după retragerea militarilor de 
la putere, dr. Zinsou, devenit 
președinte al tării, îl înlocuia 
pe Alphonse Alley cu Maurice 
Kuandete, eliminind astfel pe 
cel care 11 investise numai 
cu cileva săptămlni mai de
vreme.

O dată cu arestarea- lui 
Ailey, lupta care ii opunea de 
clțiva ani pe cei doi „pa
troni* ai armatei dahnme.yene 
s-a terminat deocamdată in 
avantajul lui Kuandete. Dar 
partizanii lui Alley — și în 
sinul armatei el are destui — 
par să considere că „partida 
finală nu s-a jucat-.

(„Jeunc Afrique')
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