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CONGRESUL AL X-LEA
V

Comuniștii. întregul popor român au trăit un eveniment 
dc însemnătate istorică — Congresul al X-lea al partidului. 
Congresul a configurat multilateral și lucid, pe temelia so
lidă a victoriilor obținute in perioada sfertului de veac de 
la Eliberare, chipul luminos al României socialiste dc mîi- 
ne. Forumul cel mai înalt al comuniștilor a aprobat docu
mente de importanță majoră pentru destinele patriei, pen
tru progresul societății noastre socialiste, documente, ce ex
primă aspirațiile și năzuințele întregului popor, hotărirea 
sa de a continua cu forțe înnoite opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

Cu sentimente de entuziasm plenar și bucurie sincera 
âu primit comuniștii, toți oamenii muncii vestea realegerii 
de către Congres a tovarășului Nicolae Ceaușcscu în malta 
funcție de secretar general al partidului. Este un act aștep
tat și dorit unanim de toți comuniștii, de fiecare fiu al a- 
cestei țări, o garanție că, in frunte cu partidul, națiunea 
noastră socialistă va înainta cu aceeași perseverența pe ca
lea progresului și bunăstării.

Aprobind în întregime Raportul Comitetului Central, 
Congresul a dat o înaltă apreciere analizei profunde și 
multilaterale pe care aceasta o face stadiului actual al dez
voltării societății noastre socialiste, direcțiilor principale pe 
care le înfățișează pentru concentrarea eforturilor generale 
ale partidului si poporului în vederea ridicării pe o treaptă 
superioară a edificării socialiste in România. Raportul a sta
bilit liniile directoare ale activității internaționale a parti
dului și statului nostru, corespunzător intereselor naționale 
ale poporului român, ale cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

Spre satisfacția generală a întregii noastre națiuni. Con
gresul a elaborat programul luminos — dezbătut și aprobat 
în prealabil cu o înaltă responsabilitate patriotică de toți 
comuniștii și cetățenii — pentru lărgirea și perfecționarea 
bazei tehnico-materiale a țării și făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Acest obiectiv fundamental al 
programului prevede creșterea intensă a forțelor de pro
ducție, dezvoltarea susținută a științei, învățămîntului și 
culturii, ceea ce va asigura ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului; totodată se vor perfecționa rela
țiile de producție, se va realiza participarea tot mai activă 
a oamenilor muncii la conducerea treburilor țării, lărgirea 
democrației socialiste. înfăptuirea Directivelor privind pla
nul de dezvoltare economico-socială a României pe anii 
1971—1975. liniile directoare ale acestei dezvoltări pe anii 
1976—1980. aprobate de Congres, va apropia România de 
nivelul țărilor economic dezvoltate, va pune baze trainice 
trecerii treptate a societății noastre spre comunism.

Făcînd bilanțul mărețelor înfăptuiri din perioada ce a 
trecut de la Congresul al IX-lea. Congresul a relevat că 
ele sînt rodul muncii însuflețite, pline de abnegație și dă
ruire a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, fără deo
sebire de naționalitate, strîns uniți în jurul partidului co
munist. Acordînd o deosebită prețuire muncii desfășurate 
de organele și organizațiile de partid, de toți comuniștii 
pentru mobilizarea maselor largi ale oamenilor muncii la 
opera de edificare a socialismului în România. Congresul a 
elaborat măsuri multiple menite să asigure îndeplinirea 
înaltei misiuni ce revine partidului nostru în societate, în 
conducerea și perfecționarea tuturor sectoarelor vieții so
ciale. pentru întărirea unității de voință și de acțiune a 
partidului.

„Hotărârile elaborate de Congresul al X-lea reprezintă 
— așa cum se subliniază în Rezoluția Congresului — un 
însuflețitor program care deschide o strălucită perspectivă 
în toate domeniile vieții sociale, asigură condiții pentru un 
nou avînt al României socialiste".

împreună cu întregul nostru popor. 
Valea Jiului se angajează ca, în frunte 
unească și mai mult eforturile în jurul 
ceașcă cu dăruire și abnegație pentru a 
Congresului, contribuind din plin la
noastre patrii, la succesul operei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

oamenii muncii din 
cu comuniștii, să-și 
partidului, să mun- 
da viață Iiotăririlor 
înflorirea scumpei

BUCURIE NEMĂRGINITĂ
ÎNCREDERE DEPLINĂ

Locuitorii municipiului nos
tru, ca și toți cetățenii pa
triei au luat cunoștință prin 
intermediul aparatelor de ra
dio și televiziune într-o atmos
feră de puternio entuziasm, de 
o veste care le-a umplut ini
mile de bucurie: exprimînd 
voința unanimă a tuturor co
muniștilor, a întregului nos
tru popor, Congresul al X-lca 
a reales în fruntea partidului, 
în înalta funcție de secretar 
general al P.C.R., pe cel mai 
iubit fiu al clasei noastre mun
citoare, care prin munca sa 
neobosită pentru înflorirea pa
triei, prin înțelepciunea și clar
viziunea sa în conducerea tre
burilor partidului și ale țării, 
constituie pentru toți comuniș
tii, pentru toți oamenii muncii 
o înaltă pildă de pasiune și 
dăruire revoluționară pentru 
cauza socialismului și a bună
stării poporului — tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Entu
ziasmul a găsit ecou în toate 
inimile, în conștiința tuturor 
fiilor acestei țări. Dind glas 
sentimentelor lor de aprobare u- 
nanimă și satisfacție nemăr
ginită, numeroase organe și or
ganizații de partid, colective 
de muncă, muncitori și inte
lectuali au adresat Comitetu
lui Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușcscu per
sonal, telegrame și scrisori de 
felicitare prin care își exprimă 
dragostea și devotamentul față

de partid, față de iubitul con
ducător al partidului și poporu
lui român și se angajează să 
înfăptuiască politica partidu
lui, să muncească neobosit pen
tru înflorirea patriei noastre 
socialiste. în telegrama adresa
tă tovarășului Nicolae Ceaușes- 
ou de Comitetul municipal de 
partid Petroșani se spune i

„Comuniștii, toți oamenii 
muncii din municipiul Petro
șani au primit cu inimile pli
ne de bucurie și legitimă mîn- 
drie patriotică vestea realege
rii dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Dînd glas sentimentelor co
muniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii de pe meleagu
rile Văii Jiului, vă adresăm ce
le mai calde felicitări, dorin- 
du-vă multă sănătate și pute
re de muncă spre binele pa
triei și al întregii 
țiuni socialiste.

Oamenii muncii
Jiului împreună . . ...
popor văd în activitatea des- V 
fășurată de dumneavoastră, un 
exemplu de dăruire pasionată 
pentru progresul continuu al 
României socialiste. Ei cunosc 
și admiră din suflet rolul im
portant pe care I-ați avut în 
elaborarea grandiosului pro
gram, dezbătut și aprobat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui de edificare a socialismu-

noastre na

din Valea 
cu întregul

lui în patria noastră, munca 
asiduă pe care ați desfășurat-o 
și o desfășurați în fruntea Co
mitetului Central pentru per
fecționarea continuă a organi
zării și conducerii întregii vieți 
sociale, dezvoltarea democrației 
socialiste, pentru progresul 
științei, învățămîntului, cultu
rii și artei, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
al poporului.

Avem convingerea că exer
citarea de către dumneavoastră 
a acestei nobile și importante 
misiuni pe care v-a încredin
țat-o partidul și poporul cons
tituie garanția sigură că par
tidul și statul nostru vor des
fășura și pe mai departe o po
litică externă marxist-lcninistă 
activă, consecventă, în scopul 
întăririi unității sistemului 
mondial socialist, a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, dezvoltării 
rării cu toate țările, 
triumful socialismului 
în întreaga lume.

Sîptem din tot- sufletul ală
turi' de încercatul nostru par
tid — în fruntea căruia 
aflați dumneavoastră, iubite și 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușcscu — al cărui scop su
prem îl constituie apărarea in
tereselor poporului, indepen
dența și suveranitatea sa națio
nală. construirea socialismului

Ani pătruns îhtr-uha din se
rile trecute in clădirea dintre 
sălcii, care găzduiește catedra 
dc lermotehnică a Institutului 
do mine. In biroul șefului dc 
catedră, cu fruntea aplecată a- 
supra unor schițe și fișe dc cal
cul se afla chiar titularul, con
ferențiarul EMIL STOICA.

— Probabil o lucrare științi
fica...

— Da. Chiar lucrarea mea de 
doctoral pe care urinează să o 
susțin in iarnă.

— Ne spuneți șl tenia lucră
rii 7

— Dc cc nu ? O temă care 
mă preocupă mai dc mult. Chel
tuim o avere pentru produce
rea acrului comprimai și totuși 
minerii sc plîng dc multe ori 
că in abataje n-au presiune. 
Din păcate... mai au dreptate. 
In gospodărirea aerului sinlem 
încă deficitari. Mult aer a- 
junge în... vînl și nu reușim să 
utilizăm toată căldura ce o 
înmagazinăm. Dc aceea, prin lu
crarea mea ‘ urmăresc reduce
rea pierderilor de presiune în 
conducte și deci economisirea 
dc energie. Socotesc că e o te
mă care se înoadrează întruto- 
tul în programul preconizat 
pentru cincinalul următor în 
documentele Congresului al X- 
lea.

— Fiind vorba de Congres, 
de însemnătatea sa, care este 
sentimentul cel mai profund ce 
vi l-a trezit acest eveniment ?

— Mîndria că aparțin unui 
popor inimos și demn, bucuria 
că politica partidului iar, în 
aceste zile, întreaga desfășurare 
a lucrărilor Congresului, expri
mă năzuințele de veacuri ale 
neamului românesc spre pros
peritate și demnitate. Poporul 
nostru a trăit nu o dată mo
mente vitrege, de-a lungul e- 
xistenței sale, dar n-a ronun- 
țat niciodată la demnitatea sa. 
Luplînd pentru pace, progres

social și bunăstare, poporul 
nostru dorește să trăiască în 
pace, în relații dc prietenie și 
colaborare cu țările socialiste, 
cu toate popoarele lumii.

In raportul tovarășului Ni- 
colac Ceaușcscu se reafirmă cu 
tărie această dorință a poporu
lui nostru, principiile dc inaltă 
echitate pe care sc întemeiază 
politica externă a partidului 
și statului nostru : „La baza re
lațiilor sale cu celelalte state, 
România așează principiile su
veranității și independenței na
ționale. ale egalității î 
turi, neamestecului în 
interne și avantajului 
respectarea dreptului 
popor de a-și hotărî 
soarta, corespunzător interese
lor și aspirațiilor sale vitale".

Așezarea relațiilor dintre toa
te popoarele și toate țările pe 
temelia acestor principii este 
socotită, pe bună dreptate, de 
către partidul nostru o nece
sitate obiectivă a lumii contem
porane, o condiție a păcii și 
demnității fiecărui popor. A- 
prob cu căldură o asemenea 
politică și-mi produce o deo
sebită satisfacție faptul că par
tidul și statul nostru o 
vează cu fermitate și 
vență și că tocmai prin 
politică a sa, România 
cură de tot mai mult 
giu pe plan internațional. Ba
zată pe principiile marxism-lc- 
ninismului, pe abordarea prin
cipială a vieții internaționale, 
întemeiată pe analiza științifică 
a realităților, pe experiența is
torică a ~ 
ternă a 
lui este 
păcii și 
Iată de
zor și apoi citind în ziar Ra-

I. D.

România
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușcscu, președintele federal 
al Republicii Austria, Franz 
•Jonas, va face o vizită oficială 
în România. între 11 șl 17 sep
tembrie 1969.

colabo- 
pentru 

și păcii

vă

• Continuare în pag. a 3-a
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Congresului al X-lea al
Partidului Comunist Român
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în drop- 
treburile 
reciproc, 
fiecărui 

i singur

promo- 
conscc- 
această 
se bu- 
prcsti-

României, politica ex- 
parlidului și guvernu- 
dedicată sincer cauzei 
securității popoarelor, 

ce urmărind la televi-

• Continuare in pag. a 3-a
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In înfîmpinarea
Zilei minerului

Muncind cu însuflețire în 
întrecerea socialistă, în întîin- 
pinaroa Zilei minerului și a 
aniversării 
minerii din 
au raportat 
zile înainte 
nulul dc producție-pe opt luni. 
Ei au extras în plus, în a- 
ceastă perioadă, aproape șase 
mii tone minereu. Pînă la sfîr- 
șitul lunii minerii din acest 
bazin s-au angajat să extragă, 
suplimentar, circa cinci mii 
tone

eliberării patriei, 
bazinul Domelor 
îndeplinirea cu 23 , 
de termen a pla-

de minereu.

La
Leșul

O
complexul minier Ostra— 
Ursului s-a înregistrat o

1N EDITURA POLITICA 
A AI’ARUT:

„Rezoluția 
Congresului 
al X-lea al 
Partidului 
Comunist

Româo“
0,75 lei32 pag.
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Ă u mers pi na la sacrificiul suprem
g

-au scurs 40 de ani de la eroicele luple 
prin care minerii de la Lupeni au în
scris cu sîngele lor o pagina de glorie in 

cartea de aui a istoriei mișcării muncitorești din 
România. Evenimentele din august 1929 au în
semnat un fulger prevestitor de furtună, un prim 
semnal de alarmă, care a deschis seria marilor 
lupte revoluționate conduse de comuniști.

S-au' scurs, deci 40 de ani. Ne vom opri, din 
nou, cu pietate în fața plăcii de marmură pe 
care sini incrustate numele eroilor căzuți pen
tru cauza celor mulți. Pașii ne vor purta prin 
locurile unde văzduhul dimineții de 0 august a 
fost sflșiat de răpăitul nemilos al armelor, de ți

petele pline de revoltă și deznădejde ale dispe
rării. Vom aduce Încă o dală un cald omagiu 
celor căzuți pentru o viață demnă, pentru un 
viitor luminos — viilor devenit realitatea zilelor 
noastre. Se cuvine ca in preajma acestei zile să 
întoarcem Uleie istoriei, să urcăm treptele din 
bezna trecutului la lumina anilor noștri.

începem depănarea amintirilor cu momentul 
semnificativ pe care-l vom comemora peste ci
teva zile: greva minerilor din '29 retrăind isto
ria prin graiul viu a] celor care au parcurs-o.

depășire a planului la zi de 
peste 300 tone minereu și un 
randament record de 8.8 tone 
pe post.

în munții Căliman brigăzile 
care lucrează la prospecțiunile 
geologice au anunțat depășirea 
medie de înaintare a galeriilor 
cu 1,2 metri liniari pe zi.

O
Constructorii și mentorii care 

lucrează la stația de flotație 
a baritinei, de la Ostra, au 
pus in funcțiune cea de-a doua 
linie tehnologică cu un avans 
de aproape 3 luni. Aci se rea
lizează o producție zilnică de 
400 tone minereu înnobilat.

..'.69 de ani. Cu greu putem 
să ne imaginăm astăzi, Lu- 
peniul de acum aproape șap
te decenii, in care a văzut 
lumina zilei interlocutorul 
nostru, Alexandru Pavel, o- 
mul al cărui fir dc viață a 
-urmărit pas cu pas zbuciu
mul uriaș al secolului nostru.

— La 12 ani am început 
să muncesc. Eram al doilea- 
copil intre cei 8 frați care

ne-am îndreptat pașii, timizi 
și bănuitori, către mina Ca
rolina, pentru noi toți un mi
racol, singurul in stare să ne 
asigure traiul de pe azi pe 
miine. Am fost primit la lu
cru, ca sute de alți copii din 
Lupeni, printr-o „încălcare 
de lege" făcută in deplină cu
noștință de cauză a celor ca
re țineau legile in mină : 
mi-am declarat o virstă cu

4 ani mai mare decît o a- 
veam în realitate. Stăpinii 
minelor primeau copii care 
lucrau pentru profiturile lor, 
dar pretindeau părinților 
noștri să ne declare vîrste 
fictive, pentru a nu fi trași 
la răspundere că ne distrug 
copilăria. Așa am început să 
zaibăresc, undeva, timp dc 
un an. La 13 ani am intrat 
ca vagonetar, la grupă. La 
18 am devenit ajutor miner. 
Situația din familie nu mi-a 
permis să cinstesc evenimen
tul — așa cum se face astăzi 
în astfel de ocazii. La 19 ani, 
într-o noapte geroasă de iar
nă am fost arestat...

— In ce împrejurări ?
— Cu citeva luni în urmă 

auzisem de revoluția din Un
garia. Am plecat mai mulți 
din Lupeni, părinți și copii, 
români și maghiari, să-i aju
tăm pe cei ce făceau revolu
ție. Armata ne-a împrăștiat 
și... nc-am întors înapoi. In
tre timp 
pe-acasă. Vulcanul 
ianuarie 1919, in grevă. Am 
fost arestați, 47 de mineri, 
și plimbați din închisoare in 
închisoare pînă la Sibiu, un
de am fost condamnați și dc 
unde am fost duși la închi
soarea de la Craiova. Eu am 
primit cinci ani. Atunci

am fost căutați 
era, în

mi-am dat seama pentru pri
ma dată cine cu cine este 
solidar. Se fereau a vocații de 
noi ca de ciumați. Unul sin
gur s-a încumetat să ne a- 
pere. Era Lucrețiu Pătrăș- 
canu...

— In închisoare ați cunos
cut diferiți oameni care v-au 
vorbit despre multe...

— Am cunoscut oameni ca
re au făcut cu noi o adevă
rată școală. Tocmai de a- 
ceea m-am înapoiat în Lu
peni. Aveam aici o datorie 
de împlinit.

— Deci, din 1922 din nou 
ajutor miner.

— Da ! Și tot la Carolina. 
Acum a început să mă ur
mărească norocul. Incorpora
rea m-a scăpat de cea mai 
mare explozie, cea de la Ca
rolina. 82 morți. Am făcut 
9 luni de armată, m-am 
poiat (tot la Carolina), 
devenit miner, apoi din 
în armată și clin nou la 
rolina. In 1925 m-am 
mai aproape de casă — dacă 
se poate numi astfel; locuiam 
două familii intr-o cameră, 
în podul unei casc dc colo-

Zilele trecute la București, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
tăia panglica tradițională, inau
gurală. EREN ’69.

„Culorile" Văii Jiului, în pri
vința utilajelor miniere, la a- 
ceastă importantă expoziție sînt 
reprezentate dc către Uzina de 
utilaj minier Petroșani.

Inginerul Gheorghe Olariu, 
directorul U.U.M.P., ne-a răs
puns cu multă amabilitate, pe 
această temă, la citeva între
bări :

— Cu ce exponate participați 
la Expoziția realizărilor econo
miei naționale de la București ?

— In primul rînd menționez 
o platformă ascensor pentru 
săpat suitori, - a cărei concepție 
și construcție aparține colecti
vului uzinei noastre. Am mai 
trimis stîlpi hidraulici tip SAH 
și SVJ, grinzi articulate pentru 
susținere, pompă de debit pen
tru comparații, transportor blin
dat T.R. 2, vagonet pentru 
transport personal, skip de 8 
tone pentru instalație de ex
tracție cu multicablu, colivie 
de extracție, dispozitive dc le
gat cabluri, plasă de sîrmă pen- 

^tru bandajat galerii de mină 
Ș. a.

<///////////////

I

ina- 
ain 
nou ' 
Cu- 
tras

I. DUBEK
I. MUSTAȚA i

> Continuare in pag. a 3-a

— Produsele uzinei au mai 
fost prezentate și la alte ex
poziții din țară ?

— Deocamdată doar la Pe
troșani și, recent, la Deva, la 
Expoziția realizărilor economi
ce ale județului nostru.

— S-ar putea spune deci că 
e o primă „lansare" pe plan 
republican în ceea ce privește 
participarea uzinei Ia expoziții ?

— Nu numai atît. Aceste u- 
tilaje reprezintă, pe lingă pres
tigiul uzinei, și o dovadă în 
plus asupra modului în care 
el a onorat angajamentele luate 
în cinstea Congresului al X-lea 
al partidului. Alte dovezi : pî
nă la Congres am realizat pro
ducția globală planificată în 
proporție de 111,5 la sută, ceea 
ce se traduce într-o valoare de 
peste 78 milioane lei. De ase
menea, a fost îndeplinit planul 
producției marfă în proporție 
de 109 la sută, iar al produc
tivității muncii dc 108,5 la sută.

Interviu consemnat do
Ion iMARGINEANU

10 august, ora 6. In biroul 
zonei l-a producție, telefonul 
sună la intervale scurte. Șe
ful de zonă, ing. Aurelian 
Grosu, dă indicații în subte
ran, apoi, după ce se consul
tă cu maiștrii din schimbul 
III, aiiați de față, comunică 
la dispecer preliminarul zilei. 
In cuvintele sale, ale adjunc
tului, ale maiștrilor, revin a- 
proape cu regularitate cuvin
tele : armare, tăiere, țug, fa
lii, macara, rol.

Maiștrii schițează fiecare, 
pe cile o bucățică de hîrlie, 
planul lucrărilor executate în 
schimb, raportează cîte tone 
s-au .tras" pe dala de 9 au
gust din abatajele pe care Ie 
coordonează.

— Din abatajul 6 137, din 
stratul 18, blocul 3 centru 
s-au extras 230 tone, cu 50 
de tone peste plan.

— Abatajele '51 și '52 au 
dai 400 tone, cu 30 tone 
peste...

— La '22 s-au încărcat 180 
tone, cu 20 tone mai mult.

După plecarea maiștrilor, 
șeful de zonă zîmbește mul- ; 
țumit:

— Sînt băieți buni, lacomi 
după cărbune. Știți, la noi, 
omul este apreciat după to
nele de cărbune pe -care le dă.

La mina Paroșeni, numele 
minerilor Gheorghe Lebădă, 
Constantin Zaharia sini arhi
cunoscute. Cei doi brigadieri 
sînt apreciați de colectivele în 
care lucrează, de maiștri, de 
conducerea zonei și a exploa
tării. Reputația bună de care 
se bucură și-au ciștigal-o prin 
fapte de muncă, cu eforturi 
și perseverență. Ținînd la 
prestigiul brigăzilor din .pare 
fac parte, pe care Ie conduc, 
n-au dat nici un pas înapoi 
nici cînd au întîlnit neregula- 
rități de falii, nici cind în 
straturi au apărut intercala- 
ții mari de steril. In lupta a- 
cerbă cu vatra, tavanul și, 
mai ales, cu frontul de căr
bune au ieșit întotdeauna în
vingători. După 7 luni de 
confruntări, „scorul" e de par
tea lui Constantin Zaharia. 
De la începutul anului, bri
gada sa a trimis la ziuă, pes
te sarcinile de plan, 9 307 to
ne cărbune. Plusul acestei 
brigăzi echivalează cu pro
ducția pe 8 zile a întregii ex
ploatări. Iar cărbunele dat 
peste plan de brigada mine
rului Gheorghe Lebădă, în 
perioada amintită, nu încape 
în 2 000 dc vagonet „

Insuilețiți de documentele 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
cei doi brigadieri comuniști, 
Constantin Zaharia și Gheor
ghe Lebădă, sini hotărîți să 
trimită la ziuă cărbune mai 
mult și mai bun, să-și men
țină abatajele intr-un „toc" 
continuu.

Petru BREBEN

I

Unul din exponate: cofrajul glisant pentru săparca-adincirea 
puțurilor miniere.

Pentru satisfacerea nevoilor

I
îndeobște cunoscut 

specificul muncii forestierilor; 
dusă in inima pădurilor, prin 
coclaurile munților.

Pentru a face cit mai pu
țin simțită această izolare și 
a veni în intimpinarea cerin
țelor eultural-educative ale 
colectivelor de muncitori din 
parchetele forestiere, comite
tul sindicatului din cadrul 
I, F. Petroșani a cheltuit o

sumă de 7 748 lei numai- în 
perioada iulie-august a.c. Cu 
acești bani au fost cumpă
rate trei aparate de radio 
cu tranzistori lip „Miorița" și 
un televizor „Venus-4". Apa
ratele de radio au fost date 
exploatărilor forestiere Valea 
do Brazi și Straja din secto
rul Lupeni și Răscoala din 
sectorul Lonca, iar televizo
rul, sectorului Lonca, com-

pletind dotarea clubului e- 
xistent in sector.

Numărul aparatelor de ra
dio date de către sindicat in 
folosința sectoarelor forestie
re se ridică la 28, iar cel al 
televizoarelor totalizează 5 a- 
parate, revenind fiecărui co
lectiv de sector cite un tele
vizor și mai multe aparate 
de radio.

Iulian BURLEC 
tehnician

1 
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CONGRESULUI AL \-U 4 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
I

Congresul al X lea al Parti- 
dniut ComtHiiM Român intru
șii in zilele de 6—12 august 
J9tM. o dezbătut intr-iin spirit 
prim ipial de înaltă responsa
bilitate. activitatea desfășura
tă do oamenii muncii, de co
ri uniși i, de organele și orga
nizațiile de partid pentru în
deplinirea hotărrrilor Congre
sului al IX-lca și a sichilit 
programul de dezvoltare a Ko
rn iniei in deceniul următor. li
ma generală a politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului.

Congresul constată cu satis
facție că anii do după Con- 
rrcsul al IX lea constituie, prin 
amploarea realizărilor si tri-.ns- 
fnmiărilor economice și social- 
i uit ural»- in viața tării, perioa
da cea mai dinamică și mai 
fertilă a sfertului Jc secol care 
a trecut de ta eliberarea pa
triei

Prin înfăptuirea consecventă 
p politicii de industrializare 
socialistă s a asigurat crește
rea in ritm înalt a ramurilor 
d»< care depinde dezvoltarea 
vitregii economii Succese re
marcabile a obținut agrirultu- 
i v asigurînd cerințele de con
sum ale populației si cele- 
lalt.» nevoi ale economici Au 
umosnit mari prefaceri știința, 
îwvătâmîntiil. cultura car« aduc 
o contribuție tot mai însem
nat;'’ ta progresul societății Ca 
»«*ztrHat al marilor succese ob- 
linofc în dezvoltarea <-cono- 
mipi. a întregii vieți sociale a 
«resent continuu nivelul de 
trai material si cultural al în- 
lr*<mlni popor, gradul de ci- 
vilrzcHp »1 națiunii noastre 
socialiste.

Congresul constată că preve
derile planului cincinal se în
deplinesc cu succes, că exista 
toate condițiile «a ele să fie 
no numai realizate, ci și depă
șite Aceasta impune desfășu
rarea în continuare a unor e- 
forturi susținute din partea tu
turor organizațiilor și organe
lor de partid și de stat a con
ducerilor întreprinderilor. a 
organizațiilor de masă și ob
ștești, a tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii.

In această perioadă s-a des
fășurat o intensă activitate pen
tru îmbunătățirea conducerii, 
planificării și organizării eco
nomiei. a activității organelor 
de stat centrale si local- pen
tru întărirea legalității, lărgirea

II
Aprobind îd întregime Ră

păitul Comitetului Central, 
I OBgrcsul dă o înaltă aprecie
re analizei profunde și multi
laterale pe care acesta o face 
stadiului actual al dezvoltării 
societății noastre socialiste, ge
neralizării teoreLice a experien
țe» României în transformarea 
revoluționară a societății, for
ței cu care el pune io evi
dență problemele esențiale de 
care depinde mersul nostru 
înainte, tezelor de mare va
loare teoretică și practică cu 
privire la perfecționarea orin- 
duirii noastre sociale și de stat, 
La unele probleme ale lumii 
«-.mtemporane, ale mișcării co
muniste și muncitorești Rapor
tul prezentat de tovarășul Ni- 
rulae Ceaușesiu înfățișează di
recțiile principale spre care 
trebuie concentrate eforturile 
generale ale partidului nostru, 
ale întregului popor, pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară 
»- edificării socialiste in Bo- 
uiania. pentru soluționarea mul
tiplelor probleme ale dezvoltă
rii bazei tehnico-materiale. ale 
perfecționării relațiilor socialis
te de producție, ale exercitării 
fa un nivel mai înalt a rolului 
•îndurător ai partidului in so
cietate. Raportul definește, de 
asemenea. liniile directoare ale 
politicii externe a României, 
ale activității internaționale a 
partidului și statului nostru, 
corespunzător intereselor națio
nale ale poporului român. în
datoririlor inter naționaliste ce 
revin Partidului Comunist Ro
mân, cauzei generale a socia
lismului și păcii.

1. Congresul stabilește ca obiec
tiv fundamental al programului 
de v iilor lărgirea și perfecțio
narea in continuare a bazei 
tebnico-maleriale a țării, făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Acest obiectiv 
se va înfăptui pe calea creșterii 
intense a forțelor de producție, 
a dezvoltării susținute a știin
ței, învățămintului și culturii. 
Se vor asigura condiții pentru 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, pentru 

democrației socialiste, intensi
ficarea participării maselor Ia 
conducerea treburilor statului, 
pentru perfecționarea întregii 
organizări a societății noastre.

Mărețele înfăptuiri ale aces
tor ani sini rodul muncii în
suflețite. pline de abnegație și 
dăruire, a muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor — fără 
deosebire de naționalitate — 
strîns uniți in jurul partidului 
comunist, a cărui politică este 
cauza comună a întregului po
por.

în perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea s-a ma
nifestat tot mai puternic rolul 
conducător al partidului nostru 
în întreaga viață socială. Con
gresul acordă o deosebită pre
țuire muncii desfășurate de or
ganele și organizațiile de par
tid. de toți comuniștii pentru 
organizarea și mobilizarea ma
selor largi ale poporului în o- 
pera de edificare a socialis
mului in România.

Congresul consideră. în mod 
unanim. că Comitetul Central 
și-a dus la îndeplinire cu suc
ces misiunea ce i-a fost încre
dințată de a conduce lupta po
porului român pe calea progre
sului și prosperității și dă o 
înaltă apreciere vastei activi
tăți organizatorice, politice și 
ideologice desfășurate în aceas
tă perioadă, politicii interne și 
externe promovate în confor
mitate cu mandatul încredin
țat de partid.

Congresul subliniază în mod 
deosebit rolul remarcabil pe 
care l-a avut în elaborarea și 
înfăptuirea politicii noastre in
terne și externe, în conducerea 
întregii activități a partidului 
și statului secretarul general 
al Comitetului Contrai, tova
rășul Nicolae Ceaușescu Dele
gații la Congresul al X-lea — 
reprezentanți ai celor aproape 
2 000 000 de comuniști din în
treaga țară — aprobă activita
tea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român in pe
rioada dintre Congresul IX și 
Congresul X. aprecierile făcute 
in Raportul prezentat de tova
rășul Ni colac Ceaușescu cu 
privire la marile rezultate ob- 
tinrte fn toate domeniile cons
trucției socialiste. în înflorirea 
multilaterală a patriei. în afir
marea României Socialiste ca 
forță activă a progresului și 
păcii pe plan internațional.

înfăptuirea repartiției sociale 
in spiritul dreptății și echității 
socialiste, se vor perfecționa 
continuu relațiile de producție, 
întreaga organizare socială. In 
procesul înfăptuirii programu
lui trasat de Congres se va rea
liza participarea tot mai activă 
a oamenilor muncii la condu
cerea treburilor țării, lărgirea 
democrației socialiste, dezvolta
rea multilaterală a personalită
ții umane. Congresul apreciază 
că înfăptuirea acestui program 
va asigura în mod hotăritor a- 
propîerea României de nivelul 
țărilor economic dezvoltate. In 
perspectivă societatea socialistă, 
multilateral dezvoltată se va 
înfățișa din toate punctele de 
vedere superioară orînduirii ca
pitaliste, punîndu-se baze trai
nice trecerii treptate spre co
munism — societatea care va 
ridica omenirea pe noi trepte 
de civilizație materială și spi
rituală.

2. Congresul aprobă Directi
vele privind planul de dezvol- 
lare economico-socială a Româ
niei pe anii 1971—1975, liniile 
directoare ale acestei dezvoltări 
pe perioada 1976—1980, precum 
și programul dezvoltării resur
selor energetice și ale electri
ficării țării în deceniul urmă
tor. Congresul însărcinează Co
mitetul Central, ca, pe baza Di
rectivelor, să asigure elabora
rea viitorului plan cincinal ca
re va fi prezentat spre dezba
tere și adoptare Marii Adunări 
Naționale, să definitiveze liniile 
directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale pînă în 1980.

Consiliul de Miniștri, minis
terele și organele centrale vor 
examina propunerile făcute in 
cursul dezbaterii proiectului de 
Directive privind planul de 
dezvoltare economico-socială a 
României pe anii 1971—1975 și 
liniile directoare ale acestei 
dezvoltări pe perioada 1976— 
1980 și le vor avea în vedere 
în elaborarea planurilor curen
te și de perspectivă ale econo
miei, în aplicarea măsurilor de 
perfecționare a conducerii, or
ganizării și planificării activită
ții economice.

De asemenea, Congresul în
sărcinează Comitetul Central să 
examineze și să soluționeze ob
servațiile critice, propunerile și 
sugestiile făcute în cursul lu
crărilor Congresului, atît in șe
dințele plenare, cit și în sec
țiuni.

3 Congresul hotărăște conti
nuarea consecventă a politicii 
marxist-leniniste de industriali
zare socialistă a țării, aprobă 
ritmul mediu anual de creștere 
a producției industriale în cin
cinalul următor de 8,5—9.5 la 
sută, precum și orientarea aces
teia cu precădere spre ramu
rile caro condiționează înzes
trarea tehnică a economiei, va
lorificarea eficientă a resurse
lor naționale. Congresul trasea
ză sarcina continuării liniei de 
modernizare a agriculturii, de 
extindere a mecanizării, chimi
zării. de înfăptuire a progra
mului de irigații și introducere 
a cuceririlor științei, pentru a 
asigura creșterea producției a- 
gricole în cincinal cu 28—31 la 
sută fată de media anilor 1966 — 
1970.

Pornind de la importanța pe 
care o are realizarea unui ra
port just între fondul de acu
mulare și fondul de consum 
pentru progresul economic și 
social al tării. Congresul hotă
răște ca în următorul cincinal 
să se repartizeze 28—30 la su
tă din venitul national pentru 
reproducția lărgită. Aceasta co
respunde necesităților și posi
bilităților economici noastre 
naționale si va asigura dezvol
tarea bazei telinice-matoriale a 
societății și, o dată cu aceasta, 
creșterea sistematică a bună
stării întregului nostru popor.

Congresul pune în fața orga
nizațiilor și organelor de par
tid și de stat, conducerilor în
treprinderilor, sindicatelor, coo
perativelor de producție agri
cole și meșteșugărești, a tuturor 
oamenilor muncii, sarcina de a 
asigura ridicarea calitativă a în
tregii activități economice, spo
rirea eficienței producției ma
teriale și a investițiilor, creș
terea productivității muncii în 
toate sectoarele de activitate, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție, îmbunătățirea calității 
produselor și rentabilitatea fie
cărei unități economice.

4. Congresul aprobă liniile di
rectoare ale dezvoltării relați
ilor economice externe ale ță
rii noastre. Ei însărcinează Co
mitetul Central să acționeze și 
în viitor pentru extinderea re
lațiilor de colaborare și coope
rare economică și tehnico-știin- 
țifîcă ale țării noastre cu sta

III
1. Congresul apreciază rezul

tatele pozitive ale măsurilor 
luate pe baza hotărîrilor Confe
rinței Naționale și însărcinează 
Comitetul Central să acționeze 
în continuare pentru transpu
nerea în viață, pină Ia sfârșitul 
anului 1970, a tuturor prevede
rilor privind îmbunătățirea și 
perfecționarea conducerii, pla
nificării și organizării econo
miei naționale, folosirea mai 
eficientă a pîrghiilor economi
ce, aplicarea principiilor centra
lismului democratic, urmînd ca 
in cursul anului 1971 să infor
meze întregul partid și popor 
asupra felului in care aceste 
prevederi au fost înfăptuite.

2. Congresul subliniază nece
sitatea îmbunătățirii activită
ții generale a statului in econo
mie, invățămint, știință și 
cultură, in întreaga viață so
cială. El hotărăște să se ia mă
suri pentru organizarea rațio
nală și simplificarea întregu
lui aparat de stat, apropierea 
organelor de conducere de ac
tivitatea economico-socială con
cretă, înlăturarea tendințelor 
de birocratism. întărirea con
trolului opiniei publice, al ma
selor de oameni ai muncii asu
pra organelor de stat centrale 
și locale.

Congresul hotărăște să se a- 
corde în continuare toată aten
ția întăririi capacității de a- 
părare a patriei, înzestrării și 
pregătirii de luptă a forțelor 
noastre armate, dezvoltării co
laborării cu armatele țărilor 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, ale celorlalte țări so
cialiste pentru a putea da ori- 
cînd riposta unei agresiuni im
perialiste.

Congresul apreciază pozitiv 
activitatea legislativă desfășu
rată in ultimii patru ani și 
consideră necesară adoptarea 
în continuare a unor noi legi 
pentru a da expresie juridică 
realității economice și sociale 
□ctuale din țara noastră. Este 
necesar să se ia în continuare 
măsuri botărite pentru a înte
meia activitatea tuturor orga

tele membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. A- 
ccstc relații nu se bazează pe 
crearea de organisme suprana- 
ț tonale și nu trebuie să afec
teze in nici un fel planurile 
economici naționale, indepen
dența unităților economice din 
fiecare tară; ele se întemeia
ză pe liberul consimțăniînt și 
interesul fiecărui stat. In ace
lași timp, vor trebui lărgite in 
continuare relațiile economice, 
științifice și culturale cu toate 
țările socialiste, aceasta repre- 
zentind atît un factor al pro
gresului fiecărei țări, cit și o 
contribuție importantă la întă
rirea sistemului socialist mon
dial. România va extinde tot
odată legăturile economice și 
tehnico-științifice cu țările cu 
orînduire socială diferită, atît 
cu state capitaliste industriali
zate, cit și cu țări în curs de 
dezvoltare.

5. Congresul însărcinează Co
mitetul Central să asigure în
făptuirea obiectivelor stabilite 
prin Directivele privind dezvol
tarea învățămînhilui. în vede
rea pregătirii cadrelor necesa
re economiei, științei și cnltu-r 
rii, ridicării nivelului de cultu
ră al întregului popor.

6 Apreciind rolul științei ca 
forță de producție a societății. 
Congresul stabilește să se ia 
toate măsurile necesare pentru 
ca atît cercetările fundamenta
le cît și cele aplicative să se 
soldeze cu o înaltă eficiență so
cială. realizîndu-se lecarea mai 
strînsă a cercetării d« nevoile 
economici naționale, alo tutu
ror domeniilor societății, spo
rind contribuția ei la progre
sul multilateral al patriei.

7 Ridicarea nivelului de trai 
al poporului, creșterea gradului 
de bunăstare și civilizație al 
națiunii noastre socialiste este 
țelul suprem al politicii parti
dului, rațiunea întregii noastre 
activități, obiectivul central al. 
construcției socialismului. Con
gresul însărcinează Comitetul 
Central să ia toate măsurile 
pentru a asigura, conform pre
vederilor Directivelor, sporirea 
salariului real, a veniturilor ță
rănimii, îndeplinirea programu
lui construcțiilor de locuințe, 
îmbunătățirea ocrotirii sănătății 
publice, a condițiilor de muncă 
și odihnă ale oamenilor mun
cii. gospodărirea cît mai rațio
nală și eficientă a mijloacelor 
materiale și bănești destinate 
acestor scopuri, satisfacerea în 
condiții tot mai bune a cerin
țelor materiale și spirituale ale 
tuturor celor ce muncesc de Ia 
orașe și sate.

nismelor sociale și de stat pe 
prevederile legilor, punîndu-se 
capăt practicilor vechi de a 
conduce prin instrucțiuni, în
tărind legalitatea socialistă, a- 
sigurînd respectarea de către 
toți cetățenii a normelor de 
drept consfințite prin autorita
tea legilor statului socialist

3. Una din marile înfăptuiri 
ale orinduirii noastre socialiste 
este rezolvarea marxist-Ieninis- 
tă a problemei naționale, rea
lizarea egalității depline in 
drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalita
te. Organele și organizațiile de 
partid au datoria să asigure1 
și în viitor înfăptuirea nea
bătută a politicii naționale' 
marxist-lcniniste a Partidului. 
Comunist Român, să acționeze 
consecvent pentru educarea ma
selor în spiritul frăției între 
poporul român și naționalităr 
țile conlocuitoare, pentru uni-f 
rea lor tot mai slrînsă în ca
drul marii familii a României 
socialiste.

4. Apreciind pozitiv măsurile 
luate după Congresul al IX-lca^ 
pentru adîncirca democrației 
socialiste. Congresul consideră 
necesar să se acționeze in con
tinuare pentru perfecționarea 
cadrului instituțional în vede
rea participării tot mai active 
a cetățenilor la dezbaterea prin
cipalelor probleme ale politi* 
ciî interne și externe, la con4 
du cer ere a și rezolvarea trebu
rilor. statului, pentru dezvolta
rea democrației socialiste. Este 
necesar sa se asigure participa
rea tot mai activă în viața so- 
cial-politică a sindicatelor, or; 
ganizațiilor de femei, de tine
ret, a celorlalte organizații de 
masă și obștești, îmbunătăți
rea continuă a conducerii de 
către partid a acestor organiza
ții.

Frontul Unității Socialiste, 
care exprimă unitatea și coe
ziunea societății noastre socia
liste, va trebui să acționeze tot 
mai intens, sub conducerea 
partidului, pentru lărgirea par- 

ficipării tuturor categoriilor do 
cetățeni, o întrcgutiii popor la 
viata politică și socială, la con-

Congresul relevă rezultatele 
pozitive obținute in întărirea 
rindurilor partidului, îmbună
tățirea structurii sale organiza- 

’ lorice, lărgirea democrației in
terne de partid, perfecționarea 

. stilului și metodelor de munca 
ale organelor și organizațiilor 
partidului.

Pentru a îndeplini înalta mi
siune ce revine partidului nos
tru în societate, Congresul tra
sează Comitetului Central, tu
turor organelor și organiza
țiilor de partid sarcina de a 

f asigura în continuare conduce
rea politică a tuturor sectoare
lor vieții sociale; nu trebuie 

■ să existe nici un domeniu in 
‘ care să nu se exercite contro

lul și îndrumarea politică și 
, ideologică a partidului.

Comitetul Central, toate or- 
, stanele și organizațiile de partid 
• vor trebui să dea și în viitor 
i cea mai mare atenție primirii 
! în partid a celor mai buni 
! muncitori, țărani, intelectuali, 
respectării riguroase a princi
piilor statutare și a normelor 
vieții de partid, a disciplinei, 
dezvoltării democrației interne. 
Este necesar să se asigure in
formarea sistematică a comu
niștilor asupra hotărîrilor a- 
doptate de organele de condu
cere ale partidului, asupra 
principalelor probleme de poli
tică internă și externă, să se 
creeze condiții pentru ca mem
brii de partid să-și spună li
ber și nestinglierit părerile a- 
supra problemelor supuse dez
baterii, să critice neajunsurile 

j din munca partidului, a orga- 
1 nelor sale conducătoare. să 
I'participe efectiv la înlăturarea 

tinsurilor, la realizarea hotări- 
rilor de partid și de stat. în- 
d°"'’inrron necondiționată a pre
vederilor statutare este o obli
gație de prim ordin a fi^ărui 
comunist, indiferent de func
ție. Organele si organizațiile 
de partid trebuie să acționeze 
cu perseverență și fermitate 
pentru întărirea unității și coe
ziunii rindurilor partidului — 
hunul său cel mai de preț, iz
vorul forței politice și a capa
cității sale organizatorice; nu

V
Congresul apreciază pozitiv 

munca ideologică a organelor 
și organizațiilor de partid, ac
tivitatea lor pentru difuzarea 
in rindurile maselor largi a idei
lor comunismului, pentru ridi
carea nivelului general de cul
tură al poporului.

Congresul consideră că facto
rii hotăritori de care depinde 
creșterea conștiinței socialiste 
sint cunoașterea de către ma
sele largi a tot ceea ce este 
mai valoros în domeniul cultu
rii, științei și tehnicii contem
porane, stăpînirea deplină a 
profesiunii, însușirea concepției 
filozofice despre lume și socie
tate a partidului nostru — ma
terialismul dialectic și istoric 
—, formarea unei atitudini ce
tățenești înaintate. Organele și 
organizațiile de partid trebuie 
să perfecționeze continuu mun
ca politică, ideologică și cultu
rală stimulind gîndirea politi
că, vie a oamenilor, ajulindu-i 
să dobîndească o perspectivă 
clară asupra desfășurării eve
nimentelor și dezvoltării socie
tății contemporane, să participe 
activ la opera de edificare a 
socialismului. In centrul mun
cii politico-ideofogice trebuie să 
stea si în viitor cultivarea de
votamentului nețărmurit față 
de patrie și partid, față de 
cauza socialismului, a spiritului 
internaționalismului proletar. 
Una din îndatoririle principale 
ce revin frontului nostru ideo
logic este promovarea atitudi
nii combative, militante împo
triva concepțiilor retrograde, 
mistice, a influențelor ideolo
giei burgheze, împotriva men
talităților înapoiate, formarea

VI
Congresul aprobă în întregi

me politica externă și activi
tatea internațională a partidu
lui și guvernului pentru dez
voltarea relațiilor cu toate ță
rile socialiste, apărarea unită

durerea treburilor țării la in- 
făpfttrrca programului (rasat 
de Congresul al X-lea.

trebuie admisă nici o manifes
tare care ar putea știrbi in 
vreun fel unitatea de voință și 
acțiune a partidului.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie sâ-și perfecțio
neze continuu stilul și metode
le de muncă, organizarea și 
controlul îndeplinirii liotărîri- 
lor. I’rornovîndu-se consecvent 
munca colectivă, va trebui să 
se asigure participarea comu
niștilor aleși în organele de 
partid — de la Comitetul Cen
tral pină la organizația de ba
ză — la pregătirea șj elabora
rea măsurilor și hotărîrilor, la 
întreaga activitate de partid.

Congresul consideră necesar 
ca și in viitor organele și or
ganizațiile partidului să des
fășoare o muncă susținută 
pentru formarea unor noi de
tașamente de activiști devotați 
și competenți. Acordînd toată 
prețuirea cadrelor cu experien
ță îndelungată, trebuie să fie 
promovate elemente tinere va
loroase. (omcinic pregătite, care 
să împrospăteze continuu ac
tivul de partid și de stat si să 
asigure continuitatea muncii.

Congresul aprobă hotâririle 
adoptate de plenara din aprilie 
1968 a Comitetului Central îm
potriva abuzurilor și ilegalită
ților săvirșite iii trecut, măsu
rile luate pentru lichidarea cau
zelor car- le-au generat, rea
bilitarea politică și judiciară a 
celor ce au avut de suferit pe 
nedrept. Congresul însărcinea
ză Comitetul Central să acțio
neze cu fermitate pentru a asi
gura respectarea neabătută a 
principiilor statutare, a norme
lor democrației interne de par
tid și a legalității socialiste, 
pentru ca asemenea stări de 
lucruri să nu se mai repete 
niciodată.

Congresul aprobă modificări
le la Statutul partidului deter
minate de schimbările surveni
te în structura sa ca urmare a 
reorganizării administrați v-teri
toriale a țării, de necesitatea 
perfecționării muncii de partid, 
a creșterii rolului partidului în 
conducerea activității economi
ce și cultural-educative, in dez
voltarea vieții social-politice.

trăsăturilor etiee corespunzătoa
re noilor relații statornicite în 
orînduirea socialistă. Aniversa
rea centenarului nașterii lui 
V. 1 Lcnin — gcniailul gindi- 
tor și conducător revoluționar 
al proletariatului — va prile
jui o intensă activitate politi- 
co-ideologică a organizațiilor 
de partid.

Congresul însărcinează Comi
tetul Central să ia măsuri pen
tru îmbunătățirea activității în 
domeniul științelor sociale, atît 
in ce privește cercetarea știin
țifică cît și predarea acestor 
discipline. Este necesar ca ac
tivitatea de cercetare, bazîndu- 
se p<- concepția matcrialist- 
d ia lectică a partidului nostru, 
să aducă u contribuție sporită 
Ia studierea fenomenelor din so
cietatea contemporană, Ia gene
ralizarea experienței construc
ției socialiste, să ajute partidu
lui în soluționarea problemelor 
mersului înainte al poporului 
nostru.

Congresul subliniază că o 
îndatorire însemnată în educa
rea socialistă a maselor. in for
marea trăsăturilor omului nou 
are creația literar-artisf'că. Par
tidul eeve creatorilor de artă 
să-și închine talentul oglindi
rii vieții și muncii eroice a 
poporului român, înfățișării ve
ridice a realităților societății 
noastre, să contribuie, prin o- 
perele tor. Ia dezvoltarea spiri
tuală a națiunii noastre socia
liste, să slujească ideilor no
bile ale progresului social, de
mocrației și păcii, cauza soli
darități» internaționaliste și prie
tenie» întFe popoare.

ții mișearii cuini ste și munci
torești, întărirea legăturilor-, cu 
toate forțele antiimperialiste, 
pentru dezvoltarea colaborării 
inter naționale și a conlucrării 
pașnice cu toate statele lumii.

Congresul își însușește anali
za situației internaționale și a 
raportului de forțe pe plan 
mondial făcută în Raportul Co
mitetului Central, care subli
niază că imperialismul — prin
cipalul dușman al progresului 
și civilizației — își păstrează 
caracterul agresiv și evidenția
ză totodată, că giganticele for
te antiimperialiste contempora
ne au capacitatea de a zădăr
nici planurile agresive ale im
perialismului, de a împiedica 
dezlănțuirea unui nou război 
mondial, de a asigura pacea și 
securitatea popoarelor.

Congresul stabilește ca și in 
viitor, in centrul politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru sâ stea dezvoltarea re
lațiilor de alianță, prietenie și 
colaborare multilaterală cu toa
te țările socialiste; Comitetul 
Central trebuie să acționeze cu 
perseverență iu această direc
ție. contribuind la înlăturarea 
divergențelor existente, la refa
cerea și întărirea pe baza prin
cipiilor marxLsm-leninismului și 
internaționalismului socialist al 
unității țărilor socialiste. Acor- 
drnd o mare importanță schim
bului de păreri, informații și 
experiență cu partidele frățești 
din țările socialisto — atît în 
problemele legate de procesul 
construcției socialiste, cît și in 
cele referitoare la politica și 
activitatea internațională — 
Congresul consideră necesară 
dezvoltarea acestor forme de 
colaborare între conducerile de 
partid și <!-• stat alo țărilor 
noastre, resnectindu-se dreptul 
fiecărui partid de a hotărî de 
sine stătător asupra politicii 
sale interne și externe — atri
but fundamental al rohtluî ce-i 
revine în conducerea operei de 
făurire a socialismului sr co
munismului.

Partidul și statul nostru vor 
acționa consecvent și în viitor 
in spiritul principiilor coexis
tentei nasnice a statelor cu 
orîndtiiri sociale diferite, pentru 
lăririrea colaborării economice, 
politice, tehnico-științifice și 
culturale cu toate statele lumii.

Congresul consideră că la ba
za relațiilor României cu toate 
statele — indiferent de oriri- 
duirca lor socială — trebuie să 
stea principiile independenței, 
suveranității naționale, ale de
plinei egalități în drepturi, ne
amestecului în treburile inter
ne si avantajului reciproc. El 
însărcinează Comitetul Central 
al partidului să asigure resnec- 
tarca neștirbită a tuturor aces
tor prinripii în relațiile exter
ne ale României, să nu admi
tă. sub nici o formă. lezarea 
sau încălcarea Tor

Congresul reafirmă solidari
tatea si sprijinul deplin al 
poporului nostru cu lupta eroi
ca a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii Statelor U- 
nrle ale Americii pentru liber
tate și independență naționa
lă ; el se pronunță pentru so
luționarea conflictului. înceta
rea războiului și retragerea 
trupelor americane din Viet
nam, astfel ca poporul vietna
mez să-și poată rezolva tre
burile interne, inclusiv unifi
carea patriei, fără amestec din 
afara.

Congresul se pronunță pentru 
soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociii. în spiritul 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967. pen
tru retragerea trupelor israelie- 
ne din teritoriile ocupate, asi- 
gurînduse. totodată, integri
tatea granițelor și securitatea 
tuturor statelor din această zo
nă a lumii, precum și rezolva
rea problemei refugiaților pa
lestinieni.

Congresul subliniază necesi
tatea continuării eforturilor ță
rii noastre in vederea înfăp
tuirii securității europene, ex- 
primindu-și sprijinul pentru or
ganizarea întîtnirilur statelor 
do pe continent pentru orice 
acțiune care ar putea contri
bui la realizarea acestui dezi
derat. România consideră ne
cesar sa se pornească de ta 
realitățile create după al doi
lea război mondial și, în pri
mul rind. de la recunoașterea 
celor două state germane. a 
granițelor existente, inclusiv a 
graniței Otler — Neisse. Țara 
noastră va acționa și în viitor 
pentru transformarea regiunii 
balcanice intr-o zonă a înțe
legerii. colaborării pașnice și 
bunei vecinătăți.

Congresul consideră necesar 
să se intensifice lupta pentru 
dezarmare, pentru interzicerea 
armelor nucleare și lichidarea 
stocurilor existente, pentru li
chidarea bazelor militare străi
ne. și retragerea tuturor tru
pelor de pe teritoriile altor 
state, în limitele granițelor lor 
naționale, pentru lichidarea îm

părțirii lumii in blocuri și des
ființarea pactului agresiv al 
Atlanticului de nord șt conco
mitent. a Tratatului de Ia Var
șovia Congresul ransiderâ de 
mare importanță pentru r< a- 
Uzarea unei atmosfere de des
tindere, abținerea statelor de 
la orice acțiuni și demonstrații 
de forță.

Congresul reafirmă poziția 
noastră [ață de O.N.U., subli
niază necesitatea restabilirii in 
această organizație a drepturi
lor legitime ale R.P. Cliiueze, 
primirii R.D. Germane și a al
tor state, a înfăptuirii princi
piului universalității O.N.l

Apreciind activitatea intensă 
desfășurată in ultimii ani de 
partidul nostru pentru extinde
rea legăturilor de colabiare 
frățească cu partidele comunis
te și muncitorești. Congresul dă 
mandat noului Comitet Central 
să acționeze in continuare pen
tru dezvoltarea relațiilor cu 
toate partidele frățești, fără ex
cepție. pentru a contribui la 
refacerea si întărirea colaboră
rii și unității mișcării comunis
te pe baza respectării stricte a 
principiilor marxism-Ieninismu- 
luj și internaționalismului pro- 
letar; egalitate deplină in drep
turi. neamestecul în treburile 
interne, respectul independentei 
fiecărui partid, al dreptului său 
de a-șr elabora de sine stătător 
linia polrtieg. Congresul împu
ternicește Comitetul Central ea. 
în rezolvarea deosebirilor de 
păreri politice sau ideolo”ire, 
să nn se angajeze pe linia bla
mării sau condamnării aUor 
partide ci să militeze pentru 
soluționarea acestor deosebiri 
pe calea discuțiilor de Ia par
tid la partid, de Ia conducere 
la conducere. în spiritul stimei 
și respectului reciproc, al in
tereselor mișcării comuniste și 
muncitorești.

Congresul însărcinează Comi
tetul Central să extindă rela
țiile de solidaritate cu mișcă
rile de eliberare națională, cu 
organizațiile care se ridică neu
tru scuturarea fuguluî imperios 
list, să asigure lărgirea cola
borării țării noastre cu tinerele 
state independente, să sprijine 
lupta acestora pentru salvgar
darea suveranității naționale, 
pentru dezvoltarea lor d«* sine 
stătătoare, împotriva imperialis
mului, a neocolonialismului, ■ 
oricăror forme de dominație- 
Congresul consideră necesar șă 
se dezvolte si în viitor legă
turile partidului nostru cu par- 
tidele socialiste, social-democra- 
te. în sconttl întăririi unității 
clase» muncitoare în lupta pen
tru drepturi si lîbcrf^fî «i-ma- 
cratice. pentru ca»»»-' socialis
mului si păcii în lume.

Congresul își evnrin»-» «-uida- 
ritatea n» parti/len. c<wn«»n«ste 
șf muncitorești, cu forte’-, re
voluționare. anliîmuerîalistp ra
re. fnfruntînd teroarea și rece
siunile regimurilor reacți,'na,'e. 
luptă pentru libertate demo
crație și progres social.

Congresul al X-lea manifestă 
hotărîrea întregului partid de 
a dezvolta relații cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele revoluționare, 
democratice, antiimperialiste El 
exprimă convingerea că. strîns 
unite, țările socialiste. clasa 
muncitoare internațională miș
cările de eliberare națională, 
celelalte forțe revoluționai- și 
democratice contemporane, vor 
reuși să împiedice planurile a- 
gresive Me imperialismului să 
impună voința de pace a po
poarelor, să promoveze cauza 
securității și cooperării interna
ționale.

o
llotărîrilc adoptate de Con

gresul al X-lea reprezintă un 
însuflețitor program care des
chide o strălucită perspectivă 
in toate domeniile vieții socia
le. asigură condiții pentru un 
nou avînt al României socialis
te. Îndeplinind acest măreț pro
gram. partidul nostru se va a- 
chita cu cinste de înalta înda
torire față de propriul popor 
și își va aduce contribuția in
ternationalists la cauza socia
lismului și păcii în lume. Con
gresul adresează membrii o ■ de 
partid, tuturor .oamenilor mun
cii. fără deosebire do nations 
litate — muncitori, țărani, ii*» 
telectuali. virslnic» și tineri — 
chemarea de a-și uni tot mai 
mult eforturile in jurul r.artr- 
dului. a Comitetului său Cen
tra), de a munci cu elan >> ab
negație pentru a da viață ha- 
fărîrilor pe care le-am adoptat, 
asigurînd progresul neîntrerupt 
al scumpei noastre patrii sue- 
cesul operei de făurire u socie
tății socialiste malliiateral dez
voltate.
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Miercuri 13 august.. Cetățenii 
Capitalei» personalități ale vie
ții noastre științifico și culturale 
dm alte localități ale țării au 
readus pe ultimul său drum 
pe academicianul Constantin 1. 
Parhon, savantul de renume 
mondial, vechi militant al miș
cării muncitorești și democra
to-:' din țara noastră, primul 
președinte al Prezidiului Repu
blicii Populare Române.

In dimineața acestei zile, si
criul cu corpul defunctului a 
fost depus in holul Palatului 
Marii Adunări Naționale. Pe 
fundalul holului, drapat in ne
gru. se afla portretul îndoliat 
al lui C. 1. Parhon. încadrat de 
drapele roșii și tricolore, cer
niți. în fața catafalcului erau 
;>^ezatc pernele cu înaltele or
dine și medalii ale Republicii 
Socialisto România si ale altor 
state, cu care Constantin Par- 
l»on a fost distins in serQn de 
prețuire a activității închinate 
fr-iejrii poporului, a meritelor 
s.de ca om de știință și mili
tant pe tărîm social-politic 
pentru aportul deosebit la cau
ze "lăcii și prieteniei între po
poare. De jur împrejur erau 
depuse coroane do flori din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. 
Consiliului de Stat <i Consiliu
lui de Miniștri, Biroului Marii 
Adunări Naționale. Prezidiului 
Academiei Republicii So'iaVste 
România. Ministerului învăță- 
rr-intului. Academiei de Științe 
Medicale. Ministerului Să
nătății. Consiliului General 
A.R.L.U.S., a unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
institute de cercetare și de în
vățământ superior din Bucu
rești și Iași, uniuni de croație 
și mari întreprinderi bucureș- 
torie. Erau depuse, de aseme
nea. coroane de flori din par
tea unor misiuni diplomatice 
acreditate la București, a Aso
ciației de prietenie soincto-țo- 
rnâne. Academiei de Științe a 
R.P. Bulgaria și a studenților 
vietnamezi care învață în ta
ra noastră.

T-îngâ catafalc se aflau mem
bru familiei celui dispărut.

Ora 10. în acordurile grave 
alo marșului funebru, mii și 
mii de cetățeni ai Capitalei — 
conducători de instituții cen
trale si organizații obștești, a- 
cademicieni si alți oameni de 
știință, cultură si arfă, munci
tori din întreprinderile orașu- 
?■”' studenti. elevi. — au înce
pu* râ se perinde. înfr-un șir 
nrsfîrsit, prin holul Palatului 
HAN.. pentru a-și lua ultimul 
rămas bun de la savantul_ pa
triot care și-a închinat toată 
viata si puterea de muncă lup
tei pentru realizarea aspirații
le*- înaintate ale clasei munci
toare. ale tuturor oamenilor 
muncii.

T-n cursul dimineții, la Pala
tul Marii Adunări Naționale a 
prezentat condoleanțe. în legă
tură eu încetarea din viață a 
președintelui de onoare al 
A.R.L.ILS.. ambasadorul Uniu
nii Sovietice *= Rjiruresti. A. 
V. Basov.

Au prezentat, de asemenea, 
condoleanțe în numele statelor 
ne care le reprezintă, șefi de 
mîsiuni diplomatice <i alți 
membri ai corpului diplomatic 
ae’w”tati în România.

Duna-amiază. alte mii de oa
meni ai muncii sosesc din toa
te cartierele orașului, intr-un 
solemn pelerinaj la căpătîiul 
celui dispărut.

Ora 16. Se apropie momentul 
solemn al mitingului de doliu. 
Se schimbă garda. Lingă cor
pul neînsuflețit al primului pre
ședinte al Prezidiului Republi
cii Popular? RoTnâne fac de 
gai .'.a tovarășii Nicolae Ccaușes- 
cu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele '"’onsiliului de Stat, Ton 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi- 
diulu; Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
de Miniștri. Dumitru Petrescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat. Gheor
ghe Radulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C al P.C.R.. 
vicepreședinte el Consiliului de 
Miniștri.

Conducătorii partidului și 
statului prezintă apoi condo
leanțe familiei celui dispărut.

Tn fața clădirii Palatului 
Marii Adunări Naționale fanfa
ra intonează marșul funebru. 
Garda militară, cu drapelul în
doliat, prezintă onorul. Sicriul 
cu corpul neînsuflețit al lui 
Constantin . Parhon este purtat 
pe brațe de un grup de ofi
țeri superiori și așezat pe un 
catefah*. pe platoul din apro- 
pr-rea 'lădirii. La tribuna a- 
mcnajală pentru mitingul de 
doliu iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Dumitru Petrescu, Gheor
ghe Rădulescu. Manca Mân es
eu, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec, Dumitru Popa, împreună 
cu membrii Tamilier academi
cianului C. I. Parhon, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, personalități 
ale vieții noastre politice, știin
țifice, culturale și obștești.

Sint prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La mitingul de doliu partici
pă delegația Asociației de prie

tenie so\ icto-românc, condusă 
de A. V. Riabînin, vicepreșe
dinte al Asociației, și acad. 
Tnșo Tașcv, reprezentant ul A- 
cademiei dc Științe a R. P. Bul
garia.

Mitingul de doliu este des
chis dc tovarășul Dumitru Popa, 

luu cui intui tovarășii Miron 
Nicolesea, președintele Acade
miei, Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului General 
A R.L.U S.

Ciivinlul 
tovarășului J

Miron
Niculescu

Cu un sentiment de adîncă 
tristețe încercăm să evocăm as
tăzi figura de umanist socialist 
a savantului Constantin I. Par
hon, președintele de onoare al 
Academiei Republicii Socialiste 
România. Prin patriotismul său 
fierbinte, prin atașamentul său 
față pe popor, prin perseveren
ța și modestia de care a dat 
dovadă de-a lungul întregii sale 
vieți, ca medic și ca cercetător, 
Constantin I. Parhon constituie 
un strălucit exemplu de cetă
țean și savant de înaltă ținută 
morală.

O prezentare a bogatei, mul
tilateralei și valoroasei sale ac
tivități de cercetare științifică 
nu poate fi cuprinsă într-un 
succint cuvint dc rămas bun. 
Nu putem însă să nu subliniem 
prețioasa contribuție a lui Con
stantin I. Parhon la rezolva
rea unei importante probleme 
de combatere și tratare a bo
lilor nervoase, endocrine și 
mentale. In endocrinologie, con
tribuția sa este atit de consi
derabilă, incit el este socotit 
unul dintre cercetătorii care au 
luat parte, în secolul nostru, la 
fondarea endocrinologiei ca dis
ciplină biologică.

Creator de școală, Parhon a 
început prin a orienta și-conso
lida școala de psihiatrie din 
Iași, introducînd în această dis
ciplină o gindire materialistă și 
fiziologică, și apoi cea de la 
București, pentru a fonda apoi 
una dintre primele catedre de 
endocrinologie din lume. Con
stantin I- Parhon a înființat 
sau a luat parte la înființarea 
a numeroase societăți științifi
ce, a fondat reviste de specia
litate, a dezvoltat spitalul So- 
cola din Iași și tot el este fon
datorul Institutului de endocri
nologie ce îi poartă numele. 
Pentru elevii săi, figura neobo
sitului maestru apare, așa cum 
a fost o viață întreagă, o fi
gură luminoasă și curată a u- 
nui autentic savant, modest, u- 
man și bun, adevărat șef de 
școală.

Ca o recunoaștere a comple
xei sale personalități de inte
lectual umanist, cercetător ex
cepțional și medic eminent, a 
fost ales membru al Academiei 
Române în anul 1928 și pînă i 
s-a sfirșii firul vieții a fost 
președintele de onoare al Aca
demici Republicii Socialiste Ro
mânia.

Constantin I. Parhon a avut 
satisfacția de a-și vedea ideile 
și concepțiile sale acceptate și 
continuate, iar concluziile cer
cetărilor sale confirmate pe 
plan mondial, după decenii de 
muncă științifică desfășurată în 
cele mai variate centre din 
lume.

Faptul că regretatul nostru 
președinte de onoare a fost în 
același timp membru al mai 
multor academii străine și a 
numeroase societăți științifice 
constituie un omagiu și o înal
tă recunoaștere a valorii sale 
pe plan internațional.

Mărturisind complexitatea 
sentimentelor pe care le-am în
cercat în schițarea personalită
ții lui Constantin 1. Parhon, e- 
xemplu de savant-cctățean al 
României moderne, nu pot să 
mă rețin dc a nu remarca in
fluența tonică, mobilizatoare, 
pe care această luminoasă per
sonalitate a avut-o asupra ac
tivității oamenilor noștri de ști
ință. asupra intelectualilor țării 
noastre, asupra oamenilor mun
cii.

■Să fim demni de exemplul 
său.

Cuvinlul

Roșianu
Astăzj aducem un ultim oma

giu aceluia care a fost timp 
de mai multe decenii profeso

rul, savantul și activistul social 
Constantin 1. Parhon.

Profesorul Parhon a arătat 
prin viața și activitatea sa că 
știința este creatoare numai 
cînd merge mină în mînă cu 
conștiința civică, cind servește 
marile idealuri ale umanității. 
Din fragedă tinerețe, de pe 
băncile liceului. Constantin 
Parhon a cunoscut marxismul. 
La Universitate îl găsim pc tî- 
nărui Parhon in rindurilc stu
denților progresiști, nu numai 
ca gindire și concepții înain
tate, ci și ca militant activ. în
că în perioada dc la sfirșitul 
secolului trecut și începutul se
colului nostru. Constantin Par
hon s-a alăturat mișcării so
cialiste și revoluționare din 
România, dc caro nu s-a înde
părtat nici o clipă, cu toate 
suferințele pc care lc-a indu
rat din aceasta cauză.

Alături de munca științifică 
intensă, do profesor și modic, 
Constantin Parhon găsește timp 
și energie să desfășoare cu a- 
cceași pasiune și dăruire o bo
gată activitate politică și so
cială. La Iași, profesorul Par
hon a creat nu numai o școală 
științifică do renume mondial, 
dar in această școală s-au răs- 
pîndit pe larg ideile progresu
lui social, ideile luminoase ale 
social ismuluj.

După Marea Revoluție Socia
listă d:n Octombrie, profesorul 
Parhon devine un sincer și în
flăcărat apărător al primului 
stat socialist din lume, al idei
lor ]ui Octombrie. Încă din 1922 
îl găsim președinte al comite
tului „Maxim Gorki" din Iași.

In spiritul politicii interna
ționaliste a Partidului Comunist 
Român, profesorul Parhon, prin 
articole, scrieri și cuvîntări. răs- 
pindește adevărul despre noile 
realități din Rusia Sovietică, mi
litează pentru apropierea și 
prietenia dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice.

Constantin Parhon a fost u- 
nul din fondatorii asociației 
„Amicii U.R.S.S.", creată din 
inițiativa Partidului Comunist 
Român, și care a organizat 
popularizarea în România a 
realităților socialiste ce se creau 
in țara primei revoluții pro
letare victorioase.

După desființarea asociației 
de către guvernele reacționare, 
profesorul Parhon este prezent 
și activează în Asociația pentru 
legături culturale cu U.R.S.S. 
Prietenia dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice, 
pentru care a militat cu con
secvență de-a lungul întregii 
sale existențe Partidul Comu
nist Român, a fost un obiec
tiv scump al profesorului Par
hon, pe care l-a slujit cu per
severență.

După eliberarea României, 
acum 25 de ani, s-a creat Aso
ciația română pentru legătu
rile dc prietenie cu Uniunea 
Sovietică, al cărei președinte a 
fost pînă în 19G7, de cînd a 
devenit președintele ci de o- 
noare pînă la încetarea din 
viață. Parhon a fost unul din 
mililanții activi ai poporului 
nostru pentru cauza prieteniei 
și înțelegerii între popoare, 
pentru cauza păcii în lume.

Figura luminoasă a savantu
lui luptător și marelui iubitor 
de oameni. Constantin 1. Par
hon, va rămîne pentru totdea
una neștearsă in amintirea po
porului român și va constitui 
un exemplu viu pentru gene
rațiile viitoare.

O
Memoria patriotului militant, 

a savantului ilustru este evo
cată apoi de tovarășul Ton 
Gheorghe Maurer.

Cuvinlul 
tovarășului 

Ion Gheorghe 
Maurer

Ne despărțim cu adincă tris
tețe, de eminentul fiu al țării 
care a fost academicianul dr. 
Constantin Parhon. în aceste 
clipe, cînd ne luăm ultimul 
rămas bun, aș dori să evoc una 
dintre trăsăturile care au ca
racterizat cel inai puternic a- 
loasa lui personalitate — dra
gostea față dc poporul din rîn- 
durilc căruia s-a născut, atașa
mentul față de cauza progre
sului și propășirii patriei.

Intelectual cu profunde eon
ii ageri democratice, sensibil 
ia nedreptatea socială, la su
ferințele și aspirațiile celor 
mul ți, Constantin Parhon s-a 
legat din tinerețe de forțele so
ciale progresiste. A intrat în 
rondurile vechii mișcări munci
torești, a cunoscut ideile socia
liste și a activat pentru înfăp
tuirea lor. Partidul Comunist 
Român îl numără printre mem
brii săi din anul 1921.

în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, Constantin 

Parhon și-a făcut un titlu de 
cinste din participarea la ac
țiuni organizate și conduse dc 
Partidul Comunist, a avut o 
poziție combativă față dc cer
curile reacționare, față dc cu
rentele retrograde, față dc par
tidele fascizantc. Numele său 
a rămas indisolubil legat de ac
tivitatea largă desfășurată în 
acei ani pentru promovarea po
liticii partidului de strângere a 
legăturilor dc prietenie dintre 
poporul român și popoarele 
Uniunii Sovietice.

în timpul războiului antiso- 
victic, Constantin Parhon și-a 
manifestat deschis împotrivirea 
față dc acest război nedrept, 
față dc dictatura militară-fas
cistă. El a fost unul dintre ini
țiatorii binecunoscutului memo
riu dc protest trimis lui 
Antonescu dc un marc grup 
de intelectuali democrat! și 
progresiști, prin care sc cerea 
ieșirea Romanici din războiul 
antisovietic.

Poziția dc militant democrat 
i-a atras lui Constantin Par
hon. ca și atâtor mii și mii dc 
luptători comuniști și antifas
ciști, prigoana autorităților bur- 
ghczo-moșicreșli. A fost înlătu
rat din învățămint, hărțuit de 
poliție și de bandele legionare, 
dar nimic nu a putut sâ-i zdrun
cine convingerile democratice.

Deși actul insurecțional de 
la 23 August 1944 l-a găsit Ia 
o vîrstă înaintata, Coașlaniin 
Parhon s-a integrat cu toate 
forțele de care era capabil în 
lupta celor ce muncesc pentru 
victoria revoluției populare,. 
jjentru transformări democrati
ce și socialiste în viața țării. 
Aprecierea dată de popor și-a 
găsit expresia în alegerea sa 
ca deputat al primului Parla
ment democrat din istoria țării, 
in 1946, iar după abolirea mo
narhici, la 30 decembrie 1947, 
ca primul președinte al Prezi
diului Republicii Populare Ro
mâne. In funcțiile de înaltă 
răspundere cu care a fost in
vestit. Constantin Parhon a ac
tivat neobosit pentru consoli
darea orânduirii democrat- 
popularc, pentru dezvoltarea o- 
perci de construcție socialistă. 
El a adus o contribuție de 
preț la promovarea nolilîr-’i 
externe a partidului și statului 
nostru, dc întărire a prieteniei 
și colaborării bu Uniunea So
vietică. cu toate țările socia-* 1 * * 
liste, de dezvoltare a relațiilor 
de bună înțelegere cu popoare-' 
le întregii lumi, de apărare a 
păcii.

VINERI 15 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Neimblinzita Angelica; 
Republica: Eclipsa; PETRI-
LA : O fată fericită; LONEA
— Minerul : Pentru încă pu
țini dolari; 7 Noiembrie: In
orașul „S"; -ANINOASA :
Feldmareșala; VULCAN : A- 
dio Gringo; LUPENI — Cul
tural : Comedianțîi, seriile I 
și II.

în personalitatea lui s-au îm
binat în mod strălucit emul de 
știință și militantul politic pen
tru cauza maselor m uncitoare.

Ne înclinăm cu profund res
pect în fața rămășițelor pămân
tești ale aceluia al cărui nu
me va rămîne pentru totdeau
na în istoria țării, in conștiința 
poporului român.

O
După încheierea mitingului 

de doliu, sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui Constantin Par
hon, acoperit cu drapelul tri
color, a fost așezat pe un afet 
dc tun. In acordurile grave 
ale marșului funebru, cortegiul 
funerar se pune în mișcare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat prezenți la solemnitate 
conduc pe ultimul drum pe cel 
care a fost un fiu credincios 
al poporului român.

La trecerea carului funerar, 
mulțimea masată în Piața U- 
nirii, dc-a lungul Magistralei 
Nord-Sud, și a Bulevardului 
Mărășcști și în balcoanele blo
curilor iși pleacă fruntea, adu- 
cind un ultim și pios omagiu 
memoriei marelui om de știin
ță, cetățean și patriot, devotat 
pînă la capăt cauzei nobile a 
poporului.

In Parcul Libertății, la ur
carea treptelor ce duc spre Mo
numentul Eroilor Luptei pentru 
Libertatea Poporului și a Pa
triei, pentru Socialism, corle- 
giul funerar se oprește. De pe 
afetul de tun, sicriul este ridi
cat și purLat pe umeri de ofi
țeri superiori. De pe platoul 
din fața monumentului se înal
ță spre slăvi acordurile mar
șului funebru. O gardă militară 
prezintă onorul.

Sc pătrunde. în rotonda Mo
numentului. Sicriul este așezat 
In fața criptei deschise. 
Pc fondul acordurilor Im
nului de Stat al Repu
blicii Socialiste România ră
sună, ca un suprem omagiu, 21 
salve de artilerie. Asistența păs
trează un moment de recule
gere, după care sicriul cu cor
pul neînsuflețit al lui Constan
tin Parhon este introdus in 
criptă. Pe placa de marmură 
care acoperă cripta stă înscris : 
„Constantin I. Parhon 28. 10. 
1874 — 9. 8. 1969".

Stelian CONSTANTINESCU

Ștefan BRATU

Telegrame și scrisori de felicitare adresate 
I ovarăsului NICOLAE CEAUSESCU 
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și comunismului pe pămîntul 
imstrș strămoșesc.

VI asigurăm. tovarășe Ni
colae Ceaușescu, că vă vom spri
jini cu toată fcrmitnlea in în
deplinirea înaltelor răspunderi 
ce vă revin in calilalc dc con
ducător al |>art idu lui și sta
tului, spre binele și fericirea 
întregului nostru popor și ne 
angajăm si depunem țoală c- 
nergia și capacitatea de care 
dispunem pentru (ranspunerca 
în viată a sarcinilor reieșite 
din istoricele documente dezbă
tute și aprobate dc Congresul 
al X-lca al partidului, să jus- 
lificăm prin rezultatele mun
cii noastre încrederea pe care 
nc-ati acordat-o dtimnra voastră 
personal cu ocazia vizitelor fă
cute in Valea Jiului. Vom mili
ta cu hntărîre pentru creșterea 
rolului și competenței organi
zației municipale de partid, a 
tuturor comuniștilor, pentru 
descoperirea și fructificarea tu
turor posibilităților materiale 
si spirituale de care dispunem 
in vederea îndeplinirii sarci
nilor ce ne stau în față4*.

în telegrama de felicitare tri
misă de colectivul Centralei 
cărbunelui Petroșani tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu oca
zia realegerii sale in înalta 
funcție de secretar general al 
partidului se arată :

„Comuniștii, toți salariații 
Centralei cărbunelui Petroșani, 
împreună cu întregul nostru po

I
I
I

I
I

I

I

— Eram șef de grupă. 
Mi-aduc aminte, producția 
creștea de la an la an. dar 
nu așa cum vă imaginați, 
mai mult prin prelungirea 
timpului dc muncă. Apoi, 
brusc, cunoșteam cealaltă fa
ță, la fel de nemiloasă a ex
ploatării : șomajul. Ajungeam 
uneori să lucrăm doar 12 zile 
pc lună, eîștigurile noastre 
scădeau, plinea devenea tot 
mai mică. Am făcui parte 
din comitetul de grevă.

— Astăzi se spune despre 
organizatorii grevei că erau

J i,bărbați de încredere. Și a- 
| |unci vi se spunea lot așa ? 
‘ ,, — Bărbați eram cu toții.

, De încredere eram toți cei 
care trăiam in mizerie. Din- 
tre aceștia unii ne-am consti-

I tuit intr-un nucleu, ne-am a- 
‘ sumat, cum s-ar spune, răs- 
I punderea grevei.
«. — Cum s-au desfășurat e-
» veni men tele ?
| — Răi, știți. In dimineața
. zilei de 3 august, am pri- 
I mit plicurile. Pe lista mea 
' de plată era un salariu pe 
| jumătate față de cit primeam 
’ de obicei. Era între noi un 
I șef de brigadă, unul Trif, îl 
I .țin minte, avea o pălărie de 
j catifea și o straiță mică, era 
| de undeva din vatra Bradu- 
‘ lui. S-a certat rău de tot cu 
| șefu-inginor. In ziua de 5 am 
* hotărît toți șefii do grupă să 
| nu intrăm în mină. I-am 
» chemat afară și pe cei câțiva 
| ortaci care-au intrat mai de 
’ dimineață. Atunci s-a format 
I comitetul de grevă. Bătrînul

Maxim Pave], din Ștefan, are
Iacum aproape 100 de ani, 

Husți Mihai, un polonez, 
' Szekcly Francisc și alții, nu-i 
I mai țin minte pe toți... au 
' trecut 40 de ani de atunci. 
| Aceștia erau bărbații dc în- 
«. ci-ederc. Ne-am adunat cu 
| toții în ziua de 5 la uzina 
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Comitetul de stat al apelor
I.L.H.S. București

Centrala cărbunelui
PETROȘANI

Lotul Valea Jiului Superior 
Uricani

ANGAJEAZĂ URGENT

Muncitori nccaliiicoți

Exploatarea pentru 
deschideri de mine noi 

CU SEDIUL ÎN ORAȘUL PETROȘANI.

CARTIERUL AEROPORT

Salariul — 1 200 lei lunar plus 4 la sută spor 
de șantier și 15 Ia sută spor de izolare care se 
acordă din prima zi de lucru.

Se asigură cazare gratuită.
Masa la cantină contra cost (11,50 lei pentru 

3 mese).

Muncitorii beneficiază de haine de protecție.
Angajaților li se asigură foi de transport gra

tuit la perioade de 45 zile pentru vizitarea fa
miliei.

Organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de

Concursul se va ține în ziua de 10 august 
1JMÎ9, orele 8 dimineața, Ia sediul exploatării.

B
B
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por. au primit cu o deosebită 
bucurie vestea realegerii dum
neavoastră. stimate tovarășe 
Ni< olar Ceaușescu. in frtmiția 
do secretar general nl partidu
lui, funcție de cea mai înaltă 
răspundere in realizarea mă
reței opere de edificare a so
cialismului și comunismului in 
România. Realegerea dumnea
voastră constituie pentru noi 
toți garanția înfăptuirii cu suc
ces a programului dc dezvol
tare mereu ascendentă a ță
rii, de prosperitate continuă a 
întregului popor. Minerii, teh
uii ienii, inginerii, toți salariații 
Centralei cărbunelui Petroșani 
sini ho tării i să-și consacre in 
întregime eforturile pentru rea
lizarea mărețelor sarcini ce le 
revin «lin programul elaborat 
de Congresul al X-lea. Asigu
răm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, stima
te tovarășe Nicolae Ceausescu, 
că nu ne vom precupeți efortu
rile. că ne vom strădui să con
tribuim Ia creșterea continuă 
a producției de cărbune. îm
bunătățirea calității și reduce
rea cheltuielilor de producție, 
aducindu-ne astfel aportul, îm
preună eu întregul popor, la 
îndeplinirea programului de 
dezvoltare a economiei națio
nale. la creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor".

Colectivul fruntaș al bazinu
lui nostru, colectivul minei Lu
peni, care a avut fericirea să 
primescă în ultimii 3 ani de
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— Ni s-a spus că vrem să 
distrugem mina, și că va 
veni armata să apere bunu
rile stalului împotriva noas
tră care, chipurile, am vrea 
să le distrugem. După ce toți 
minerii au ieșit din subte
ran ani ocupat uzina elec
trică și am oprit instalațiile. 
Apoi am făcut baricade. Tn 
timpul nopții, parle din mi
neri și-au trimis copiii 
să după mîncarc, ■ alții 
dus ei acasă. Eu .am 
chemat de urgență pc 
noaptea la spital; acolo era 
nevastă-mea, era gravidă. 
Am ieșit cu doi ortaci. Blum 
Mihai și Bilek Ioan, pe poar
ta 3. La poartă, jandarmii, 
care deja înconjuraseră mi
na, ne-au oprit. Cînd i-am 
întrebat ce vreți cu noi ? Ți
nu] a ridicat arma să tragă, 
dar un alt jandarm i-a dat 
peste mînă zicînd : lasă-i mă 
Grigore! Cind m-ain înapoiat 
de la spital, măcelul era în 
toi. Unii se nășteau în chi
nuri, alții mureau, jertfiți pe 
altarul luptelor proletare. 
N-au murit atîția de gloanțe, 
cit de baionetele jandarmi
lor.

— Cum au reacționat cei
lalți, femeile, copiii, cei care 
nu erau în incinta minei ?

— Au fost toți alături de 
greviști. Cînd s-au auzit îm
pușcăturile, au coborit din 
Ștefan, puhoi.

— Ce semnificații acordați 
dumneavoastră grevei din 
’29. acum după 40 de ani ?

— A fost o expresie sem
nificativă a solidarității noas
tre, a muncitorilor, a fost 
manifestarea puternică a 
combativității minerilor ho
tărî ți să-și revendice dreptul 
la o viață de om, viață pen
tru care au mers pînă la sa
crificiul suprem. 
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două ori vizita secretarului ge
neral al partidului, a adresat 
dc asemenea, tovarășului Ni- 
« olac Ceaușescu o telegramă în 
< arc sc spune printre altele i

„Colectivul de muncitori, in
gineri. tehnicieni și funcționari 
dc la mina Lupeni o urmării 
cu deosebit interes desfășura
rea lucrărilor Congresului al 
X-lca al PX'.K. si a primii cu 
mult entuziasm și bucurie ști
rea realegerii dv. in înalta func
ție «le secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
( omun ist Român.

Cu ocazia acestui fericit 
prilej vă transmitem sim
țămintele noastre de bu
curie și fericire pentru rea
legerea dumneavoastră in 
funcția de secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și vă ra
portăm că minerii din Lupeni. 
o dală cu încheierea lucrărilor 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român. «•’ 
îndeplinit angajamentul anual 
de a da peste sarciriile de plan 
35 000 tone cărbune, acest an
gajament fiind pînă in prezent 
depășit <-u 560 tone dc cărbu
ne cocsificabil. Aceste succese 
sint garanția sigură că noi, mi
nerii din Lupeni. împreună cu 
întregul popor, mergem neabă
tut pc calea trasată de scum
pul nostru partid comunist și 
nu vom precupeți nici un efort 
în înfăptuirea sarcinilor ce Ic-a 
trasat Congresul al X-lca al 
Partidului Comunist Român".

<////////////////////////✓///✓///////////

Expresie a năzuin
țelor de veacuri 

ale poporului
Urmare din pag. 1 

porții] prezentat la Congres, pe 
lingă satisfacție, am resimțit și 
un puternic sentiment de mîn- 
drie pentru că sini cetățeanul 
acestei țări, sentiment ce mă 
domină și mă cuprinde ori dc 
cile ori stau în fața micului 
ecran sau a aparatului dv ra
dio și ascult luările de poziție, 
ferme, pline dv demnitate ale 
conducătorilor partidului și sta
tului nostru și îndeosebi ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

— Ce ave li de spus in legă
tură cu prevederile documente
lor privind dezvoltarea știinlei, 
a invâluminiului ?

— In anii ce vin cercetarea 
științifică va lua un nou avinl, 
se va lărgi baza materială a 
cercetării ea și a învățământu
lui. Sarcina noastră, a cadrelor 
din iniățămintul superior teh
nic constă in aceea, după mine, 
de a-i pregăti'mai bine pe vi
itorii ingineri pentru cerințele 
de perspectivă. Se va pune și 
in continuare accentul pe în- 
vățămîntul superior tehnic și 
economic. Aceasta incumbă sar
cini multiple. Noi, cadrele din 
învățământul superior, va tre
bui să-i ajutăm pe viitorii spe
cialiști să sc familiarizeze cit 
mâi temeinic eu activitatea 
practică a unităților producti
ve, să se integreze in procesul 
dinamic al perfecționării prin 
care trec exploatările miniere, 
întreaga noastră industrie. Spre 
a răspunde cerințelor dc miine 
este necesar ca viitorii ingineri 
să devină cercetători, nu simpli 
executanți în specialitatea lor.

— Vreo realizare in cinstea 
Congresului ?

— Am avut un angajament: 
realizarea unui studiu asupra 
posibilităților de reducere a 
poluării atmosferei prin arde
rea corespunzătoare a huilei 
indigene. Lucrarea a fost sus
ținută în cadrul unei sesiuni 
științifice la Politehnica din 
București și sper că, in anii ce 
lin, î.și Va găsi aplicabilitatea.

10,00 Limba engleză (relua
re).

10,25 Limba germană (relua
re).

10,50 Zilele dramaturgiei ro
mânești. „Petru Rarcș" 
de Horia Lovincscu.

13,00 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.00 Campionatele europene 
de caiac-canoe. Trans
misiune dc la Moscova.

18.15 Studioul școlarilor. Po
pasuri in vacanță.

18,45 O interpretă îndrăgită 
a cîntecului muntenesc. 
Ileana ConstantinesciJ.

19.00 Cronica ideilor: Parti
dul și poporul.

19.30 Telejurnalul dc seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Avanpremiera.
20.15 Film artistic: „Sciors" 

— producție a studiou
rilor sovietice.

22.40 Telejurnalul de noaplc 
și buletinul meteorolo
gic.

22,55 Consultație tehnică Tv.
23.15 Arii «lin operete româ

nești interpretate de 
Ion Dacian.
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radio
VINERI 15 AUGUST

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Me
moria pămintului românesc; 
10,05 Selccțiuni din operete 
clasice; 10,30 Radio-Prichin- 
del; 10,40 Măreață și liberă 
vatră. Cîntcce și versuri; 
11,05 Prezent și viitor în ști
ința agricolă; 11,25 Varietăți 
muzicale; 12,00 Cântecele mă
rii: 12,25 Moment științific; 
12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat: 13,00 Radiojurnal. 13.10 
Mic magazin muzical; 14,10 
Roza viaturilor; 14,35 Cu 
cântecul și jocul pc întinsul 
patriei; 15,00 Al IX-lea Con
curs republican al formați
ilor artistice dc amatori -J- 
selccțiuni din finală; 15,20 
Radio publicitate; 15,30 Com
pozitorul săptămânii; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Cintă Ele
na Constantinescu; 16,30 Tri
buna radio; 16,50 Cântece pa
triotice; 17,05 Pentru pair? : 
17.35 Muzică populară: 18,10 
Programul partidului — pro
gramul nostru; 18.30 O me
lodie pe adresa dumneavoas
tră; 19.00 Gazeta radio: 19,25 
Muzică simfonică; 20,05 Ta
bleta de seară: 20JO Vedete 
ale cîntecului; 20,30 Emines
ciana; 20,35 Pentru magneto
fonul dumneavoastră; 21,00 
Mai aveți o întrebare ?; 21,45 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Cîntcce de dra
goste: 22,45 Caravana fante
ziei; 23,45 Moment poetic;
23.50 Muzică ușoară: 0.03— 
3,00 Estrada nocturnă.

Filme
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AL P C.R. PESTE HOTARE
Sofia

SOFIA 13 — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Toate ziarele centrale bulga
re apărute miercuri, publică o 
relatare de la corespondentul 
agenției B.T.A, la București cu 
privire la încheierea lucrărilor 
Congresului al X-lca al P.C.R. 
Relatarea arată că. în ultima 
ședință plenară de marți după- 
amiazâ. au fost anunțate re
zultatele alegerilor pentru noi
le organe conducătoare ale 
partidului, subliniind că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
reales secretar general al Par
tidului Comunist Român. Se a- 
rată. de asemenea, că tovară
șul Nicolae Ceaușescu a infor
mat Congresul despre lucrările 
primei ședințe plenare a nou
lui Comitet Central, care a 
ales Comitetul Executiv. Prezi
diul Permanent și Secretariatul 
C.C. al P.C.R. Ziarele publică 
numele membrilor noului Co
mitet Executiv, ai Prezidiului 
Permanent. Secretariatului, pre
cum și ale președinților Cole
giului Central și Comisiei Cen
trale de Revizie.

Televiziunea bulgară a trans
mis marți seara aspecte de la 
încheierea Congresului al X- 
lea al P.C.R. și imagini înfăți- 
șînd pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu rostind cuvîntarea 
de încheiere a Congresului.

Praga
PRAGA 13. — Corespondcn 

tul Agerpres. Eugen Ionescu, 
transmite: Toate ziarele cen
trale cehoslovace de miercuri 
informează despre încheierea 
lucrărilor Congresului al X-lea 
al P.C.R. Ziarele „Rude Pravo", 
rPrace“, „Zemedelskc Noviny", 
rMlada Fronta", „Lidova De- 
mokracie** și „Svobodne Slovo" 
publică cu titluri mari știrea 
despre realegerea în unanimi
tate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. Ziarele des
criu atmosfera entuziastă care 
a dominat în sala Congresului 
și în Piața Republicii din Bu
curești în momentul anunțării 
realegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Presa cehoslovacă 
relatează că. după anunțarea 
rezultatelor alegerilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a rostit 
cuvîntarea de încheiere a lu
crărilor Congresului. Minute in 
șir, scriu ziarele, participanții 
la Congres și mulțimea din 
Piața Republicii au salutat cu
vîntarea cu ovații furtunoase.

Toate ziarele publică numele 
membrilor Prezidiului Perma
nent. Comitetului Executiv și 
Secretariatului C.C. al P.C.R. 
Presa informează, de asemenea 
despre rezoluția adoptată de 
Congres, relevînd acea parte din 
document în care se constată 
că perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
este cea mai dinamică .și cea 
mai fertilă perioadă de la eli
berarea României. Se scoate, 
totodată, în evidență că rezo
luția reliefează caracteristicile 
principale ale acestei perioade 
care constau in îmbunătățirea 
conducerii planificării și orga
nizării economiei naționale, îm
bunătățirea activității organe
lor de stat, întărirea legalității 
și lărgirea democrației socia
liste, precum și intensificarea 
participării maselor la condu
cerea treburilor statului. Zia
rele cehoslovace reproduc acea 
parte a rezoluției în care se 
subliniază rolul remarcabil pe 
care l-a avut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și în
făptuirea politicii interne și 
externe și în conducerea în
tregii activități a partidului și 
statului. Se evidențiază capi
tolul din rezoluție in care se 
erată că Congresul a apreciat 
în mod pozitiv munca ideologi
că a partidului și a aprobat in 
întregime politica externă a 
partidului și statului îndrepta
tă spre dezvoltarea relațiilor 
cu toate țările socialiste, spre 
apărarea unității mișcării co
muniste și muncitorești, spre 
întărirea relațiilor cu toate for
țele antiimperialiste și spre dez
voltarea colaborării internațio
nale și a conlucrării pașnice cu 
toate statele lumii.

„Rude Pravo** și alte ziare 
cehoslovace înserează un co
mentariu al corespondentului 
agenției C.T.K. la București in 
care se arată că încheierea ce
lui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român a 
constituit o manifestare plenară 
a unanimității delegaților caro 
eu aprobat in întregime conți
nutul și spiritul documentelor 
Congresului. Corespondentul 
constată că succesele de ne
contestat obținute în anii pre
cedent în economie, cultură și 
viața socială a României au 
determinat adeziunea călduroa
să la calea continuării cons
trucției socialiste în țară.

Rprerindu-se la politica ex
ternă română, comentatorul 
serie că așa cum se subliniază 
în documentele Congresului pe 
primul loc se situează priete
nia, alianța și colaborarea cu 
țările socialiste, sprijinirea lup
tei antiimperialiste și a efortu
rilor de pace. Această politi

că, arată comentatorul, a găsit 
sprijin deplin la delegații Con
gresului.

Ziarul „Mlada Fronta" publi
că, de asemenea, o corespon
dență din București cu privire 
la încheierea lucrărilor Congre
sului al X-lea al P.C.R., in 
caro se arată că au fost alese 
noile organe de conducere ale 
partidului. Ziarul relevă că 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de secre
tar general al partidului a 
fost întâmpinată de delegați 
cu aplauze și urale. In cores
pondență este evidențiată acea 
parte din cuvîntarea de în
cheiere rostită de tovarășul Ni
colae Ceaușescu în care se
cretarul general al P.C.R. a 
mulțumit delegaților pentru 
munca intensă desfășurată în 
timpul Congresului și i-a che
mat să ajute la realizarea con
cluziilor Congresului în orga
nizațiile lor de partid, a adre
sat urări de noi succese po
porului român și Partidului 
Comunist Român.

Varșovia
VARȘOVIA 13. — Corespon

dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: „Trybuna Ludu",
„Zycie Warszawy", „Zolnierz 
Wolnoscy" și celelalte ziare po
loneze de miercuri, radioul și 
televiziunea au informat prin 
știri și corespondențe din Bu
curești despre încheierea lucră
rilor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român și 
despre componența organelor 
conducătoare ale partidului.

într-o corespondență proprio, 
ziarul „Zycie Warszawy" arată 
printre altele : „încheind lu
crările, tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu a subliniat importan
ța dosebită a Congresului al 
X-lea al P.C.R., care, ținîndu-și 
lucrările în preajmă celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist, a 
făcut un bilanț al uriașelor 
realizări ale poporului și a 
preconizat un program larg 
de dezvoltare multilaterală a 
țării. El .și-a exprimat convin
gerea că programul partidului, 
sprijinit de întregul popor, va 
fi îndeplinit cu succes".

Ziarul relevă, totodată, en
tuziasmul participanților la 
Congres, entuziasm care s-a 
extins în întreaga țară, în mo
mentul cînd s-a anunțat reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu unanimitate de 
voturi, in funcția de secretar 
general al partidului.

în corespondența intitulată 
„înaintea jubileului României 
populare — noi întreprinderi 
și colective tinere", . trimisul 
ziarului „Trybuna Ludu" îm
părtășește din impresiile cu
lese cu prilejul unor discuții 
și vizite făcute la cîteva uni
tăți industriale din București, 
Ploiești și Craiova. Corespon
dentul consideră că este un fe
nomen frecvent faptul că în 
industria românească în postu
rile de conducere se află oa
meni tineri. El remarcă. în 
continuare, că „ultimii arii au 
adus transformări deosebit de 
semnificative pe harta econo
mică a țării", ilustrind aceasta 
prin cîteva cifre grăitoare.

Ziarul relevă eforturile Ro
mâniei de a pune bazele unei 
industrii cu adevărat moderne, 
precum și grija deosebită pen
tru pregătirea cadrelor. „în 
perioada 1956—1966. scrie „Try
buna Ludu", numărul persoa
nelor cu pregătire medie și 
superioară a crescut de la 
842 0000 la peste 2 milioane".

Subliniind că „românii în
făptuiesc o dezvoltare rapidă 
a industriei", ziarul amintește 
câ hotărîrile Congresului al 
X-lea al P.C.R. prevăd ca în 
anii 1971—1975 producția glo
bală a industriei să crească cu 
50—57 la sută, ritmul mediu 
anual de creștere fiind de 8,5— 
9,5 la sută. Vor fi preferate ra
muri ca electronica, industria 
de mașini, chimia și energetica. 
Se așteaptă deci, conchide ..Try
buna Ludu", schimbări nu nu
mai in peisajul țării, ci și in 
structura ei economică și so
cială.

Moscova
MOSCOVA 13 — Corespon

dentul Agerpres L. Duță trans
mite : Presa sovietică de mier
curi anunță încheierea lucrări
lor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Presa relatează despre apro
barea in unanimitate a docu
mentelor principale ale Con
gresului, despre realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar general al 
partidului, despre cuvîntarea 
sa la ședința de închidere a 
Congresului, precum și despre 
mitingul care a avut loc in 
Piața Republicii.

„Rezoluția adoptată de Con
gres — scrie „Pravda" intr-o 
corespondență specială de la 
București, subliniază că poli
tica de industrializare socialis
tă a asigurat un ritm înalt de 
creștere a acelor ramuri de 
care depinde dezvoltarea în
tregii economii naționale. Con
gresul stabilește drept țel prin
cipal al programului de viitor 

lărgirea permanentă și perfec
ționarea bazei tehnico-maleria- 
le a țării, continuarea construi
rii societății socialisto multila
teral dezvoltată".

Este evidențiată acea parte 
a rezoluției în care se arată 
hotărirea de a se continua ex
tinderea colaborării și a co
operării tehnico-științificc și e- 
conomice cu țările C.A.E.R., 
extinderea relațiilor economice, 
științifice și culturale cu toate 
țările socialiste. România, ara
tă ziarul, va dezvolta, de ase
menea. relații economice și 
tehnico-științifice cu toate ță
rile lumii. „Pravda" subliniază, 
de asemenea, partea din, rezo
luție care se referă la impor
tanța întăririi permanente a 
capacității de apărare a țării, 
a dezvoltării colaborării cu ar
matele țărilor participante la 
tratatul de la Varșovia, cu ar
matele celorlalte țări socialiste.

Forul comuniștilor români — 
continuă „Pravda" — a apro
bat politica externă a partidu
lui îndreptată spre dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările socia
liste. spre apărarea unității 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, spre în
tărirea relațiilor cu toate for
țele antiimperialiste, spre dez
voltarea colaborării internațio
nale. El a reafirmat solidarita
tea comuniștilor români cu 
lupta eroică a poporului viet
namez.

Corespondența scoate în e- 
vidență paragraful din rezolu
ția Congresului în care se sub
liniază necesitatea eforturilor 
pentru asigurarea securității 
europene, arătînd că România 
se pronunță în favoarea unoi 
întruniri în acest scop a re
prezentanților statelor . europe
ne. „România, scrie „Pravda" 
consideră că trebuie să se por
nească de la situația reală crea
tă în urma celui de-al doilea 
război mondial și, în primul 
rînd, de la recunoașterea ce
lor două state germane, a 
frontierelor existente, inclusiv 
a frontierei Oder — Neisse".

Ziarul apreciază în încheiere 
că mitingul care a avut loc 
în Piața Republicii după termi
narea lucrărilor Congresului „a 
demonstrat hotărirea oamenilor 
muncii din țară de a continua 
opera de construire a socialis
mului. de a întări comunitatea 
socialistă, de a lupta pentru 
pace și progres social".

Aspecte de la încheierea lu
crărilor Congresului și infor
mații în care anunță rea
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al partidului au 
fost publicate și de ziare
le „Komsomolskaia Pravda", 
„Trud", „Moscovskaia Pravda", 
„Sovctskaia Rossia", „Krasnaia 
Zvezda" și „Selskaia Jizn".

Roma
ROMA 13. — Coresponden

tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite i Presa italiană relatează 
miercuri pe larg despre înche
ierea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist Român, 
într-o amplă corespondență a 
trimisului său special la Bucu
rești, „Unita" anunță realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușes
cu în funcția de secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. Ziarul relatează în con
tinuare despre însuflețitul mi
ting al oamenilor muncii din 
Piața Republicii. Sint reprodu
se din rezoluția Congresului 
numeroase pasaje care definesc 
linia dezvoltării economici na
ționale, înfloririi științei și 
culturii, lărgirii democrației so
cialiste și afirmării depline a 
‘personalității umane, progra
mul ridicării României la ni
velul țărilor dezvoltate. Zia
rul se oprește asupra politicii 
externe a partidului și statu
lui român, relevînd importanța 
ce se acordă dezvoltării rela
țiilor de alianță, prietenie și 
colaborare multilaterală cu toa
te țările socialiste, dorința Ro
mâniei de a dezvolta relațiile 
cu toate țările lumii, indiferent 
de sistemul lor social-politic, 
pe temeiul independenței, su
veranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neameste
cului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Ziarul „Avânți" se referă, la 
rîndul său, la conținutul hotă- 
rîrilor Congresului, evidențiind 
îndeosebi poziția Partidului 
Comunist Român în problema 
înlăturării divergențelor din 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională.

Sub titlul „Congresul român 
votează în unanimitate pentru 
Nicolae Ceaușescu", ziarul rIl 
Popolo" relevă reafirmarea la 
Congres a „liniei reînnoirii in 
politica externă și internă". 
Ziarul citează din rezoluția 
Congresului pasajele referitoa
re la dezvoltarea relațiilor Ro
mâniei cu țările socialiste și 
cu toate țările lumii, la poziția 
țării noastre în diverse proble
me internaționale, la întărirea 
apărării naționale și la inten
sificarea eforturilor în vederea 
refacerii și întăririi colaborării 
și unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
Se informează, de asemenea, 
despre alegerea organelor con
ducătoare alo partidului.

Rezoluția Consiliului 

de Securitate 

cu privire la Namibia
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate a adop
tat in cursul reuniunii de marți 
o rezoluție propusă de Zambia 
prin care se cere Republicii 
Sud-Africane să-și retragă pînă 
la 4 octombrie a. c. adminis
trația de pe teritoriul Namibiei. 
In rezoluție se precizează că, 
în eventualitatea nerespectării 
acestui termen, Consiliul de Se
curitate „se va întruni imediat 
pentru a hotărî asupra măsu
rilor efective în concordanță cu 
prevederile Cartei O.N.U.1*. Re
zoluția cheamă, de asemenea, 
toate statele să nu accepte nici 
o acțiune întreprinsă de R.S.A. 
în numele Namibiei și „să-și 
intensifice sprijinul moral și 
material acordat poporului A-

S.U.A.

PreșediiiieJe Nixon 
a remis un nou mesaj 

Congresului
SAN CLEMENTE 13 (Ager

pres). — Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a remis marți 
Congresului cel de-al doilea me
saj asupra reformei sistemului 
de asigurări sociale, ale cărei 
principii au fost expuse vineri 
seara într-o cuvîntare consacra
tă acestei probleme. In mesaj 
sint tratate aspecte referitoare 
la reorganizarea mijloacelor de 
calificare și recalificare a for
ței de muncă în scopul utili
zării ei maxime în raport cu 
necesitățile economice. Este pre
văzută, printre altele, înființa
rea unei .bănci electronice0 
care să centralizeze în perma
nență datele referitoare la dis
tribuirea și fluctuația forței de 
muncă în diferite zone țși sec-, 
toare ale economiei amerlcahe*, -=Agravarea situației din Irlanda de nord

BELFAST 13 (Agerpres). — 
Situația din Irlanda de nord 
s-a agravat în cursul nopții de 
marți spre miercuri, cînd au 
fost înregistrate importante in
cidente intre grupurile -țextre-? ( 
miște protestante și caiolice. 
Corespondentul din London
derry al agenției France Preș-; ; 
se relatează că din ordinul mi
nistrului de Interne nord-irlân- 
dez, Robert Porter, polițfti a 
folosit pentru prima oară în 
ultimii 15 ani gaze lacrimogene. 
Potrivit unui prim bilanț, a- 
proximativ 100 de persoane au 
fost răujte în cursul acestor 
noi tulburări.

ALȚI 183 DE MILITARI A- 
MERICANI AU PĂRĂSIT 
MARȚI TERITORIUL VIET
NAMULUI DE SUD, ridicind 
astfel la 14 000 numărul mili
tarilor retrași cu începere de 
la 8 iulie în conformiste cu 
hotărirea președintelui S.U.A., 
Richard Nixon, de a reduce cu 
25 000 de oameni efectivul tru
pelor americane aflate in Viet
namul de sud. Potrivit purtăto
rului de cuvînt al comanda
mentului militar american din 
Vietnamul de sud, retragerea 
acestor 25 000 de militari va fi 
completată pînă la 30 august.

Ploile torențiale care s-au a-- 
bătut în ultimele zile asupra. * 
regiunilor de nord-est și cen
trale ale insulelor japoneze au 
provocat MARI INUNDAȚII. 
In urma inundațiilor, 21 dă per
soane și-au pierdut viața, iar 
alte 52 au fost grav rănite. Su
prafețe mari de culturi au fost 
inundate, iar peste 400 de po
duri luate de apă, conchide ra
portul Agenției naționale de po
liție.

■ BB

Cei doi astronauți americani, 
Charles Conrad și Alan Bean, 
care VOR PILOTA NAVA 
SPAȚIALA „APOLLO-12” și . 
vor debarca în luna noiembrie 

fricii de Sud-vest în lupta îm
potriva ocupației străine”.

Rezoluția cerc, totodată, se
cretarului general al O.N.U. U 
Thant, „să urmărească îndea
proape îndeplinirea prevederi
lor susmenționate și să rapor
teze Consiliului de Securitate 
cit mai curind posibil".

Rezoluția, sprijinită de Alge
ria, Pakistan, Senegal, Colum
bia și Paraguay, a fost adop
tată cu 11 voturi și 4 abțineri : 
Marca Britanic, Franța, Finlan
da și S.U.A. oare au manifestat 
rezerve față de posibilitatea a- 
doptării unor măsuri de con- 
stringere împotriva R.S.A., așa 
cum au cerut unele state în 
baza prevederilor capitolului 7 
al Cartei O.N.U.

în vederea stabilirii criteriilor 
de orientare a angajărilor.

Se amintește că primul me
saj prezidențial prezentat Con
gresului luni s-a ocupat de e- 
laborarea normelor legale de 
înfăptuirea reformei propuse. 
Un al treilea mesaj, care ur
mează să fie prezentat Congre
sului, va trata problemele re
distribuirii sarcinilor financiare 
între organele federale și locale 
ale puterii de stat, în vederea 
executării măsurilor menționate 
mai sus.
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Vedere din portul Kaliningrad, al doilea pori de pescuit 
ca mărime din Uniunea Sovietică.

pe suprafața Lunii, au început 
antrenamentele pe panta vul
canului Kopolio din Insulele 
Hawai. Ei vor petrece o săptă- 
rtiînă în arhipelagul insulelor 
Hawai, repetînd mișcările care 
le vor face pe Lună.

A luat sfîrșit vizita in por
tul Varna a unui GRUP DE 
NAVE MILITARE SOVIETICE 
din flota Mării Negre, alcătuit 
din crucișătorul „Dzerjinski" și 
patru nave de escortă.

In cursul vizitei in portul 
bulgar, navele escadrei au fost 
vizitate de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, D. Djurov, ministrul a- 
părării populare, I. Bașev, mi
nistrul de externe, și de alte 
personalități.

BIROUL CONFEDERAȚIEI 
SINDICALE AFRICANE (CSA) 
s-a reunit in zilele de 11 și 12 
august la Tunis, pentru a exa
mina diverse aspecte ale uni
tății sindicale africane, se men
ționează in comunicatul dat pu
blicității la încheierea lucrări
lor.

Comunicatul, dat publicității 
în urma acestei reuniuni, scrie 
agenția France Presse, reafirmă 
atașamentul C.S.A. față de prin

Cuceritorii 
Se’enei 

întîmpinafi 
triumfal 

la Ne w York
WASHINGTON 13. — Co

respondentul Agerpres. C. A- 
lcxandroaic, transmite : New 
York-ul a făcut miercuri o e- 
moționantâ primire celor trei 
aslronaufi de pe „Apollo-U", 
Neil Armstrong. Edwin /Xldrin 
și Michael Collins.

Pe principalele artere ale o- 
rașului locuitorii i-au intimpi- 
nat pe sclenauți cu o adevă
rată ploaie de confclii și ser
pentine. în anumite puncte ale 
drumului parcurs spre hotelul 
unde sint găzduiți astronauții 
orchestre militare intonau di
verse marșuri.

Fiecărui -astronaut i-a fost 
oferită medalia de cetățean de 
onoare al New York-ului. As
tronauții au declarat că emoția 
primirii este aproape la fel de 
mare ca cea pc care i-a încer
cat uneori în diverse faze ale 
călătoriei lor spre Lună. Se- 
lenauții s-au îndreptat spre 
sediul Organizației Națiunilor 
Unite, unde au fost întîmpi- 
nați de secretarul general, U 
Thant, diplomați acreditați la 
O.N.U. Din partea misiunii ro
mâne a fost prezent Ion Duma, 
însărcinat cu afaceri al misiu
nii permanente. In cuvîntul 
său. U Thant a spus, printre 
altele: „Sint deosebit de feri
cit ca secretar general al Na
țiunilor Unite că placa pc care 
astronauții au depus-o pc Lună 
poartă inscripția : „Noi am ve
nit ca mesageri ai păcii în 
numele întregii umanități". 
Zborul navei „Apollo-U", pașii 
pe Lună și revenirea pc Pă- 
mînt ne întăresc încă o dală 
convingerea că membrii rasei 
umane dispun de resurse și 
de tehnica necesară care să le 
îngăduie să realizeze perfor
manțe extraordinare, cu con
diția de a-și uni eforturile și 
de a lucra împreună în folosul 
întregii omeniri".

cipiile solidarității sindicale in
ternaționale, precum și ale co
existenței pașnice. Confederația 
sindicală africană deplînge cu 
acest prilej folosirea forței pen
tru reglementarea conflictelor 
internaționale, referindu-se, în 
special, la regiunea Orientului 
Mijlociu. Sînt condamnate, de 
asemenea, prezența colonialiști
lor portughezi în Africa, pre
cum și politica de apartheid a 
Republicii Sud-Africane.

UN GRAV ACCIDENT FE
ROVIAR s-a produs marți seara 
in apropierea localității vest- 
germane Meckelfeld. Datorită 
unei defecțiuni a sistemului de
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Satelitul experimental de aplicații tehnologice — 
„A.T.S.-5", lansat marți dimineață de la Cape Kennedy, NU 
MAI RĂSPUNDE COMENZILOR DE PE PAM1NT pentru 
executarea manevrelor necesare plasării sale pe o orbită 
circulară ecuatorială, la înălțimea de 35 800 km.

După lansarea și înscrierea pe orbita eliptică provizorie, 
care au decurs in condiții bune, instalațiile de comandă ale 
motoarelor-rachelă n-au mai funcțional. Potrivit unui pur
tător de cuvînt al centrului spațial de la Cape Kennedy, 
defecțiunile s-au semnalat din momentul efectuării mane
vrei de separare a ultimei trepte a rachetei purtătoare de 
corpul de comandă al satelitului.

In cursul încercărilor de înscriere pe orbita circuni- 
terestră, motoarele-rachetă au consumat combustibil mai 
mult decit se stabilise, iar satelitul nu a putut fi adus decît 
pînă deasupra golfului Bengal pe o orbită ușor eliptică, iu 
loc de a fi plasat deasupra Americii de Sud înaintea execu
tării ultimei manevre de stabilizare.

j- Manifestări consacrate ș 
aniversării a 25 de am £ 

de la eliberarea
< României s

CAIRO I.:. — Coresponden
tul Agerpres, C. Oprică, trans
mite: In cadrul maniieslărilor 
consacrate aniversării a 25 de 
ani de la eliberarea României, 
consulul român la Alexandria 
(R.A.U.), Nicolae Ficiu, a or
ganizat la Palatul scriitorilor 
șl artiștilor din localitate o 
gală de lilme documentare ro
mânești șl o expoziție cu re
produceri după tablouri de la 
Muzeul de artă din București. 
Au luat parte oficialități e- 
giplene, oameni de știință și 
cultură, membri ai corpului 
consular din Alexandria.

O
BONN 13. — Coresponden

tul Agerpres, Mircea Moarcăș,
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VIETNAMUL DE SUD

Puternice acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice

SAIGON 13 (Agerpres). — In 
urma celor 150 de acțiuni o- 
fensive lansate marți de patrio- 
ții sud-vietnamezi asupra unor 
obiective militare inamice, au 
fost uciși 90 de militari ame
ricani și 107 saigonezi, al ți 500 
americani și 371 militari saigo
nezi fiind grav răniți, relatea
ză surse ale comandamentului
S.U.A. din capitala sud-vietna- 
meză.

Atacurile inițiate, relevă a- 
genția U.P.I., sint cele mai pu
ternice din ultimele șase luni.

în noaptea de marți spre

India se pregătește de alegeri
DELFII 13 (Agerpres). .— In

dia se pregătește, pentru alege
rile prezidențiale, apreciate ca 
cea mai disputată competiție c- 
lectorală de acest gen în toți 
cci 22 de ani care au trecut de 
la proclamarea independenței 
țării, transmite din Delhi co
respondentul agenției Router.

La start s-au prezentat 15 
candidați, dar numai doi din 
ci, se apreciază la Delhi, au 
șanse de a rămine în competi
ție finală; este vorba despre 
Sapjiva Reddy, candidatul Con
gresului Național Indian — 
partidul de guvernămînt — de 
V. V. Giri, fost vicepreședinte, 
lider al aceluiași partid și care 
și-a prezentat candidatura in 
mod independent.

Conform legislației țării, pre
ședinte poate deveni candidatul 
care a întrunit mai mult de ju
mătate din voturile colegiului 
electoral. Potrivit aprecierilor 
oficiale, partidul Congresului 
poate djspune, în principiu, de 
52,4 la sută din voturile elec
torilor. astfel îneît, în afara u- 
nor eventuale surprize de ulti

semnalizare, rapidul Beelefeld— 
Hambourg s-a ciocnit cu expre
sul „Gambrinus". In urma a- 
cestei catastrofe opt persoane 
au fost omori te iar alte 30 grav 
rănite.

Banca Mondială a anuntat 
O NOUA MAJORARE DE LA
6,50 LA 7 LA SUTA A DO- 
BINZII LA ÎMPRUMUTURILE 
ACORDATE Ț ARILOR ÎN 
CURS DE DEZVOLTARE. A- 
ceastă nouă taxă a fost apli
cată imediat la un împrumut 
de 31 milioane de dolari acor
dat Filipinelor, pentru finanța
rea unui proiect de irigare.

transmite : In cadrul manlies- 
țărilor organizate in Republi- fi 
ca Federală a Germaniei cu £ 
prilejul celei de-a 25-a ani- > 
versuri a eliberării României, Z* 
marii seara Reprezentanța O- fi 
iiciului Național de Turism a •" 
oierii iii saloanele hotelului 
Franlilurterhol din Franklini 
pe Main o gală de Illme do- > 
cumenlare românești, urmata £ 
de un cocteil. •”

Au luat parte conducătorii ? 
unor mari Urme de turism £ 
din R. F. a Germaniei, con- «C 
ducători al Municipalității, -re- Ș 
prezentanți ai unor organizații fi 
străine de turism, membri al £ 
corpului diplomatic, ziariști. £ 
Au lost de față membri ai am- £ 
basadei române la Bonn. Ș 

miercuri forțele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud 
au lansat 19 acțiuni de bom
bardament asupra unor obiecti
ve americane și saigoneze. 
Printre pozițiile bombardate șo 
numără instalațiile militare din 
provincia Quang Nam, din o- 
rașul Thuan Nhon.

Totodată, scrie agenția Fran
ce Presse, s-au semnalat lupte 
în provincia Quang Ngai, undo 
un detașament saigonez a că
zut intr-o ambuscadă a patrio- 
ților.

mă oră, candidatul acestui par
tid are asigurat postul de pre
ședinte al Indiei. Ceea ce con
feră insă viitoarelor alegeri 
prezidențiale o atmosferă do :- 
nedit este faptul că și-au pre
zentat candidatura mai mulți 
reprezentanți ai aceluiași partid, 
dar de tendințe adverse.

Sanjiva Reddy, candidatul o- 
ficial al partidului de guvernă
mînt este reprezentantul lide
rilor congrcsiști de dreapta. 
V. V. Giri este considerat re
prezentantul adepților primu
lui ministru, Indira Ghandi ca
re și-au cucerit recent un real 
sprijin în cercurile larg de
mocratice printr-o serie de mă» 
suri preconizate sau adoptate, 
in special prin naționalizarea a 
14 dintre cele mai importante 
bănci ale țării.

Competiția electorală se va 
deschide sîmbătă, 16 august. De 
pe acum, cel puțin o sută de 
congrcsiști au declarat că vor 
vota împotriva candidatului o- 
ficial al partidului, susținîndu-1, 
alături de Indira Ghandi. pa 
Venkata Giri.

EXPEDIȚIA SUBACVATI
CA DE CERCETARE A A- 
PELOR GULF STREAM l - 
LUI s-a încheiat marți prin 
ieșirea la suprafață, în apro
piere de Capul Cod a sub
marinului „Ben Franklin”. 
Timp de 31 de zile șase cer
cetători au parcurs la bordul 
submarinului intrat în deri
vă, în apropiere de Palm 
Beach (Florida) peste 1930 
km, studiind la diferite adîn- 
cimi fenomenele subacvatice. 
Au fost consemnate o serie 
de observații științifice asu
pra interacțiunii diferiților 
curenți marini asupra faunei 
și florei oceanice. In cursul 
expediției au fost făcute, de 
asemenea, peste 43 000 de fo
tografii și cadre de film cu 
caracter științific.

Un alt obiectiv important 
al expediției, sprijinită de 
N.AJS.A., a constat in a de
termina modul cum reacțio
nează omul în condițiile unei 
izolări de lungă durată, pen
tru a se putea trage conclu
zii referitoare la comportarea 
viitoarelor echipaje ale sta
țiunilor spațiale și navelor 
lansate in direcția unor pla
nete îndepărtate.
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