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n cea de-a treia iiLucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român au continuat în cursul dimineții de vineri cu dezbateri generale la Raportul C;C. al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al IX-lea și Congresul al X-lea și sarcinile de viitor ale partidului, precum și la celelalte documente supuse Congresului.Delegații și Invitații au v~ întîmpinat cu îndelungi a- plauze pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din prezidiul Congresului, precum și delegațiile de peste hotare participante la Congres.Ședințele de dimineață ale Congresului au fost prezidate de tovarășii Ilie Verdeț și Du
mitru Popa.întîmpinat cu aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, delegat al organizației județene de partid Galați. A vorbit apoi tovarășul loan Ichim, prim-se- cretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Bacău....Moment de adîncă semnificație. Asistența se ridică și întîmpină cu însuflețite a- plauze, cu profundă emoție, delegația veteranilor mișcării muncitorești și revoluționare din România care aduce Congresului salutul mult încercatelor generații de comuniști ai României, care au înfruntat dușmanul de clasă, organele sale de represiune și fascismul pe toate fronturile de luptă, participînd la marile acțiuni internaționaliste ale clasei muncitoare de pretutindeni.în salutul delegației de vechi militanți, rostit de to

varășul Valter Roman, s-a dat glas sentimentelor lor de profund patriotism șl internaționalism socialist, simțăminte care animă întregul nostru partid și popor.în numele delegaților și in- vitaților la Congres, tovarășul Ilie Verdeț, care prezida ședința, răspunzînd salutului veteranilor, a spus : Mulțumim delegației veteranilor mișcării muncitorești și revoluționare din România pentru salutul adresat Congresului, pentru evocarea convingătoare a luptei de eliberare socială și națională dusă de poporul nostru, de clasa muncitoare, în frunte cu comuniștii, a bogatelor tradiții de solidaritate internaționalistă ale partidului nostru cu lupta proletariatului, a forțelor progresiste de pretutindeni împotriva exploatării și reacțiunil, în vederea înfăptuirii idealurilor lor de libertate și progres, pentru sublinierea activității pe care o duce partidul nostru în vederea întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.In continuarea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Jâ- 
nos Fazekas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, delegat al organizației județene de partid — Harghita, Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, delegat al organizației județene de partid — Teleorman, Ion Iliescu, prim-se- cretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Dumitru Petrescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, delegat al organizației de partid a municipiului București.
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nomiei naționale pe perioada 1976—1980.64 pag. 1,25 lei

VIRGIL TROFIN 1
Raport cu privire Ia modificările ce se propun a fi 

aduse Statutului Partidului Comunist Român.32 pag. 0,75 lei

Potrivit regulamentului de desfășurare a lucrărilor Congresului, vineri seara au început dezbaterile în cadrul celor unsprezece secțiuni pe probleme: Secțiunea pentru 
probleme de industrie — prezidată de tovarășul Ilie Verdeț ; Secțiu
nea pentru probleme de construcții 
și transporturi — prezidată de tovarășul Chivu Stoica ; Secțiunea 
pentru problemele agriculturii și 
silviculturii — prezidată de tovarășul Iosif Banc ; Secțiunea pentru 
problemele de conducere, planifi
care și finanțare a economiei — prezidată de tovarășul Manea Mă- nescu; Secțiunea pentru proble
mele sociale și nivel de trai — prezidată de tovarășul Gheorghe Apostol ; Secțiunea pentru proble
mele relațiilor economice Interna
ționale — prezidată de tovarășul Gheorghe Rădulescu ; Secțiunea 
pentru problemele pregătirii forței 
de muncă, a cadrelor, învățămînt 
și știință — prezidată de tovarășul Leonte Răutu ; Secțiunea pentru 
problemele dezvoltării orînduirii 
sociale și de stat — prezidată de tovarășul Jânos Fazekas; Secțiu
nea pentru problemele ideologice 
și cultural-educative — prezidată de tovarășul Paul Niculescu-Mi- zil ; Secțiunea pentru problemele 
statutare, ale activității și vieții 
interne de partid — prezidată de tovarășul Virgil Trofin ; Secțiunea 
pentru politica internațională a 
partidului și statului — prezidată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer.Ieri seara, la lucrările Secțiunii pentru problemele ideologice și cultural-educative a participat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.La ședințele secțiunilor iau parte delegații și invitații la Congres. în prima ședință au luat cuvîntul numeroși delegați care au dezbătut pe larg problemele înscrise pe ordinea de zi a Congresului al X-lea al P.C.R.Ei au exprimat deplină aprobare față de Raportul prezentat

la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de proiectul de Directive privind dezvoltarea în continuare a economiei naționale, față de întregul program supus spre dezbatere și aprobare celui de-al X-lea Congres al P.C.R., — program meriit să asigure uri nou și puternic progres al forțelor de producție ale țării, perfecționarea organizării vieții sociale și de stat, înflorirea culturii socialiste. Parti- cipanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere activității desfășurate de Comitetul Central al P.C.R. realizărilor obținute în toate sectoarele vieții politice, economice sociale, științifice și culturale după Congresul al IX-lea al P.C.R.In unanimitate și cu multă căldură, toți cei care au urcat la tribunele secțiunilor Congresului au aprobat și susținut propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al P.C.R., funcție de mare răspundere, de importanță esențială pentru partid, pentru țară.O caracteristică a dezbaterilor din cadrul secțiunilor a fost atenția acordată aspectelor concrete, practice, soluțiilor unor probleme din domeniile care au făcut obiectul dezbaterilor din secțiunile respective. S-au formulat observații critice asupra activității din diferite sectoare ; numeroși vorbitori s-au angajat să muncească mai bine, să găsească cele mai indicate soluții pentru remedierea deficiențelor și ridicarea nivelului general al activității în întreprinderile sau instituțiile în care lucrează.Lucrările în cadrul secțiunilor vor continua sîmbătă după- amiază.In numerele următoare ale ziarului nostru vom publica relatări ample, cuprinzătoare asupra dezbaterilor din cadrul secțiunilor Congresului pe probleme.

Făclia revoluționară 
a generațiilor

Există un numitor comun al dez
baterilor ce se desfășoară în conti
nuare în înaltul forum comunist, cu 
privire la mărețul program de pro
pășire a patriei înfățișat în Raportul 
Comitetului Central . spiritul crea
tor, care mobilizează conștiințele, 
dinamizează inteligențele, le propul
sează spre cele mai cutezătoare o- 
rizonturi ale gîndirii și faptei.

Pe fundalul bogatelor realizări 
obținute de poporul nostru după 
Congresul al IX-lea al partidului — 
realizări care au creat o înaltă plat
formă a exigenței comuniste — nu 
e domeniu de activitate care să nu 
fie trecut de delegați prin filtrul 
intransigent al lucidității, să nu fie 
supus unui examen critic și auto
critic de competență, asupra căruia 
să nu se aplece privirea partinică, 
scrutătoare, a confruntării cu cele 
mai severe și mobilizatoare etaloane 
Delegații comuniștilor din județe, 
prezentînd deficiențele din munca 
organelor locale de partid, de stat, 
din economie, reliefează pregnant 
și lipsurile unor organe centrale, 
care au generat unele dificultăți ce

ar fi putut fi evitate. Miniștri și alți 
conducători de instituții centrale 
răspund criticilor aduse, se stră
duiesc să lămurească unele dintre 
problemele ridicate, prezentînd Con
gresului angajamente ferme de în
lăturare cît mai grabnică a defi
ciențelor semnalate. Totul — tntr-o 
lumină profund constructivă, jalo- 
nîndu-se cu claritate căi de rezol
vare, lansîndu-se propuneri și so
luții raționale

Toate acestea sînt un reflex eloc
vent al uneb realități politico-morale 
de înaltă semnificație ■ clarvăzătorul 
spirit înnoitor, profund caracteristic 
partidului nostru, a cărui dimensiune 
esențială este credința indestructi
bilă in forțele vii ale progresului, 
intransigența comunistă față de tot 
ce se opune mersului înainte al so
cietății, neîmpăcarea cu suficiența 
rutinieră și închistarea în scheme 
rigide, sterile.

Spirit înnoitor, revoluționar, des
pre a cărui continuitate, de-a lungul 
întregii istorii a partidului, avea să 
vorbească, cu vibrante ecouri în 
inimile și conștiințele tuturor celor

prezenți, unul din momentele emo
ționante ale celei de-a treia zi a 
Congresului...

...In tăcerea solemnă a sălii se 
anunță că o delegație de veterani 
ai mișcării comuniste și muncitorești 
din țara noastră va aduce un salut 
Congresului. Cu îndelungi aplauze 
întîmpină delegații și invitații apari
ția la tribună a delegației de în
cercați revoluționari, formată dir 
cîteva zeci din numeroșii fii ai clasei 
noastre muncitoare, ai poporului 
nostru, care și-au închinat viața - 
punîndu-și-o nu o dată în primej
die — pentru triumful libertății și al 
dreptății nu numai în România, dar 
pretutindeni în lume unde s-au des
fășurat eroice bătălii revoluționare 
unde a fost de apărat o cauză dreap 
tă și nobilă. Sînt printre cei pre- 
cenți la tribună tovarăși care, cu 
arma în mînă, av participat la Marea 
Revoluție Socialistă lin Octombrie, 
adueîndu-și prinosul de faptă și so
lidaritate proletară la instaurarea 
primului stat socialist Sînt printre 
ei luptători care au apărat, pe 
baricadele bătăliilor sîngeroase, cu

ceririle primeî revoluții proletare 
din Ungaria. Sînt oameni care au 
făcut să răsune de nepieritoare glo
rie numele comuniștilor români pe 
cîmpurile de luptă ale marilor bă
tălii împotriva fascismului, împotri
va robiei imperialiste, de pe pămîn- 
tul Spaniei udat cu sînge de martiri 
și din pădurile maquis-ului european 
pînă pe îndepărtatele tărîmuri ale 
Asiei Sînt oameni încă în floarea 
vîrstei care, la chemarea înflăcă
rată a partidului, s-au avîntat vi
tejește, cot la cot cu ostașii Armatei 
Sovietice, în bătăliile purtate pentru 
eliberarea teritoriului României și 
mai departe, a Ungariei, Cehoslova
ciei, Austriei, pentru zdrobirea de- 
ollnă a fascismului hitlerist

Răsună salutul veteranilor, iar sala 
parcă respiră aerul pur al marilor 
evenimente care s-au înscris cu li
terele de foc ale demnității umane

Victor BÎRLADEANU 
Nicolae DRAGOȘ

(Continuare în pag. a XlV-a)

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit delegația Partidului Comunist din
Finlanda, condusă de tovarășul Erkki Salomaa, vicepreședinte al partidului, care participă la lucrările Congresului al X-lea al P.C.R.

In timpul întrevederii a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, cordială.

★Vineri după-amiază a părăsit Capitala tovarășul Erkki Salomaa, vicepreședinte al Partidului Comunist din Finlanda, conducătorul delegației P.C. din Finlanda, care
participă la lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Bănoasa, erau prezenți tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma

nent al C.C. al P.C.R., Pompiliu Macovei, membru al C.C. al P.C.R.Au fost de față membrii delegației Partidului Comunist din Finlanda, care participă la lucrărila celui de-al X-lea Congres al P.C.R.

CONGRESUL DINAM12EAZA
FORȚELE CREATOARE 
ALE ÎNTREGII NAȚIUNI

Congresul revarsă peste țară pu
ternicele sale lumini. Sub fascicolul 
incandescent, imaginea României so
cialiste. în clipa-sinteză a noii sale 
istorii, se exprimă plenar. Tot ce am 
plănuit, tot ce am zidit, tot ce am 
izbîndit, dar, mai ales, tot ce vom 
izbîndl se află aici, în magistrala 
prospectare pe care Congresul X al 
Partidului Comunist Român o face 
viitorului țării. Sub luminile Congre
sului, viitorul României, neabătutul 
ei țel — făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, trecerea trep
tată la comunism — apare tntr-o 
splendidă certitudine.

Acestea sînt gîndurile țării sau, 
mai bine zis, marele ei gînd care, iz- 
vorît din înțelepciunea și clarviziu
nea partidului, străbate orașele și 
satele României. Pretutindeni, un pu
ternic și responsabil sentiment al 
istoriei. Pretutindeni, impresionanta 
conștiință — generoasa conștiință 
care situează individul în contextul 
larg al societății — că acest viitor 
este o măreață cauză a întregii na
țiuni.

In aceste zile, popasul în oricare 
întreprindere, în oricare unitate a- 
gricolă sau instituție social-culturală 
prilejuiește o întîlnire cu importante 
realizări consacrate marelui forum al 
comuniștilor, cu noi eforturi desti
nate progresului, cu năzuința de mai 
mult, de mai bine, sub semnul per
fecționării continue. Peste tot qame- 
nii au dorința vie de a așeza efigia 
ardentă a acestor zile pe frontispiciul 
unor fapte de muncă deosebite, ca un 
răspuns concret, vibrant, la chema
rea pe care Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o adre
sează forțelor creatoare ale întregii 
Românii socialiste. Acum, în aceste 
zile, la Combinatul ele celuloză și 
hîrtie din Suceava s-a introdus în 
fabricație un nou sortiment de hîr
tie cu calități deosebite, au luat sfîr- 
șit lucrările la unul din marile agre
gate de aici, ceea ce a creat posibili
tatea obținerii în viitor a unei pro
ducții suplimentare însumînd aproxi
mativ 2 400 de tone de celuloză. 
Acum. în aceste zile, la Uzina chi
mică din Borzești s-a semnat actul 
punerii în funcțiune a instalației de 
producere a perclorvinilului, impor
tant material plastic, astfel că la pal
maresul întreprinderii s-au adăugat 
primele șarje dintr-o producție care 
va atinge 1 000 de tone anual. Acum 
în aceste zile, la marea uzină „Vul
can" din Capitală a început înainte 
de termen, construirea primului ca
zan gigant cu o capacitate de 1 00C 
de tone... Secvențe din(r-o cronică a 
cotid’anului. dar a un'" cotidian care 
înregistrează, pe multiple planuri 
spiritul de responsabilitate și de auto- 
depăs:re ce an’mă întregul șantier al 
creației materiale și spirituale.

— Programul dezvo'tării patriei 
noastre în următorul deceniu, asa 
cum se arată în Raportul expus de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. va asi
gura în mod hotărîtor apropierea 
României de nivelul țărilor cu o eco
nomie avansată, atît în ceea ce pri
vește producția, productivitatea mun-

*
cii și venitul național pe locuitor, 
cît și nivelul de trai al populației. 
Mărturisindu-mi totalul acord cu a- 
cest program, cu .scopurile lui, cu 
mijloacele de înfăptuire, în centrul 
cărora se află politica partidului nos
tru de continuare neabătută a indus
trializării socialiste a tării. îmi ex
prim convingerea că numai astfel 
vor fi puse în valoare și mai mult, 
mai complex, resursele naturale și 
umane, că numai astfel România so
cialistă va deveni mai puternică și 
mai înfloritoare. Ce altă cauză poate 
fi mai nobilă, mai înaltă, decît să 
muncești din toate puterile pentru a 
da viată acestui program, noliticii 
partidului nostru 1

Aceste cuvinte aparțin maistrului 
Ion Andreica de la atelierul de ca- 
zangerie II al tjUzinei „Semănătoarea" 
din București.'Și ca expresie a ade
ziunii dep'ine față de cuvîntul parti
dului, fată de clarviziunea planuri
lor sale, de realismul îndemnurilor 
sale, această opinie se întîlne.ște și se 
conjugă cu nenumărate altele, exnri- 
mînd aceeași entuziastă aprobare față 
de mărețul progdam de dezvoltare 
multilaterală a țării.

— Ranortul prezentat — no snune 
academicianul Dumitru Dumitrescu 
— este pentru noi toți un document 
de o excepțională însemnătate toc
mai prin caracterul său larg mobili
zator, prin consecventa. întelepc'unea 
și fermitatea cu care partidul elabo
rează polit’ca sa generală în deplină 
concordantă cu interesele, năzuințele 
de azi și de perspectivă ale națiunii 
noastre. Firește, ca om de st’intă. am 
fost în mod deosehit impresionat de 
accentul nus ne creșterea rolului cer
cetării științifice în societate, ca ele
ment v’tal în desfășurarea procesului 
de prhducție. ca factor dinamic în 
perfecționarea tuturor domeniilor 
vieții. Nu pot decît să-mi exnr:m to
tala adeziune la chemarea partidului 
adresată oamenilor de st’intă. de a 
contribui pe calea realizărilor con
crete, nemiilocite, de o înaltă va
loare, la uriașul efort de propășire

multilaterală a tării. Alături de co
legii mei, de întregul popor, sînt 
convins că prețioasele indicații pri
vind stabilirea unei legături Insepa
rabile între știință și producție, des
fășurarea întregii investigații științifi
ce în perspectiva finalizării ei prac
tice și rapide, eliminarea tuturor 
neajunsurilor existente constituie 
imperative sociale de prim ordin. 
O dată cu sprijinul denlin acorda1- po
liticii interne și externe a partidului 
nostru mă angajez să-mi consacru 
toate eforturile traducerii în viață a 
liniilor directoare referitoare la per
fecționarea activității științifice, la 
orientarea investigațiilor spre con
cret. spre practic. în așa fel îneît 
roadele creației științifice să fie 
simțite acum șl aici, în amplul e- 
fort de edificare socialistă în țara 
noastră.

...în cuptoare metalul fierbe mal 
rapid Pe șantiere, profilurile mari
lor construcții se desenează mai cu
tezător Roadele verii umplu ham
barele cu un plus de belșug. Tara 
muncește intens în acest an jubiliar 
care măsoară — în perspectiva unui 
sfert de veac — amplitudinea mari
lor succese ale construcției socialis
te. Sîntem la Fabrica „Țesătura" 
din Iași Utilajele împodobite în 
cinstea Congresului partidului cu 
steaguri roșii și tricolore, cu flori, 
marchează ritmul alert al unei 
munci pline de însuflețire Și aici 
a avut loc un schimb-record. Rezul
tatele : în sectorul de filatură planul 
este depășit cu 6 la sută, în sectorul 
de țesătorie. plusul e de 5 la sută. 
Și, cu semnificațiile sale etice, încă 
un succes : în aceste zile nici o ab
sență de la lucru, nici o întîrziere.

Platon PARDAUcu sprijinul corespondenților „Scînteii”
(Continuare în pag. a XlV-a)

T eleg ramă
Excelenței Sale IUSOF BIN ISHAK

Președintele Republicii Singapore SINGAPOREîn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, vă adresez, cu prilejul zilei naționale a Republicii Singapore, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră și de progres continuu poporului sin- gaporez.
-NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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GHEORGHE
delegat al organizației județene de partid Galați

Stimați tovarăși, 'în preajma celebrării unui sfert de veac, fără egal în trecutul poporului nostru, Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român prefigurează un viitor entuzias- mant. Adoptăm programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cu sentimentul unei co- vîrșitoare responsabilități istorice, 
cu conștiința faptului că lucrările noastre sînt înconjurate de respirația și încrederea întregului partid, întregului popor, care au dat documentelor Congresului fundamentul trainic al înțelepciunii și voinței lor colective.O expresie grăitoare a unității și coeziunii poporului în jurul partidului, al conducerii sale, a constituit-o aprobarea deplină și satisfacția profundă cu care toți cetățenii țării au salutat hotărîrea unanimă a conferințelor județene de partid de a propune Congresului realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. (Aplauze 
îndelungate).Aceasta este voința neclintită a tuturor comuniștilor, a întregii națiuni — supremă recunoaștere a înaltelor virtuți înmănuncheate în ființa lui, legată printr-o trainică osmoză afectivă și de idei cu masele largi, vibrantă recunoaștere a contribuției substanțiale pe care o aduce la conceperea și înfăptuirea politicii noastre interne și externe.Doresc să exprim la această tribună — ca vechi tovarăș de luptă al eminentului nostru secretar general, pe care îl cunosc de mai bine de trei decenii în activitatea revoluționară — mîndria pentru faptul 
că Partidul Comunist Român a dat țării și contemporaneității un asemenea conducător de partid și om de stat. (Aplauze puternice).Calitățile remarcabile ale Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, profunzimea analizei științifice multilaterale a întregii vieți politice, economice, social-cul- turale, robustețea soluțiilor privind evoluția României în deceniul viitor atestă maturitatea de concepție și de acțiune a partidului, purtător activ și garant al intereselor și năzuințelor fundamentale ale întregului popor.înfăptuirea planurilor noastre de dezvoltare, în întreaga epocă de construcție socialistă pe car.e am străbătut-o, perspectiva îndeplinirii și depășirii prevederilor Congresului al IX-lea confirmă justețea liniei politice generale a Partidului 7 Comunist Român, care se distinge prin consecvență marxist-leni- nistă și realism, prin spirit viu, creator, printr-o imensă capacitate de mobilizare și organizare a e- nergiilor națiunii.Locul pe care îl ocupă partidul în viața țării, ca centru vital al întregului nostru sistem social, ca exponent fidel al clasei muncitoare și al aliaților ei — țărănimea, intelectualitatea, celelalte pături muncitoare — precum și rolul partidului de forță politică conducătoare în societate — recunoscut cu rațiunea și cu inima de întregul popor și consfințit în Constituție — au fost dobîndite prin meritele sale nepieritoare în lupta dusă pentru eliberarea națională și socială a poporului român, în vasta activitate desfășurată în anii construcției socialiste.Rolul partidului ca forță politică conducătoare a societății nu are un conținut static, ci evoluează dinamic, crește continuu în întreg procesul de făurire a noii orînduiri, cu puterea unei legități generale a construcției socialismului și comunismului.Subliniind unirea organică existentă între partid și clasa muncitoare, Raportul Comitetului Central pune în evidență sporirea rolului clasei muncitoare de forță socială conducătoare, ca expresie a unei realități și a unei tendințe o- biective a dezvoltării noastre sociale.Urmînd cursul evolutiv, determinat de masiva industrializare socialistă și de modernizarea agriculturii, care va deveni o variantă a industriei, clasa muncitoare va constitui, în viitor, majoritatea populației active a țării. Se produc, de asemenea, schimbări calitative radicale în nivelul pregătirii ei profesionale, tehnice, științifice și culturale, se dezvoltă continuu și se imprimă dominant, în toate sferele vieții sociale, concepția sa despre lume și viață, spiritul de disciplină și organizare ce o caracterizează.Clasa muncitoare își. exercită ro
lul de forță socială conducătoare a 

societății noastre prin avangarda sa revoluționară — Partidul Comunist Român — și prin organele puterii de stat, în care deține preponderența, iar prin sindicate, care sînt organizațiile ei de masă cele mai largi, participă la elaborarea tuturor măsurilor privind dezvoltarea economiei și culturii țării și acționează- neabătut pentru înfăptuirea liniei politice generale a partidului, a programului său de înflorire multilaterală a României socialiste.Sporirea importanței sociale a clasei muncitoare, ca și cerințele participării active a poporului la conducerea treburilor țării — problemă fundamentală a dezvoltării democrației socialiste — determină cu necesitate și creșterea rolului și atribuțiilor sindicatelor în societate.Viața a demonstrat că s-au justificat, pe de-a întregul, măsurile adoptate de Conferința Națională a partidului pentru creșterea rolului politic-social al sindicatelor, prin participarea lor directă la soluționarea problemelor complexe ale construcției economice, sociale și culturale.Chemate să-șl trimită reprezentanții în comitete de direcție, consilii de administrație, consilii științifice și senate universitare, în colegiile ministerelor și în guvern, organele și organizațiile sindicale s-au aflat în fața unor răspunderi inedite, care comportau o îmbunătățire și reprofilare substanțială a întregii lor activități.Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, comitetele uniunilor pe ramuri profesionale, consiliile teritoriale și comitetele sindicatelor se găsesc acum, spre deosebire de situația anterioară Congresului al IX-lea al partidului, în miezul problemelor dezvoltării economice și social-culturale și acționează cu mai multă eficacitate pentru soluționarea lor.Deși procesul de perfecționare a muncii sindicatelor se află în plină desfășurare, se poate afirma că ele au înțeles conținutul și amploarea noilor atribuțiuni și responsabilități ce le au în viața țării, trecînd cu bine examenul participării nemijlocite la luarea deciziilor de importanță națională și locală, do- vedindu-se o forță activă în elaborarea și înfăptuirea, politicii interne, și externe a partidului și statului nostru.Bilanțul strălucit al realizărilor obținute în cei trei ani ai cincinalului actual — înfățișat în Raportul Comitetului Central — precum și succesele deosebite dobîndite în întrecerea socialistă desfășurată în cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei încorporează și contribuția însemnată a sindicatelor, marcată concret prin acțiuni în sprijinul organizării superioare a producției și a muncii, folosirii judicioase a potențialului tehnic și uman, valorificării unor importante resurse interne ale întreprinderilor și ramurilor economiei naționale.Exercitarea rolului social-politic al sindicatelor în societatea noastră, sarcinile și îndatoririle tot mai complexe ce Ie revin, subliniate cu deplină claritate de către tovarășul Ceaușescu în Raportul prezentat Congresului, impun îmbunătățirea substanțială a formelor de organizare și a metodelor de lucru, înlăturarea unor stări de inerție, sporirea răspunderii și competenței cadrelor de conducere, întărirea legăturii lor cu masele de oameni ai muncii.Tovarăși, 0De capitală însemnătate pentru realizarea dezideratului întregii noastre națiuni, de a apropia România de nivelul statelor cu economie avansată, este creșterea, în ritm susținut, a productivității muncii. Dată fiind complexitatea și multitudinea factorilor ce concură la sporirea productivității muncii, îmi propun ca, în cuvîntul meu, să mă opresc doar asupra cîtorva probleme specifice economiei noastre naționale, care se pun cu acuitate în etapa actuală.După cum se cunoaște, în ultimii ani am obținut un, ritm înalt de sporire a productivității muncii, dar sporul de producție realizat pe seama ei nu ne poate mulțumi pe deplin. în timp ce în țările cu o economie avansată ridicarea productivității asigură 80—90 la sută din sporul producției globale industriale, la noi proporția respectivă este, în prezent, de circa 69 la sută. Prevederea proiectului de Directive ca pe această cale, în viitorul cincinal, să se obțină 72—77 la sută din sporul producției globale are o importanță vitală pentru progresul rapid al economiei naționale.Pe deplin interesate în sporirea venitului național, prin economisirea de muncă socială, de care depinde dezvoltarea multilaterală a individului și a societății, ca și a standardului de viață, sindicatele consideră că trebuie să se angajeze, cu o contribuție de primă importanță, la obținerea unei accentuate creșteri a productivității.înainte de toate, se impune să valorificăm integral dotarea tehnică, deoarece între gradul de înzestrare a întreprinderilor și nivelul de creștere a productivității muncii nu există un raport corespunzător. Avem încă întreprinderi care nu folosesc la întreaga capa

citate mașinile, utilajele și instalațiile de înaltă tehnicitate din dotare, care ating cu întîrziere parametrii proiectați sau altele, unde rezultatele valoroase ale cercetării științifice, menite să ridice nivelul tehnologiilor aplicate, sînt lent introduse în producție. Toate acestea constituie canale prin care se scurge venitul național, o parte din fondurile ce ar putea servi acumulării și consumului.Nu este, cred, nevoie să fie aduse prea multe argumente pentru a demonstra că eforturile partidului și statului nostru de a introduce în toate ramurile economiei naționale cuceririle științei și tehnicii contemporane, de a extinde mecanizarea și automatizarea — laturile cele mai dinamice ale creșterii productivității muncii — trebuie să fie împletite cu preocuparea cea fmai asiduă față de utilizarea cu maximum de foloase economice a tuturor resurselor de sporire a eficienței muncii sociale.împărtășim cu toții convingerea că factorul principal al creșterii eficienței economice este progresul tehnic, considerat o condiție a puterii competitive în lupta pentru calitate, desfășurată acerb pe piața mondială.Introducerea tehnicii și tehnologiei avansate, extinderea automatizării și mecanizării proceselor de producție, schimbările rapide ce au loc în știință și tehnică implică o' temeinică și continuă pregătire a forței de muncă.Automatizarea, nu numai că a- duce o economie de posturi de muncă, dar, în același timp, creează altele de natură diferită. în viitorul apropiat se estimează că, în țările cu o economie avansată, din zece meserii, opt vor fi noi, necunoscute astăzi. Se poate afirma că omul muncii va’ constitui mîine un univers total revalorificat.Ținînd seama de această tendință, vedem necesar ca sindicatele să aducă o contribuție sporită la crearea unor condiții tot mai bune de pregătire a noilor cadre, de perfecționare și specializare a celor existente pentru a fî capabile să stăpînească. tehnica modernă cu care este înzestrată continuu economia noastră națională, să' obțină de la ea maximum de randament.Casă se poată dezvolta și să' țină pasul cu civilizația, o națiune ’ trebuie să-și valorifice ideile novatoare, inteligența de care dispune. Sînt cunoscute aptitudinile de creație ale poporului nostru, marile sale resurse de inventivitate, demonstrate de ilustre contribuții la patrimoniul științei și tehnicii mondiale.De bună seamă, în asigurarea progresului tehnic al economiei moderne un rol primordial și considerabil îl are cercetarea tehnică și științifică, integrată în procesul de ansamblu al reproducției socialiste, ca una din cele mai importante faze ale acesteia. Dar, pe lîngă activitatea de cercetare, un făgaș fertil al spiritului de creativitate îl constituie și larga mișcare de masă a inventatorilor, inovatorilor și raționalizatorilor. Importanța acestei mișcări pentru sporirea productivității muncii sociale rezultă și din economiile post- calculate în valoare de 2,2 miliarde de lei, realizate în cei trei ani ai actualului cincinal prin aplicarea a circa 90 000 de invenții, inovații și raționalizări.Pornind de la considerentul că inovația tehnico-științifică este în economia modernă o sursă importantă pentru mersul înainte al producției naționale, sindicatele își propun să contribuie la crearea unui climat cît mai receptiv ■'față de ideile novatoare în institutele de cercetări științifice, în întreprinderi, centrale industriale și ministere, acordînd sprijin pentru materializarea și generalizarea lor mai operativă.Prin reprezentanții lor în consiliile științifice din institutele de cercetări, sindicatele vor face, de asemenea, demersurile necesare pentru a apropia cercetătorii nu numai de producție în general, dar și de cei mai inventivi ingineri, tehnicieni și muncitori de înaltă calificare din întreprinderi, de activitatea cercurilor inovatorilor. Considerăm că avantajele unei astfel de colaborări vor fi reciproce, știința înrădăcinîndu-se mal adînc în producția bunurilor materiale.în accepțiunea partidului nostru, factorul determinant al creșterii eficienței muncii sociale îl constituie omul — a cărui capacitate de creație, energie și pricepere în folosirea mijloacelor de producție reprezintă cheia de boltă a progresului economic și social.Conștiința socialistă, dorința de a contribui cu toată capacitatea profesională la dezvoltarea societății, la înflorirea patriei, se afirmă ca forță de emulație în muncă. k Cultivarea în rîndurile salariați- lor a atitudinii înaintate față de muncă, dezvoltarea spiritului de autoexigență și răspundere în folosirea deplin productivă a timpului legal de lucru, a mașinilor, materiilor prime și materialelor, ca și formarea opiniei de masă intransigente față de manifestările celor tentați să obțină cît mai mult de la societate și să dea cît mai puțin se înscriu în mod firesc în menirea sindicatelor.Trebuie să dezvoltăm ambiția profesională în spiritul demnității muncii, cu atît mai mult cu cît democratismul economic, care dă libertatea de inițiativă în muncă, în organizarea și conducerea pro

ducției, presupune și obligația morală de a folosi această libertate printr-o temeinică pregătire profesională și un spirit înalt responsabil.Elanul în muncă, disciplina și conștiinciozitatea însăși nu pot fi pe deplin valorificate în producție dacă conducerile unităților e- conomice nu asigură condiții tehni- co-materiale, un regim de lucru favorabil «iesfășurării ritmice, economicoase și înalt productive a activității consacrate îndeplinirii sarcinilor de plan.Organizarea locului de muncă — acest microcosmos unde se întîl- nesc omul, mașina și obiectele muncii — este susceptibilă de mari și continue îmbunătățiri. Nu se poate vorbi de o organizare superioară a producției și a muncii, de 
o fundamentare științifică a normelor de producție și de serviciu, de o folosire rațională a dotării tehnice și a forței de muncă într-o întreprindere care are dereglată a- provizionarea tehnico-materială.Măsurile hotărîte ce vor fi luate pentru înlăturarea practicilor greoaie și complicate în sistemul de a- provizionare tehnico-materială trebuie să fie conjugate cu mutarea centrului de greutate al muncii ministerelor în întreprinderi — acolo unde se hotărăște soarta producției materiale și unde este necesar să se intervină operativ pentru rezolvarea problemelor majore, care depășesc competența conducerilor u- nităților economice.Un factor important al creșterii productivității în industria modernă este disponibilitatea de lucru, cu alte cuvinte a-1 plasa pe omul muncii în condițiile de eficacitate cele mai favorabile pentru muncă, a-1 menține într-o bună stare fizică și psihologică.Este știut că dotarea cu tehnică modernă a noilor întreprinderi, re- utilarea și modernizarea vechilor uzine au dus la îmbunătățirea continuă a condițiilor de lu<?ru ale oamenilor muncii din industrie. în același timp, desigur, posibilitățile actuale de dotare socială a unor întreprinderi nu sînt pe măsura dorinței noastre de a asigura peste tot și, într-un timp scurt, o ambianță optimă de lucru. Putem realiza a- cest deziderat numai după deplina fructificare a investițiilor productive, numai prin eforturi susținute pentru creșterea eficienței economice în toate ramurile economiei naționale, concretizată printr-o accentuată sporire a beneficiilor.Asumîndu-și îndatorirea de a explica oamenilor muncii necesitatea inexorabilă a acestor eforturi, sindicatele' vor conlucra, în același timp, mai activ cu organele economice și de stat în vederea îmbunătățirii continue a. condițiilor de muncă și de viață ale salariați- lor, participînd — așa cum arată Raportul Comitetului Central — la elaborarea măsurilor privind sistemul de salarizare, îmbunătățirea a- sistenței sociale și a protecției muncii, precum și a altor laturi ale nivelului de trai al celor ce muncesc.în spiritul politicii sociale a partidului și statului, sindicatele vor acționa pentru folosirea integrală și judicioasă a fondurilor alocate ministerelor, în scopul finanțării acțiunilor de îmbunătățire a condițiilor de lucru și deservire socială din întreprinderi, organizații economice și instituții.Prin controlul obștesc exercitat asupra unor servicii publice, sindicatele se vor îngriji, de asemenea, de ridicarea calității asistenței medicale, a odihnei și tratamentului balnear, de perfecționarea deservirii comerciale a populației și, îndeosebi, a aprovizionării cu bunuri de larg consum.Sub conducerea organizațiilor de partid, sindicatele vor face tot ce depinde de ele pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a industriei noastre socialiste, de modernizare și propășire rapidă a întregii economii a țării, cale sigură de sporire a venitului național, de ridicare generală a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii — creatorii tuturor valorilor de civilizație ale mărețului e- dificiu pe care îl înălțăm. (Aplauze).Tovarăși,Exprimîndu-și adeziunea deplină la spiritul și manifestările concrete ale politicii noastre externe, constructive, principiale și consecvente, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități care, în indestructibilă frăție și u- nitate, acționează pentru înflorirea patriei comune, denumesc Partidul Comunist Român — partid al demnității.împreună cu întregul popor, milioanele de membri ai sindicatelor acordă totala lor adeziune activității desfășurate pe plan internațional de Partidul Comunist Român și de guvernul Republicii Socialiste România, care va fi o- rientată și în viitbr spre asigurarea condițiilor externe pentru ’ desfășurarea nestingherită a operei pașnice de construcție multilaterală a socialismului.în spiritul internaționalismului proletar, al nobilelor principii de politică externă promovate de partidul și statul nostru cu înaltă responsabilitate față de destinele socialismului și păcii în lume, Uniunea Generală a Sindicatelor va dezvolta, în continuare, relațiile multiple și fructuoase pe care le întreține cu organizațiile sindicale din 110 țări de pe toate continentele, punînd pe prim plan cultivarea prieteniei și colaborării cu sindicatele din țările socialiste.Militînd pentru aplicarea strictă 
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Permiteți-mi, în primul rînd, să exprim aici, în acest înalt forum al partidului, sentimentul încrederii nestrămutate a comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Bacău în politica partidului nostru comunist, convingerea lor deplină că programul ce va fi adoptat de Congresul al X-lea va deschide perspectivele unor noi și mărețe realizări pe drumul dezvoltării armonioase și multilaterale a României, al progresului și civilizației. Raportul Comitetului Central prezentat Congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întărește și mai mult acest minunat sentiment al încrederii în viitorul fericit al patriei noastre.în anii socialismului, datorită politicii consecvente a partidului de industrializare, de repartizare rațională a forțelor de producție pe . întreg teritoriul țării, județul Bacău a cunoscut o puternică dezvoltare economică și social- culturală. Marele volum de investiții, care ani de-a rîndul s-a situat în jurul a circa două miliarde lei anual, s-a materializat în combinate, fabrici și uzine cu un înalt grad de tehnicitate, care valorifică superior importantele resurse naturale și forța de muncă din această parte a țării. în anul 1968, întreaga industrie a județului Bacău a atins nivelul producției prevăzut prin planul cincinal să fie obținut abia la sfîrșitul anului 1969 ; Ia cărbune, petrol, hîrtie si celuloză, textile și confecții, cît și în construcția de mașini a fost atins nivelul prevăzut pentru a- nul 1970.Realizări importante au fost obținute și în dezvoltarea agriculturii de stat și cooperatiste. A crescut substanțial nivelul material și cultural al maselor; înfățișarea modernă, civilizată a vieții se conturează tot mai mult, nu numai la orașe, ci și la sate. Fără îndoială, există încă mari posibilități de perfecționare a activității economice și social-culturale.în concepția partidului nostru, așa cum se arată în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, făurirea unei economii moderne este organic legată de perfecționarea continuă a formelor și metodelor de conducere, de planificare și organizare a economiei naționale. în această direcție va trebui să milităm cu hotărîre în anii următori.Astăzi putem concluziona că măsurile stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului pe această linie au dat roade bune. S-a creat cadrul necesar pentru promovarea pe scară largă a științei conducerii proceselor economice, de organizare superioară a producției și a . muncii în toate domeniile de activitate. Crearea comitetelor de direcție, a consiliilor de administrație, instituirea adunărilor generale ale sa- lariaților, ridicarea răspunderii colegiilor ministerelor au creat un cadru organizatoric propice aplicării eficiente a principiului muncii colective în conducerea economiei. Pe aceleași coordonate se înscriu crearea primelor centrale și grupuri industriale, experimentarea și generalizarea noului sistem de salarizare, perfecționarea metodologiei de planificare.Atmosfera de lucru a actualului Congres mă îndeamnă să reflectez și asupra unor aspecte negative care s-au resimțit în economia județului, și care, după cum reiese din discuții, se întîlnesc nu numai în județul Bacău.înfăptuirea importantului obiectiv trasat de Congresul al X-lea de a apropia, într-un timp cît mai scurt, România de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere e- conomic, de a asigura poporului un standard de trai cît mai ridicat nu este posibilă decît prin menținerea unei înalte rate a acumulării. Numai pe această cale va fi posibilă

. ... juie săj mai mare preocu- porirea eficienței e- cest aspect a fost pute subliniat în Raportul Comi- t ului Central. Sub aspect economic, producția realizată trebuie să crească procentual mai repede, în comparație cu fondurile fixe rezultate din investiții. Or, pînă în prezent, cel puțin în județul Bacău, din cauza unor cheltuieli exagerate făcute pentru construcția de clădiri, hale, sedii și alte spații neproductive, valoarea producției a crescut mai încet decît valoarea globală a fondurilor fixe. Astfel, în ultimii 3 ani, fondurile fixe în industria județului au crescut cu 33 la sută, în timp ce producția a sporit doar cu 31 la sută. Logic, raportul ar fi trebuit să fie invers, adică în favoarea producției. De aceea, pentru orice nouă unitate, consider că este necesar ca, chiar de la început, din faza de proiectare, să se țină seama de necesitatea unei corelații mai judicioase în cheltuirea fondurilor pentru a asigura utilajelor preponderență în volumul total al investițiilor.La nivelul economiei naționale acest raport poate fi mult îmbunătățit prin măsuri perseverente în direcția utilării și reutilării cu tehnică modernă a întreprinderilor e- xistente ; noile instalații și utilaje de producție vor fi orientate spre spațiile gata construite, sistemele de transport și comunicație, apă și energie, care nu mai necesită alte fonduri de investiții. Concludent, în acest sens, este exemplul de la Uzina de cauciuc Borzești unde, a- nul acesta,, capacitatea instalației de polistiren va spori de la 6 500 tone proiectate inițial, la 13 500 tone pe an ; în viitor, pe aceleași spații de producție, evitîndu-se orice cheltuială cu construcția de clădiri, capacitatea acestei instalații va ajunge la 15 000 tone anual exclusiv prin ridicarea gradului de dotare cu utilaje.O rezervă importantă de sporire a producției o constituie îmbunătățirea coeficientului de schimburi al unităților industriale. Din analizele întreprinse de comitetul județean de partid rezultă că, în perioadele trecute, deși existau întreprinderi care lucrau într-un singur schimb sau maximum două, s-au cheltuit însemnate fonduri pentru crearea de noi capacități similare. Propunem ca înainte de a se aproba construcția de noi unități, să se analizeze modul în care sînt folosite capacitățile de producție în întreprinderile existente. Folosirea mai multor schimburi are avantaje e- conomice incontestabile. De exemplu, la Complexul de industrializare a lemnului din Bacău prin creșterea coeficientului de schimburi cu numai 15 la sută, adică de la 1,99 existent, la 2,3 s-ar putea obține, în aceleași spații de producție, cu absolut aceleași utilaje, o producție anuală suplimentară de circa 30 milioane lei și un beneficiu de aproape 5 milioane lei.Raportul Comitetului Central formulează sarcini importante și pe linia perfecționării aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor. Această problemă preocupă în mod deosebit și unitățile economice din județul nostru. în fiecare an multor întreprinderi republicane și mai ales celor din economia locală nu li se asigură integral baza materială pentru realizarea sarcinilor de producție. Realizarea planului de stat fiind obligatorie prin lege este de la sine înțeles că se fac eforturi și cheltuieli suplimentare pentru acoperirea necesarului de materii prime, materiale, carburanți etc. în alte cazuri ministerele trasează sarcini de plan pentru produse care nu au asigurată desfacerea. Așa este cazul Complexului de industrializare a lemnului din Bacău, care este obligat, prin plan, să producă sute de mii de metri pătrați de uși, fără a avea asigurată desfacerea. Una din cauzele acestei stări de lucruri o constituie, după părerea noastră, alcătuirea defectuoasă a unor balanțe materiale pe întreaga economie. Se știe că orice balanță trebuie să reflecte o realitate concretă, într-un perfect echilibru. De aceea, propunem o mai mare exigență în alcătuirea balanțelor spre a exista astfel deplina garanție că producția planificată va avea asigurate integral cantitățile de materii prime, materiale, energie și carburanți, precum și desfacerea producției marfă. O atenție deosebită trebuie acordată noilor obiective ce se află în construcție. Producția acestora să fie prinsă în balanțe numai de la intrarea lor efectivă în funcțiune. Pentru disciplinarea radicală a activității în domeniul investițiilor și încadrarea perfectă în plan a noilor capacități industriale, consi-

/es,., jianul an. borării p întrega obținerii 1; .... uimport, a u .-esai _M-am re. rn, la mceput, la e- fectele pozitive ale promovării principiului conducerii colective în economie. S-au obținut, într-ade- văr, rezultate bune în cei aproape doi ani de activitate a comitetelor de direcție în industrie. Totuși, a- nalizele făcute de comitetul județean de partid, studiile efectuate prin comisia economică și cu sprijinul unui mare număr de specialiști ne duc la concluzia că există încă unele anomalii care nu permit ca această măsură să-și arate din plin roadele. Nu mă refer la experiența relativ redusă a acestor tinere organisme, la stilul lor de muncă ce necesită permanente îmbunătățiri. Acesta este un lucru firesc. Mă refer la faptul că nici chiar cele mai calificate comitete de direcție nu pot să-și îndeplinească competențele sporite pe care le-au primit, deoarece unele instrucțiuni, regulamente și alte acte normative le îngrădesc activi^ ta tea. Pînă și Codul Muncii, irjp* strument indispensabil în organizarea activității unităților economice, a rămas în forma aprobată acum aproape 20 de ani, în condițiile practicării sistemului conducerii unipersonale a întreprinderilor. în consecință, propunem ca, paralel cu măsurile de perfecționare a conducerii și organizării muncii în economie, să se procedeze operativ la actualizarea tuturor acestor acte normative. Consider că trebuie să fie luate neîntîrziat măsuri pentru crearea cadrului legal care.să permită ca .noile forme organizatorice și de conducere să se valorifice operativ și eficient.Apreciem ca deosebit de importantă prevederea din proiectul de Directive care precizează că dotarea cu mijloace tehnice a agriculturii să fie orientată în direcția extinderii mecanizării în toate ramurile producției agricole și îndeosebi în cele care solicită un volum mare de forță de muncă. A? ceasta presupune o mai accentuați diversificare a parcului de tractoare și mașini agricole. Mă asociez și eu propunerilor și aprecierilor făcute în Congres că atît Consiliul Superior al Agriculturii, cît și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini nu au realizat toate sarcinile trasate de Congresul al IX-lea în domeniul mecanizării complexe a agriculturii.Avînd în vedere specificul județelor cu teren deluros — cum este și cazul județului Bacău —• propunem să se acorde o mai mare atenție asimilării unor noi tipuri de mașini și tractoare necesare lucrărilor în vii și livezi, pe terenurile în pantă, cît și pentru extinderea mecanizării lucrărilor în cadrul sectoarelor zootehnice. De asemenea, toate tipurile de mașini și tractoare să fie echipate cu ansam- ble și dispozitive destinate efectuării unei game largi de lucrări, pentru a face posibilă utilizarea lor în toate campaniile agricole, ceea ce ar ușura activitatea de rentabilizare a întreprinderilor de mecanizare a agriculturii. Știut fiind faptul că proiectarea, realizarea prototipurilor, omologarea noilor tipuri de mașini și tractoare durează multe luni sau chiar ani de zile, propunem simplificarea operațiunilor de asimilare, sporirea operativității pentru trecerea la producția de serie a acestora.în încheiere, permiteți-mi să subliniez încă o dată deplina adeziune, unanima aprobare pe care o manifestă comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bacău față de documentele Congresului, față de întreaga politică științifică a partidului nostru, în care văd chezășia progresului impetuos al țării, garanția creșterii permanente a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. (Vii aplauze). Sînt fericit că de la tribuna Congresului pot să-mi îndeplinesc mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid de a susține din toată inima ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și de stat, puternică personalitate politică, prestigios reprezentant al harnicului și talentatului popor român, să fie reales de Congres în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. (Aplauze 
puternice). în acest impresionant forum al partidului, în fața dumneavoastră, tovarăși delegați și invitați, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a îndeplini sarcinile ce vor reveni județului Bacău din hotărîrile istorice ale Congresului al X-lea al partidului, spre binele patriei, al întregului nostru popor. (Asistența a- 
plaudă puternic).
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu in mijlocul participanjilor la Congres

lui proletar, ale respectului reciproc, egalității depline în drepturi, respectării dreptului inalienabil al fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară. Considerăm că numai pe baza a- cestor principii se poate clădi o unitate trainică a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Nouă, vechilor militant! revoluționari, care numărăm ani mulți de luptă și muncă în rîndurile partidului, ne-a fost dat să participăm activ la înfăptuirea revoluției populare, la construirea socialismului în țara noastră, să a- vem fericirea de a vedea îndepli- nindu-se visul pentru care am înfruntat teroarea ilegalității, beciurile siguranței, temnițele și lagărele, visul pentru care mulți dintre noi și-au vărsat sîngele, și-au jertfit viața.Luăm parte azi Ia edificarea noii societății socialiste în cadrul căreia poporul nostru își făurește an de an, prin munca sa harnică și entuziastă, o viață tot mai îmbelșugată, tot mai fericită.Ce poate să dea o satisfacție mai mare unui luptător revoluționar decît sentimentul că visurile sale cele mai sfinte de odinioară s-au împlinit, că speranțele de ieri s-au transformat în realitățile minunate ale zilelor de astăzi 1 (Vil 
aplauze).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
JĂNOS FAZEKAS

delegat al organizației județene de partid Harghita

Dăm o înaltă prețuire politicii revoluționare consecvente și clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, a conducerii sale, politică ce stă la temelia construcției socialiste în România, politică de a- plicare creatoare a principiilor generale ale marxism-leninismului la condițiile țării noastre, de contribuție viguroasă a poporului român— prin realizările sale în economie șl cultură, prin construirea cu succes a socialismului în patria sa— la cauza socialismului în întreaga lume, Ia creșterea prestigiului și a forței de atracție a ideilor socialiste. (Aplauze puternice).Alături de toți comuniștii, de întregul nostru popor, ne exprimăm o dată mai mult — în fața Congresului — convingerea nestrămutată că muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, vor a- sigura, într-o strînsă unitate, înfăptuirea obiectivelor stabilite de partid, care deschid noi și luminoase perspective patriei noastre socialiste, poporului român.Tovarăși,în această sală a Congresului, ca și în organizațiile unde ne ducem activitatea de zi cu zi, ne întîlnim comuniști de toate vîrstele. Dar nici vîrsta de om, nici vîrsta de comunist nu ridică între noi pereți despărțitori. Muncim alături, ostași ai aceleiași cauze, devotați aceluiași țel — socialismul și comunismul. 
(Aplauze puternice)Asigurăm Congresul că vom sluji 

nestrămutat, cu devotament, cauza căreia l-am închinat întreaga noastră viață, idealurile pe care le-am urmat încă din adolescență și pe care Ie vedem înfăptuindu-se astăzi sub înțeleaptă și clarvăzătoarea conducere a partidului. (Vii 
aplauze)Exprimăm sentimentele noastre de încredere, de stimă și de înaltă prețuire tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru, figură strălucită de militant revoluționar, de conducător comunist încercat, patriot și internaționalist înflăcărat, care-și dăruiește activitatea neobosită partidului, clasei muncitoare, poporului român, libertății patriei, măreței cauze a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, 
prelungite)Fie-ne îngăduit să ne aducem urarea pentru desfășurarea în cît mai bune condiții a lucrărilor Congresului, ale cărui hotărîrî vor marca, cu certitudine, o nouă etapă istorică in înălțarea edificiului minunat al scumpei noastre patrii. 
(Vii aplauze).Slavă partidului, constructorul mărețului și strălucitorului edificiu al României socialiste I (Aplauze 
puternice, prelungite).Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționalei 
(Asistența în picioare aplaudă în
delung; Se scandează P.C.R.-P.C.R.)

< Salutul delegației veteranilor mișcării 
muncitorești și revoluționare din România

ROSTIT DE TOVARĂȘUL 
VALTER ROMAN

Dragi tovarăși,Cu im sentiment de profundă e- moție aducem salutul nostru fierbinte Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. (Vil a- plauze).Sîntem o delegație de vechi mi- litanți ai partidului, de veterani al mișcării muncitorești, dintre care unii au participat la întemeierea partidului, iar alții, de-a lungul deceniilor, au luat parte cu înflăcărată dăruire la lupta clasei noastre muncitoare, a proletariatului din alte țări, a popoarelor pentru eliberarea națională și socială. (Aplauze puternice).Prin componența ei, această delegație este o ilustrare vie, deosebit de convingătoare, a impresionantelor tradiții de luptă internaționalis- tă desfășurată de poporul nostru, de clasa muncitoare din România de-a lungul întregii sale existențe. 
(Aplauze puternice).Avem aici, printre noi, cîțiva din miile și miile de militanți revoluționari români care au participat la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și au contribuit, cu arma în mînă, la apărarea tînărului stat sovietic, pe fronturile războiului civil. Este cunoscut ecoul puternic pe care l-a avut în țara noastră Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, cît și puternica șl impresionanta mișcare de solidarizare a proletariatului român cu cauza primei revoluții socialiste din lume (Aplauze puternice), mișcare exprimată sub cele mai diferite forme și care și-a găsit expresia cea mai înaltă prin participarea nemijlocită a revoluționarilor și democraților români, alături de revoluționarii ruși, la lupta pentru triumful cauzei lui Lenin, împotriva intervenției imperialiste, pentru apărarea revoluției. 
(Aplauze îndelungi).Sînt prezenți aici luptători care au participat în 1919, alături de sute și mii de alți luptători, în cadrul tinerei armate ungare, la apărarea cuceririlor revoluționare ale Republicii Ungare a sfaturilor. A- nimate de un înalt spirit de solidaritate față de poporul vecin, masele muncitoare cele mai largi din țara noastră s-au ridicat cu hotă- rîre împotriva claselor exploatatoare, a burgheziei internaționale care acționau pentru înăbușirea revoluției proletare din Ungaria. (Aplauze 
puternice).Se află, de asemenea, în delegația noastră o parte din cei aproape 500 de voluntari români, care, la chemarea partidului nostru, au plecat să lupte în cadrul brigăzilor internaționale în războiul național revoluționar al poporului spaniol și care, cu prețul vieții lor, alături de fiii altor popoare, au înscris o glorioasă pagină de luptă împotriva fascismului, apărînd, pe pă- mîntul Spaniei, cauza democrației, libertății, independenței și păcii în Europa și în lume. (Aplauze puter
nice).Sînt printre noi revoluționari care s-au dus în îndepărtatul continent asiatic pentru a lupta, alături de poporul chinez, în războiul de apărare împotriva agresiunii imperialismului japonez, pentru triumful revoluției chineze. (Aplauze 
puternice).

în delegația noastră se află, de asemenea, reprezentanți ai celor peste 300 de comuniști șl antifasciști români care au luptat în detașamentele de partizani din Franță împotriva ocupației hitleriste, pentru eliberarea Europei de robia fascistă. (Aplauze puternice).Sînt prezenți în delegația noastră o parte din numeroșii fii ai poporului și ai partidului nostru care au înfruntat pe ocupanții hitleriști luptînd în detașamentele de partizani din Iugoslavia, din Cehoslovacia, din Polonia, din Belgia. (A- 
plauze puternice).Fac parte din delegația noastră reprezentanți ai tinerilor voluntari, ai uteciștilor și ai tuturor celor care, la chemarea Partidului Comunist Român, au participat cu e- roism, cot Ia cot și în frăție de arme cu ostașii sovietici, la războiul antifascist, la luptele crîncene ale armatei române duse împotriva mașinii de război hitleriste, la marile bătălii pentru eliberarea întregului teritoriu al țării și, mai departe, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei pînă la victoria finală asupra fascismului. 
(Aplauze puternice).Se află de asemenea, în delegația noastră unii dintre cei care au ajutat poporul coreean în războiul lui eroic pentru apărarea patriei. 
(Aplauze puternice).Mulți alții din cei pe care îi reprezintă delegația noastră se află în sală, ca delegați sau invitați la gloriosul Congres al partidului nostru. (Aplauze). Mulți însă din cei ce. urmînd imboldul conștiinței lor comuniste, al idealurilor internaționaliste în spiritul cărora au fost educați de partidul nostru, și-au pus viața drept stavilă în calea forțelor negre ale reacțiunii și fascismului — lipsesc, nu mai sînt printre noi. Mormintele lor, risipite pe tot întinsul Europei, sînt tot atîtea simboluri ale solidarității internaționale, venerate de cei pentru a căror cauză s-au jertfit comuniștii și antifasciștii români.Tovarăși,Toate aceste fapte, pe care le-am evocat, vorbesc cu elocvență despre bogata istorie internaționalistă de luptă a proletariatului, a poporului nostru — istorie care începe cu mult în urmă, încă cu fiii poporului român care s-au jertfit pe baricadele Comunei din Paris. Se poate spune că la toate marile mișcări revoluționare ale clasei muncitoare internaționale a participat, într-un fel sau altul, și proletariatul din țara noastră, revoluționarii români.Aceste tradiții nobile au fost ridicate la un nivel mai înalt, prin crearea partidului marxist-leninist, a partidului nostru comunist, care a condus cu pricepere și curaj lupta clasei muncitoare, a maselor muncitoare din România pentru răsturnarea puterii exploatatorilor, pentru apărarea, alături de muncitorimea de pretutindeni, a cauzei libertății popoarelor, a progresului social și păcii în lume.Este un motiv de profundă mîn- drie și de mare satisfacție pentru noi toți faptul că aceste tradiții au fost continuate cu o nouă stră

lucire de către partidul nostru în sfertul de veac ce a trecut de la eliberarea țării. (Aplauze puternice 
prelungite).Continuarea consecventă a acestor tradiții își găsește expresia atît în rezolvarea justă, marxist- leninistă, a problemei naționale pe plan intern, cît și în întreaga politică pe care partidul și statul nostru o desfășoară în domeniul vieții internaționale. Noi subscriem cu toată ființa noastră la această politică, ne exprimăm a- deziunea și sprijinim hotărît toate acțiunile pe care le întreprinde partidul nostru, ca detașament activ, combativ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al mișcării revoluționare mondiale, al luptei antiimperialiste din întreaga lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).Este cunoscut că în centrul activității internaționale a partidului și statului nostru se află eforturile permanente, susținute pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste din Europa și de pe alte continente. Considerăm că măsura adevăratului internaționalism în zilele noastre o dă activitatea pentru dezvoltarea solidarității, prieteniei și colaborării cu toate cele 14 țări care formează sistemul mondial socialist, cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu forțele revoluționare, antiimperialiste care luptă, în condiții și cu mijloace diferite, pentru promovarea idealurilor de pace și progres ale omenirii — activitate căreia partidul 

iDelegajia veteranilor mișcării muncitorești și revolujionare din România salută Congresul

nostru îi consacră toate forțele. 
(Aplauze puternice).Partidul șî poporul nostru își exprimă solidaritatea sa deplină cu eforturile pentru emancipare națională și socială ale tinerelor state, cu lupta popoarelor care se ridică pentru scuturarea jugului colonial, pentru cucerirea și apărarea independenței lor naționale. împotriva imperialismului, a neocolo- nialismului. Sînt cunoscute solidaritatea și sprijinul activ pe care poporul român îl dă luptei eroice a poporului vietnamez împotriva imperialismului american, pentru apărarea dreptului său sacru de a hotărî singur asupra destinelor sale, fără nici un amestec din afa
ră. (Aplauze puternice).Poporul nostru este solidar cu lupta tuturor popoarelor care își apără libertatea și dreptul la independență, fiind deplin convins că un popor care luptă pentru apărarea unei asemenea nobile cauze nu poate fi înfrînt de nici o forță din lume. (Vii aplauze).însăși prezența la Congresul nostru a celor peste 70 de delegații ale partidelor comuniste și muncitorești, ale partidelor progresiste, democratice și antiimperialiste este o dovadă deosebit de elocventă a puternicelor relații de solidaritate internaționalistă dintre partidul nostru și întreaga mișcare comunistă și muncitorească, toate forțele revoluționare, antiimperialiste. Prezența lor la Congres este o grăitoare expresie a sentimentelor de simpatie și prețuire ce unesc partidul nostru și celelalte partide în lupta pentru afirmarea în lume a nobilelor idealuri ale socialismului, ale progresului social, ale democrației și păcii. (Aplauze puternice).Noi sprijinim cu toată hotărîrea politica profund internaționalistă a partidului nostru, îndreptată spre întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești — cauză fundamentală a muncitorilor, a comuniștilor de pretutindeni. Considerăm că are o deosebită însemnătate faptul că la baza întregii sale politici, partidul nostru așează trainic principiile marxism- leninismului și internaționalismu-

Stimați tovarăși delegați și invitați,Am ascultat și urmărit cu mare interes Raportul de o înaltă ținută teoretică, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o excepțională valoare care, prin forța ideilor și concluziilor ce le conține, reprezintă un far călăuzitor în procesul multilateral de construire a societății socialiste în patria noastră. (Aplauze)Congresul al X-lea marchează profundele transformări prin care a trecut țara noastră, prezintă tabloul viguros al societății socialiste de azi și de mîine, evocă justețea politicii partidului, chezășia tuturor marilor noastre victorii.Mă declar pe deplin de acord cu orientarea și nivelurile prevăzute pentru dezvoltarea industriei, cu ritmurile de creștere ale celorlalte ramuri economice, cu proporțiile de repartizare a venitului național în fond de acumulare și fond de consum, sarcinile stabilite co- respunzînd întru totul dezvoltării armonioase a economiei naționale, a întregii noastre societăți, în vederea satisfacerii în cît mai bune condiții a cerințelor materiale și spirituale ale poporului. Sînt ferm convins că liniile directoare ale Congresu

lui vor accelera și mai mult înaintarea noastră pe calea edificării societății socialiste și a trecerii la comunism. (Vii aplauze)Tovarăși,în cele ce urmează aș dori să spun cîteva cuvinte despre industria ușoară, sector care în ultimii ani s-a bucurat de o deosebită a- tenție din partea partidului și guvernului. Fiind prevăzută să se dezvolte în perioada anilor 1966— 1970 într-un ritm mediu anual de 9,5 la sută, prin eforturi susținute s-a reușit ca acest ritm să atingă a- nual 11,2 la sută, ceea ce echivalează cu o producție suplimentară pe cinci ani de 12,3 miliarde lei. Datorită specificului producției sale, care se bazează pe importuri mari de materii prime și materiale, pînă nu de mult, industria ușoară își acoperea numai 65 la sută din valoarea importurilor. Ca rezultat al depășirii prevederilor din cincinal, exportul va fi realizat cu un plus de 1,15 miliarde lei/valută, fapt care permite ca din anul 1969 să se acopere nevoile pieței interne și disponibilitățile de export necesare pentru importul de materii prime și materiale.Pe suportul material al progresului realizat, Directivele prevăd ca producția industriei ușoare să fie în 1975 cu 40—45 la sută mai mare decît în anul 1970. Ritmurile stabilite sînt pe deplin realizabile și datorită faptului că, în următorii cinci ani, Ministerul Industriei Ușoare va primi un fond de 16 miliarde lei pentru investiții, construind peste 60 de noi obiective. Pe această bază, valoarea producției sale va atinge în 1975 circa 59 miliarde lei, volum de -13 ori mai mare decît producția de 4,5 miliarde lei realizată în anul 1949, primul an de economie planificată. Putem deci vorbi despre industria ușoară ca despre o industrie practic nouă, construită și reconstruită în anii puterii populare, în care precumpănesc tehnica și tehnologia modernă. Există astfel premisele obținerii în întreprinderile noastre a acelorași performante tehnice și economice pe 

care le realizează industria celor mai avansate țări.Directivele Congresului al X-lea orientează spre cote mai înalte producția de celuloză și, drept urmare, producția de hîrtie și cartoane. Această linie corespunde întru totul intereselor economiei naționale, care cer ca lemnul să fie dirijat cu precădere spre sectoarele care-i asigură un grad înalt de valorificare. De altfel, în mod nejustificat, ponderea lemnului destinat celulozei s-a menținut în țara noastră la o cifră scăzută, de numai 15 la sută, în timp ce media în Europa se situează la 36 la sută, consecința decalajului fiind folosirea exagerată a lemnului pentru ambalaj. Spre a lichida această stare de lucruri, producția de carton ondulat va crește în următorii cinci ani cu 213 mii tone. Dacă în locul acestuia am folosi lemnul ca ambalaj, ne-ar trebui cinci milioane metri cubi masă lemnoasă, în timp ce cartonul se obține dintr-un milion metri cubi.Evident, aceasta nu este o problemă economică oarecare, ci exprimă tocmai orientarea trasată de partid spre valorificarea superioară a masei lemnoase. Din a- cest punct de vedere, măsura — luată în cadrul acțiunilor de îmbunătățire a conducerii și planificării economiei naționale — de trecere a fabricilor de hîrtie și celuloză la economia forestieră creează condiții deosebit de favorabile pentru dezvoltarea acestui important sector economic.Problema gospodăririi cu maximum de răspundere a fondului forestier, „aurul verde" al țării, se pune cu ascuțime sub toate aspectele. întrucît în viitorul cincinal, în scopul protejării patrimoniului forestier, masa lemnoasă exploatată se va micșora, se impune ca toate ramurile economiei să găsească acele materiale care pot înlocui lemnul parțial sau total.în procesul de producție al cherestelei, mobilei, lăzilor, ușilor, ferestrelor etc. rezultă anual 4 milioane metri cubi deșeuri, cantitate egală cu masa lemnoasă de pe circa 20 mii hectare de pădure. 72 Ia sută din deșeuri sînt folosite drept combustibil, ceea ce reprezintă o soluție neeconomică. Pentru a o elimina va fi nevoie de elaborarea unui program special de către minister și C.S.P. Succesele obținute de economia forestieră pe linia construirii unei industrii moderne, prestigiul de care se bucură produsele sale în țară și în străinătate reprezintă un bilanț care obligă la eforturi susținute pentru perfecționarea producției și ridicarea eficienței e- conomice.Dragi tovarăși,Permiteți-mi, în continuare, să mă opresc pe scurt asupra uneia din principalele probleme ale politicii partidului, și anume la problema națională, pe care Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu o tratează în coordonatele ei principale, sintetizînd modul cum a rezolvat-o partidul, realizările istorice pe care le-a obținut în acest domeniu și sarcinile de viitor.Mă declar întru totul de acord cu cele cuprinse în R»tort și consider că ele exprimă fidel politica justă, marxist-Ieninistă, a partidului. înfăptuirea deplinei egalități economice, politice, juridice șl social-culturale dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare reprezintă o cucerire de seamă a regimului socialist, o mare victorie a politicii partidului nostru.Poziția adoptată de-a lungul întregii sale existențe de Partidul Comunist Român față de problema națională, atitudinea sa consecventă față de cerințele sociale și naționale ale naționalităților con- 
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a III-a) locuitoare constituie una din cele mai irumoase pagini ale istoriei noastre contemporane. înscriind pe steagul sau-ae luptă nemuritoarea lozincă a comuniștilor de pretutindeni — „Proletari din toate țările, ^niți-vă 1“ — partidul nostru a considerat dintotdeauna internaționalismul proletar o idee călăuzitoare a întregii sale activități, un element organic al politicii sale, conștient fiind de faptul că, așa cum spunea Engels, „nu poate fi liber un popor care asuprește alte popoare".Ca singurul continuator al tradițiilor istorice de luptă comună a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități de pe cuprinsul întregii țări, partidul nostru comunist a ridicat pe o treaptă mai înaltă unitatea de luptă a maselor populare. Comuniștii au combătut necontenit propaganda cercurilor șovine, politica de învrăjbire națională dusă de guvernele reacționare. Ei au sprijinit lupta poporului român și a naționalităților conlocuitoare împotriva politicii de asimilare forțată practicată de regimul burghezo-moșie- resc, politică dusă la timpul său și de clasele exploatatoare maghiare împotriva românilor din Transilvania.Putem fi mîndri că marea cauză pentru care au luptat înaintașii noștri a fost dusă la victorie de noi, comuniștii, de oamenii muncii români, maghiari Și de alte naționalități, făurind România socialistă, patria noastră comună, patria adevăratei frății, egalități și unități a întregului popor muncitor. (Vii aplauze).Desigur, cum nici una dintre marile ' probleme ale societății noastre nu s-a rezolvat spontan, nici problema națională nu s-a rezolvat de la sine. Prin răsturna- . rea claselor exploatatoare și cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, s-a pus capăt pentru prima oară inegalităților sociale și naționale. Cucerirea puterii politice a marcat deci începutul rezolvării marxist-leniniste a problemei naționale, a creat premisele acesteia, în procesul construcției socialiste, lărgindu-se continuu pozițiile revoluționare cucerite, a fost făurită treptat baza economică și politică pentru extinderea și garantarea materială a drepturilor și libertăților democratice, pentru înfăptuirea reală, în fapt, a principiului egalității în drepturi a tuturor cetățenilor țării. Elaborarea unei politici juste, marxist-leniniste, fundamentarea teoretică a acesteia, corespunzător condițiilor concrete ale țării, apoi consfințirea ei în Constituție, ridicînd-o astfel la rangul politicii de stat, o muncă organizatorică și educativă vastă și neîntreruptă — iată elementele activității consecvente a partidului în problema națională, care au a- vut rolul hotărîtor în obținerea tuturor marilor noastre victorii din acest domeniu. (Aplauze puternice).Revoluția socialistă, organizată și condusă de Partidul Comunist Român, victoria definitivă a socialismului la orașe și sate, lichidarea exploatării omului de către om, a oricăror nedreptăți sociale și naționale, creșterea continuă a conștiinței socialiste a maselor au transformat națiunea română în națiune socialistă și naționalitățile conlocuitoare în naționalități socialiste, ducînd la dezvoltarea coeziunii întregului popor. Esență relațiilor dintre națiunea socialistă română și naționalitățile conlocuitoare constă în asigurarea și garantarea materială a drepturilor egale ale tuturor oamenilor muncii, care constituie baza relațiilor frățești, de respect reciproc, de ajutor tovărășesc, într-un cuvînt, a adevăratelor relații socialiste ce caracterizează munca și lupta lor comună. Pe bună dreptate a subliniat tovarășul Ceaușescu că prietenia și frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, unitatea lor indestructibilă constituie o forță motrice a construirii socialismului și comunismului în România. (Aplauze îndelungate).în procesul rezolvării problemei naționale — proces complex și deosebit de greu — au existat, desigur, și obstacole sau lipsuri, așa cum de altfel, în cei 25 de ani de construcție socialistă, a trebuit să înfruntăm, nu o dată, greutăți în obținerea oricăreia din realizările noastre. Partidul însă a știut întotdeauna să elimine obstacolele, să corecteze greșelile, îngrijindu-se ca politica sa justă, marxist-leninistă, să fie aplicată așa cum a fost concepută. Tocmai aceasta a făcut ca istoricele victorii ale partidului nostru în rezolvarea problemei naționale, experiența sa deosebit de bogată din acest domeniu să se ridice la rangul exemplului internațional.Partidului nostru înseși structura și componența sa națională îi conferă un caracter internaționalist. Membrii Partidului Comunist Român sînt români, maghiari, germani și de alte naționalități, și tocmai prin aceasta el- este deopotrivă .partidul întregii noastre națiuni socialiste, promotorul intereselor fundamentale ale oamenilor muncii români și ai naționalităților conlocuitoare din țara noastră. (Vii aplauze).Dezvoltarea neîntreruptă a societății și adîncirea continuă a democrației socialiste determină în mod necesar îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață mate rială și spirituală a tuturor oamenilor muncii. Aceasta înseamnă implicit și îmbogățirea continuă r. realizărilor noastre istorice în pro-
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blema națională. Dovada cea mai elocventă a acestui fapt este și perioada care ne desparte de precedentul Congres. Ca în toate domeniile construcției socialiste, după Congresul al IX-lea al partidului a avut loc un amplu proces de îmbogățire a realizărilor noastre și în problema națională. Trebuie să spunem, tovarăși, ceastă privință un merit îi revine tovarășului Ceaușescu, care s-a aflat pul în fruntea luptei duse partid pentru asigurarea respectării tuturor principiilor leniniste ale construcției socialiste — printre care și principiul egalității depline în drepturi a tuturor cetățenilor țării — cîștigînd dragostea și stima nemărginită a întregului popor, a naționalităților conlocuitoare. 
(Aplauze puternice).După Congresul al IX-lea s-au creat noi posibilități de afirmare a egalității economice a tuturor cetățenilor țării, partidul luînd măsuri pentru dezvoltarea forțelor de producție în toate județele și în- tr-un ritm mai rapid în județele rămase în urmă din punct de vedere economic, printre care și județele locuite de secui, unde în ultimii ani s-au ridicat și se ridică mai multe fabrici decît în toți anii anteriori. Politica de asigurare a e- galității economice se înfăptuiește neîntrerupt pe baza realizării planului cincinal, a planului și bugetului anual, votate de fiecare dată de Marea Adunare Națională.Cu un an în urmă au fost create consiliile naționalităților conlocuitoare, care, în cadrul Frontului Unității Socialiste, au menirea să asigure, sub conducerea partidului, o participare și mai largă a oamenilor muncii de diferite naționalități la elaborarea și aplicarea politicii interne și externe a parti- . dului și statului, la înfăptuirea programului de edificare a socialismului. Crearea consiliilor constituie o întregire a egalității politice a naționalităților, care — după cum se știe — constă, în primul rînd, în faptul că cei mai buni fii ai lor sînt membri ai partidului nostru, ai organizațiilor de masă și obștești, fiind reprezentați în organele locale, precum și în cele mai înalte foruri de partid și de stat, în. Comitetul Central al Partidului Comunist Român, în Marea Adunare Națională și în Consiliul de Miniștri, cu alte cuvinte, partici- pînd direct la conducerea treburilor țării, la exercitarea' puterii.Dezvoltîndu-se necontenit rețeaua instituțiilor de învățămînt și de cultură, în raport cu necesitățile mersului înainte al țării, în anii de după Congresul al IX-lea s-au înființat zeci de_noi școli și secții în limbile naționalităților conlocuitoare, au apărut noi ziare și reviste etc. Naționalitatea maghiară — de pildă — dispune azi

că în a- deosebit Nicolae tot tim- de
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și externă a prezentată în

La încheierea unui pătrar de veac de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist, cel de-al X-lea Congres al partidului se înscrie ca un eveniment de o însemnătate istorică, dînd un nou impuls înaintării noastre pe frontul construcției socialiste. (Aplauze), îmi exprim deplina mea adeziune la politica internă partidului nostru, fața Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care adevărurile universal valabile ale mar- xism-leninismului sînt aplicate creator la realitățile românești.Dezvoltînd cu precădere industria noastră socialistă, ca factor determinant al progresului general al țării, conducerea partidului acordă o importanță agriculturii, ca ramură 
p economiei socialiste. deosebită de bază Ea este chemată să asigure produsele agro- alimentare de care populația are nevoie, să-și mărească aportul la sporirea venitului național și să se afirme din ce în ce mai competitiv pe piața externă.Ca membru al Comitetului Central, vreau să subliniez preocuparea permanentă a conducerii partidului nostru pentru consolidarea și progresul agriculturii și integrarea ei organică în ansamblul dezvoltării armonioase a economiei

de mai multe școli și instituții culturale ca oricînd în decursul istoriei sale. Niciodată nu am avut atî- ția scriitori și artiști ca azi, niciodată viața spirituală a naționalității noastre, parte integrantă a vieții culturale a României socialiste, nu a fost atît de bogată.După Congresul al IX-lea, în cadrul măsurilor luate de partid pentru îmbunătățirea legislației, la elaborarea noilor legi s-a ținut seama de fiecare dată de sarcinile specifice privind naționalitățile conlocuitoare. în acest context au o însemnătate principială — spre exemplu — prevederile noii legi a învățămîntului sau cele ale legii consiliilor populare. Aceasta din ■urmă stipulează în mod expres că consiliile populare înfăptuiesc pe plan local politica națională, marxist-leninistă, a partidului și statului, purtînd răspunderea directă a realizării egalității depline a tuturor cetățenilor, pe tărîm economic, politic, juridic, social, cultural și avînd obligativitatea ca în localitățile locuite și de alte naționalități decît cea română să folosească oral și scris limba populației respective.Comitetele județene de partid, care conduc munca consiliilor populare, a tuturor organelor și organizațiilor locale, veghează și vor veghea necontenit ca prevede- / rile Constituției și ale tuturor legilor să fie respectate întocmai. Partidul și guvernul aplică și vor aplica neabătut și în viitor politica națională justă, marxist-leninistă, asigurînd consecvent traducerea ei în viață-Iată, tovarăși, tot atîtea dovezi . ale marii forțe vitale a activității partidului și statului nostru. Iată de ce putem afirma hotărît că naționalitățile conlocuitoare susțin fără rezerve politica internă și externă a partidului și guvernului, politica de prietenie și colaborare frățească promovată în relațiile cu toate țările socialiste, cu întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională, convinși că ea corespunde pe deplin intereselor poporului nostru, intereselor generale ale cauzei socialismului, asigurînd înflorirea economică, socială și culturală a întregii țări. (Aplauze pu
ternice).Stimați tovarăși delegați și invitați,Permiteți-mi ca, în încheiere, să expun în fața dumneavoastră de ce sînt de acord și susțin și eu din toată inima propunerea unanimă a conferințelor județene și a celor care au luat aici cuvîntul ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului.11 cunosc personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu de douăzeci și 

milioane milioane perioadacă iarna

noastre. De la Congresul al IX-lea al partidului, Comitetul Central, Comitetul său Executiv au adoptat hotărîri de mare însemnătate în domeniul dezvoltării bazei tehnice- materiale, al îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, înființarea. uniunilor cooperatiste, desfășurarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, hotărîri cu influențe dintre cele mai pozitive pentru creșterea producției agricole.Edificator în această privință este faptul că în perioada 1966— 1968 producția globală agricolă a crescut cu 24,7 la sută, în comparație cu realizările din cei cinci ani anteriori, iar la cereale recolta medie anuâlă — de 13,5 tone — depășește cu 2,5 tone pe cea obținută în 1961—1965.Și îh acest an, .cu toate prelungită și precipitațiile abundente din ultima perioadă au provocat greutăți în desfășurarea lucrărilor agricole, recolta de grîu va satisface necesitățile economiei, iar la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, precum și la fructe și struguri se poate aprecia că vom obține producții mai mari decît cele de pînă acum. Trebuie să recunoaștem însă deschis că rezultatele puteau fi și mai bune, dacă am fi folosit mai bine puternica bază materială, rezervele și posibilitățile existente în fiecare unitate.In Raportul. Comitetului Central, precum și în cuvîntul unor delegați la Congres se critică pe drept cuvînt neajunsurile ce mai există în domeniul agriculturii. Doresc să subliniez în fața Congresului hotă- rîrea noastră, a celor care activează în agricultură, de a le înlătura.In numeroase unități, ca de altfel și în unele județe, pămîntul nu este bine gospodărit; importante terenuri rămîn neînsămîn- țate sau se însămînțează cu întîr- ziere ; nu s-a realizat încă o așezare judicioasă' pe teritoriu a culturilor și a speciilor de animale.In zootehnie, producțiile medii scăzute, ca și sporurile mici de creștere în greutate, natalitatea redusă dovedesc că încă nu am găsit cele fnai corespunzătoare so- luți’i în reproducția și selecția animalelor, în asigurarea unei balan- 

cinci de ani. în acest timp destul de lung în viața unui om, am avut — datorită naturii muncii, a sarcinilor pe care mi le-a încredințat partidul — nenumărate ocazii să mă conving nemijlocit de excepționalele sale calități umane, de capacitatea sa teoretică și forța sa de muncă deosebite, de devotamentul său nemărginit față de cauza socialismului și comunismului. Pot să afirm cu deplină convingere că întreaga sa ființă se identifică cu aspirațiile partidului comunist, ale poporului, ale oamenilor muncii. Doresc să scot .în evidență în mod deosebit marea sa dragoste de patrie. care se îmbină organic cu internaționalismul proletar, ce-și trage sevele din nemuritoarea învățătură marxist-leninistă, din simțul de a respecta pe orice om al muncii, indiferent de naționalitate. (A- 
plauze puternice).Toate acestea fac din tovarășul Ceaușescu eminent fiu al României socialiste, un conducător adevărat, un activist de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Consider că realegerea sa în funcția de secretar general al partidului corespunde pe deplin dorinței întregului partid, întregii țări, dorinței fiecăruia dintre noi. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).Tovarăși,Este știut că luarea în considerare a particularităților istorice și naționale în procesul construirii socialismului nu înseamnă stimularea tendințelor naționaliste, de izolare națională, de separatism național. Marxismul nu a pus niciodată semnul egalității între național și naționalist. în timp ce naționalul semnifică ansamblul trăsăturilor care definesc personalitatea unei națiuni și se exprimă în particularitățile vieții ei politice, economice, sociale și spirituale, naționalismul este politica inegalității între națiuni și naționalități, politica dezbinării și contrapunerii lor, a asupririi și dominării unei națiuni de către alta, a dezvoltării unei țări pe seama alteia.încheind, aș dori să citez cîteva rînduri din însemnările scriitorului român Ion Slavici: „Cînd întîlnești în calea ta un român, îmi zicea mama, să-i zici „Bună ziua" I, dar maghiarului să-i zici „Jo napot" !, iar neamțului „Guten Tag"! și treaba fiecăruia dintre dînșii e cum îți dă răspuns. Tu datoria să ți-o faci și față de cei ce nu și-o fac pe a lor față de tine".în spiritul generoasei idei cuprinse în aceste frumoase rînduri, doresc „Zi bună", „Jo napot", „Guten Tag“ pentru noi toți, pentru poporul nostru, pentru .români, maghiari, germani și alții. (Vii a- 
.plauze),...„Bună ziua", „Jo napot", ten Tag", tuturor în lupta pentru realizarea hotărîrilor Congresului, pentru construirea socialismului și comunismului, pentru prietenie, frăție și unitate între noi, pentru înflorirea economică și culturală a țării, a patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

țe furajere echilibrate și diversificate, în aplicarea măsurilor sani- tar-veterinare, care să asigure ridicarea ponderii acestei ramuri în ansamblul producției agricole.In Iegumicultură, cu toate că producția globală a crescut, nu s-a putut întotdeauna asigura o bună aprovizionare a populației, datorită faptului că nu am profilat și specializat unități care să fie dotate cu cele necesare; în producerea semințelor se manifestă lipsuri; nu toate culturile au fost amplasate pe terenuri irigate și nu au fost aplicate la timp lucrările de întreținere, de recoltare, sortare și livrare.Partidul orientează în continuare agricultura noastră pe calea dezvoltării intensive. Creșterea producției globale, cu un rițm mediu de 5,4— 5,5 la sută, sporirea producției de cereale, a efectivelor și a producției animale în cincinalul viitor la nivelul prevăzut prin proiectul de Directive reprezintă cifre grăitoare, care oglindesc atît sarcinile cît și aportul pe care agricultura este chemată să-1 aducă la propășirea .țării.< Dezbaterile ample, entuziasmul cu care Tezele și proiectul de Directive au fost primite de oamenii muncii din agricultură, propunerile valoroase făcute cu această ocazie ne permit să afirmăm cu toată certitudinea că sarcinile ce revin agriculturii sînt pe deplin realizabile, dacă ținem seama de dezvoltarea bazei tehnico-materiale, de investițiile alocate de către stat agriculturii, ce totalizează peste 60 miliarde lei, aproape dublul celor din actualul cincinal, de experiența cîștigată în organizarea și conducerea producției.Raportul Comitetului Central subliniază ca o sarcină de cea mai mare răspundere amenajarea pentru irigații a 1,3—1,5 milioane hectare, direcție spre care se îndreaptă aproximativ jumătate din investiții.Trăgînd învățăminte din neajunsurile din ultimii ani, ,vom acorda toată atenția proiectării și' realizării amenajărilor la nivelul cuceririlor tehnicii mondiale, concomitent cu măsurile concrete de dotare a unităților cu utilajele de care au nevoie îh exploatare. Vom asigura cadrele necesare și vom organiza 

puncte de sprijin menite să ajute efectiv unitățile în stabilirea normelor și perioadelor de aplicare a udărilor, a agrotehnicii diferențiate, care, în final, să ducă la producții mari și ieftine.Documentele Congresului pun un accent deosebit pe intensificarea acțiunii de chimizare a agriculturii. Paralel cu realizarea unui raport optim între diferitele elemente fer- tilizante, va crește cantitatea de îngrășăminte complexe, cu un conținut ridicat în substanță activă ; totodată, agricultura va primi noi ierbicide, insecto-fungicide, precum și biostimulatori cu eficacitate sporită. Realizarea unei eficiențe ridicate în folosirea îngrășămintelor și a substanțelor fitofarmaceutice necesită o temeinică cunoaștere a modului de utilizare a lor în funcție de condițiile concrete. Vom lua mă- surt deosebite ca toți specialiștii din cercetare și din unitățile de producție să contribuie din plin la a- plicarea cît mai rațională a acestora, astfel ca marile cheltuieli investite în ele să fie răsplătite cu sporuri corespunzătoare de producție.în cincinalul viitor mecanizarea se va caracteriza printr-o continuă adîncire și diversificare. Este un mare succes al industriei noastre că a trecut la fabricația de serie a tractoarelor specializate de 40 C.P., a combinei universale autopropulsate șl a altor utilaje agricole perfecționate. Dar trebuie să arătăm că există încă rămîneri în urmă în realizarea programului de mecanizare, unele din ele datorate lipsurilor organelor de specialitate ale Consiliului Superior al Agriculturii. Ne revine datoria ca, împreună cu constructorii de mașini, să omologăm și să asimilăm noi tipuri de utilaje, să ridicăm nivelul de mecanizare în legumicultură, viticultură și pomicultură pe terenurile în pantă și în zootehnie. Va trebui să asigurăm o folosire rațională a întregului parc de mașini și tractoare, prin ocuparea în tot cursul a- nului a timpului de lucru al muncitorilor, asigurînd astfel mecanizarea complexă în toate ramurile agriculturii și obținerea unei eficiențe sporite.O sarcină pusă de Raportul Comitetului Central, de mare însemnătate pentru continua dezvoltare și intensificare a producției agricole — aș putea spune hotărîtoare în etapa actuală — o reprezintă adîncirea procesului de profilare și specializare a unităților agricole de stat și trecerea treptată la profilarea și specializarea cooperativelor agricole. în cultura plantelor s-au înregistrat deja unele progrese în acest domeniu. Astfel, 80 la sută din suprafața cultivată cu floarea-soarelui s-a concentrat în .12 județe cu condiții din cele mai favorabile; aproximativ trei sferturi., din fondul de stat la cartofi se realizează numai în 5 județe ; la grîu și mai ales la porumb fondul de stat se realizează^ în cea mai măre parte în zona de șes. S-au creat în legumicultură, pomicultură și viticultură bazine și podgorii specializate pentru nevoile interne și pentru export. în zootehnie s-au construit unele combinate avicole și complexe de creștere și îngrășare a taurinelor și porcinelor, îndeosebi în sectorul de stat. Acest proces, firesc și necesar, determinat de extinderea impetuoasă a bazei tehnico-materiale, de necesitatea obținerii producției în condiții de eficiență sporită, impune schimbări esențiale în structura și așezarea pe teritoriu a culturilor, a speciilor și categoriilor de animale. Folosind experiența dobîndită, Consiliului Superior al Agriculturii, nouă, specialiștilor, ne revine sarcina funda
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

ION ILIESCU
delegat al organizației județene de partid Ilfov

Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu șl proiectul de Directive supuse dezbaterilor Congresului prezintă liniile directoare ale politicii interne și externe, ale activității partidului pentru perioada următoare. Doresc să exprim aprobarea deplină față de aceste documente, față de linia politică generală a partidului nostru, față de opțiunile fundamentale ale programului de dezvoltare economică, bazat pe studiul atent al cerințelor actuale și de perspectivă, precum și al posibilităților reale ale țării.împărtășesc întrutotul aprecierile exprimate aci la adresa activității bogate, multilaterale a Comitetului Central, a organelor sale executive, a secretarului general al partidului, în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al IX-lea. Aproape nu există domeniu de ac? tivităte — în sfera vieții economi

mentării științifice a zonării producției agricole potrivit cerințelor economiei naționale și condițiilor naturale, asigurării parcurgerii sale într-un ritm viu.Aplicarea măsurilor inițiate de partid, de îmbunătățire a conducerii. planificării și finanțării întreprinderilor agricole de stat, a stimulat inițiativa specialiștilor și lucrătorilor, a dus la o mai bună folosire a mijloacelor de producție, în anii viitori, valoarea producției globale a unităților agricole de stat se va ridica la 20 miliarde lei, mai mult decît dublul celei realizate în 1968.în concordanță cu progresul tehnic, în aceste unități vom încheia profilarea și specializarea tuturor fermelor. Se va dezvolta în mod deosebit creșterea animalelor în mari complexe industriale; se vor organiza mari unități specializate în viticultură, pomicultură și • legumicultură, extinzîndu-se complexele de sere. Prin organizarea superioară a producției și a muncii, generalizarea tehnologiilor industriale vom urmări obținerea unor producții mari și ieftine, realizate pe baza creșterii productivității muncii.în cooperativele agricole de producție eforturile vor fi concentrate spre continua lor consolidare economică, sporirea aportului lor la creșterea producției agricole marfă, în vederea obținerii unor venituri mari de către cooperatori.în procesul de profilare a unităților cooperatiste vom ține seama de dezvoltarea bazei materiale, a averii lor obștești, acordîndu-se prioritate acelor ramuri care găsesc condiții optime și asigură o mai bună folosire a forței de muncă, sporirea producției și a productivității muncii. în această acțiune ne vom concentra toate forțele pentru dezvoltarea creșterii animalelor proprietate obștească, va trebui să combatem — așa după cum a arătat și tovarășul Dumitru Tudosie — cu toată energia, prin fapte, părerea greșită ce mai dăinuie chiar și la unii specialiști că zootehnia nu ar fi rentabilă în cooperativele agricole de producție.Pe linia profilării unor unități în creșterea animalelor, menționez că este în curs de definitivare acțiunea de organizare în următorii ani a unor ferme de îngrășare a porcinelor, care să livreze în medie 5 mii capete fiecare ; un calcul preliminat ne arată că dacă vor fi organizate 300 asemenea ferme, numai ele vor asigura livrarea a 150— 160 mii tone carne, respectiv de a- proape 2 ori cantitatea obținută în prezent de la întregul sector cooperatist.Acțiuni asemănătoare se vor extinde și organiza și în ceea ce privește creșterea păsărilor, a vacilor de lapte, a îngrășătoriilor de bovine și ovine.Pentru refacerea și > dezvoltarea fondului forestier vom urmări corelarea exploatării cu capacitatea, structura și distribuția geografică a pădurilor. Totodată, vom intensifica lucrările de extindere a împăduririlor, îndeosebi pe terenurile „ care nu pot fi puse în folosință u- tilă decît pe această cale, cu specii repede crescătoare și cicluri scurte de producție, destinate în special obținerii materiei prime necesare industriei celulozei și hîrtiei.Mersul ferm al agriculturii și silviculturii patriei noastre, ca de altfel al tuturor ramurilor economiei, pe calea progresului și â modernizării, este indisolubil legat de aplicarea în producție a cuceririlor științei și tehnicii, care din zi în zi devin mai rapide, de-a dreptul revoluționare.In ultimii ani, cercetarea științi

ce, politice, ideologice, a culturii, învățămîntului, științei, a activității interne și externe a partidului și statului — care să nu fi format obiectul unor preocupări nemijlocite ale conducerii partidului. Consider că se poate aprecia cu deplin temei că Comitetul Central și-a îndeplinit cu cinste misiunea, asigurînd creșterea continuă a prestigiului și a rolului conducător al partidului în întreaga noastră societate. (Aplauze).Ca prim-secretar al Uniunii Tineretului Comunist, aș vrea să dau glas în forumul suprem al partidului sentimentului de profundă gratitudine a generației tinere pentru grija și preocuparea permanentă a partidului, a conducerii sale, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu față de tineret, pentru îndrumarea continuă, plină de șo- licitudine, a activității organizației noastre revoluționare.Acțiunile inițiate de partid în vederea îmbunătățirii activității educative în rîndul tineretului, a creșterii atribuțiilor și îmbogățirii formelor și metodelor de muncă ale Uniunii Tineretului Comunist și-au dovedit eficiența și justețea. S-a lărgit inițiativa organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist, cunoaște o continuă dezvoltare democrația internă de organizație, se afirmă tot mai larg prezența activă a maselor de tineri în viața economică și politico-socială a țării, în activitatea obștească, culturală, sportivă, turistică, în acțiunile de pregătire pentru apărarea patriei. S-au adus perfecționări activității obștești a studențimii prin reorganizarea Uniunii Asociațiilor Studențești din România — parte componentă a Uniunii Tineretului Comunist, formă specifică de organi

fică a obținut unele rezultate, mai cu seamă în crearea unor soiuri și hibrizi productivi de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, precum și în stabilirea metodelor a- grotehnice. Cu toate acestea, așa cum pe bună dreptate s-a arătat în Raportul prezentat Congresului, în acest domeniu de activitate mai a- vem încă mult de făcut. Va trebui ca într-un răstimp scurt să creăm noi soiuri și noi hibrizi la toate plantele de cultură, în special pentru condițiile de irigare, să asigurăm semințe de mare productivitate pentru întreaga agricultură. Cercetarea științifică trebuie să perfecționeze agrotehnica culturilor, să stabilească cele mai eficace metode de combatere a bolilor și dăunătorilor, de folosire a ierbici- delor, tehnologii moderne pentru toate ramurile și sectoarele. Este necesar să lichidăm rămînerea în urmă în cercetarea zootehnică. A- vem rase valoroase, pe baza cărora putem asigura creșterea valorii biologice a întregului șeptel. Cercetarea științifică trebuie să stabilească cele mai adecvate soluții pentru furajarea rațională a animalelor și pentru aplicarea măsurilor sanitar- veterinare.Aspectele criticate în Raportul Comitetului Central cu privire la munca noastră sînt pe deplin justificate. încă n-am reușit să ne debarasăm complet de stilul defectuos de îndrumare a agriculturii prin decizii și instrucțiuni; se mai pierde mult timp util din activitatea specialiștilor în munca de birou și nu în unități, acolo unde se hotărăște soarta producției. Multiplele și complexele probleme pe care le ridică dezvoltarea unei agriculturi intensive în țara noastră pretind din ce în ce mai mult participarea nemijlocită a specialiștilor în procesul de producție, organizarea științifică a muncii și executarea tuturor lucrărilor agricole, folosind tehnologiile cele mai moderne.Trăgînd învățăminte din activitatea desfășurată pînă acum, ne vom îndrepta toată atenția spre mărirea contribuției și întărirea spiritului de răspundere al specialiștilor în folosirea mijloacelor materiale și realizarea sarcinilor de producție, în îmbunătățirea asistenței tehnice în toate unitățile a- gricole socialiste, precum și în îndrumarea gospodăriilor țărănești. Vom lua măsuri ferme pentru perfecționarea stilului de muncă al Consiliului Superior al Agriculturii, al direcțiilor agricole și a celorlalte organe teritoriale. Ne vom preocupa mai mult pentru a realiza o colaborare mai strînsă și coordonare mai bunăa acțiunilor pe care le țiesfășurăm împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și cu uniunile județene. : 'Vă rog să-mi permiteți ca, expri- mîndu-mi adeziunea totală față de documentele Congresului, față de politica înțeleaptă, plină de clarviziune a partidului, la entuziasmul milioanelor de oameni ai muncii din patria noastră să adaug și pe-al meu, pentru propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al partidului nostru. (Aplauze). JMulțumesc, în numele Consiliului Superior al Agriculturii, al tuturor lucrătorilor și specialiștilor din a- gricultură, pentru grija deosebită pe care conducerea partidului o poartă dezvoltării agriculturii și a- sigur Congresul că vom munci cu pasiune și devotament pentru dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste, pentru progresul și propășirea patriei noastre. (A- 
plauze).

zare a U.T.C.-ului în învățămîntul superior.Considerăm rezultatele obținută pînă acum ca un prim pas în aplicarea hotărîrilor și indicațiilor partidului ; crițicile justificate exprimate de conducerea partidului la adresa stilului și metodelor de muncă ale Uniunii Tineretului Comunist își păstrează încă valabilitatea; în direcția eliminării lipsurilor și slăbiciunilor criticate avem de depus în continuare eforturi stăruitoare. Datoria întregului activ, a tuturor uteciștilor este, așa cum pe bună dreptate sublinia și tovarășul Ceaușescu, de a depune eforturi perseverente pentru a face ca fiecare organizație a Uniunii Tineretului Comunist să devină un organism activ, dinamic, receptiv la nou, la cerințele și preocupările tineretului, capabil să mobilizeze întreaga masă a tineretului la activitate vie, dinamică pentru înfăptuirea politicii partidului. Pot să declar în fața Congresului că cei peste 2 300 000 membri ai Uniunii Tineretului Comunist se consideră ostași devotați ai partidului, mili- tanți activi pentru înfăptuirea programului său de construire a socialismului și comunismului pe pămîntul României. (Vii aplauze). U- niunea Tineretului Comunist consideră drept cea mai înaltă datorie de a forma din rîndurile sale viitori membri, ai partidului. • Faptul că în cursul anilor sute de mii de tineri comuniști au devenit membri ai partidului, cadre de nădejde ale sale în diferite domenii de activitate, constituie un motiv de justificată satisfacție și, totodată, un imbold pentru activitatea viitoare.Putem sublinia cu deplină sa- 
(Continuare în pag. a V-a)
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pa-

înfăp- nostru în acești ani. Uniunea Tineretului pune în centrul ac- educarea tineretului responsabilității so-

tisfacție faptul că tineretul triei noastre — muncitori, țărani, elevi, studenți, indiferent de naționalitate —, crescut și educat în ambianța fertilă pe care o reprezintă orînduirea socialistă în plin proces de dezvoltare și perfecționare, constituie un factor dinamic al progresului societății socialiste. Sînt pline de îmbărbătare, stimulînd entuziasmul tinerei generații, cuvintele de apreciere ale conducerii partidului la adresa tineretului, a cărui muncă este înglobată în tot ceea ce a tuit poporul Și pe viitor Comunist va tivitățil sale în spiritul ___________ciale, mobilizarea sa în muncă, în activitatea productivă, la eforturile generale pe care le vor depune oamenii muncii pentru a da viață programului adoptat de Congres.Ca organizație politică revoluționară, ca vlăstar al partidului, Uniunea Tineretului Comunist pune în centrul activității sale e- ducarea tineretului In spiritul principiilor comunismului. Fără îndoială că în acest proces un rol de prim ordin revine școlii — principalul factor de formare șl educare a tinerel generații. Apreciez ca deosebit de Importantă ideea cu privire la necesitatea asigurării unei legături mai strînse a învățămîntului de toate gradele cu viața, cu practica. Considerăm că organele de învățămînt, Ministerul învățămîntului, conducerea sa trebuie să manifeste mai multă promptitudine în abordarea și soluționarea problemelor, în înfăptuirea hotărîrilor adoptate, să înlăture fenomenele de inerție, tendințele de tergiversare. Este necesară, în același timp, îmbunătățirea acțiunii celorlalți factori educativi, inclusiv a familiei. Considerăm de datoria noastră, a Uniunii Tineretului Comunist șl Uniunii Asociațiilor Studențești, să ne aducem propriul aport în această direcție, să contribuim activ la formarea multilaterală â noilor generații de specialiști’ profund devotați socialismului, cauzei partidului și poporului nostru.O influență deosebită în forma
rea tineretului, a trăsăturilor sale de caracter au radioul, televiziunea, cinematograful, literatura șl arta. Considerăm necesar ca cei ce activează în aceste sectoare ale frontului nostru Ideologic să manifeste mal multă receptivitate și grijă față de cerințele activității de educație a tineretului. Și trebuie să spunem cu toată sinceritatea că, deși apreciem unele rezultate obținute în anii din urmă, există justificate deziderate din partea tineretului pentru realizarea unor progrese mai substanțiale în aceste domenii, în special în activitatea cinematografiei și a televiziunii.Raportul Comitetului Central trasează un bogat program în domeniul activității politico-ideolo- gice. O atenție deosebită acordă partidul nostru însușirii' largi de către comuniști, de către masele muncitoare, de către tineretul nostru, a învățăturii marxist-leniniste, cunoașterii tezaurului de idei al filozofiei materialist-dialectice, al economiei politice, al comunismului științific. Este cunoscut că în țara noastră operele clasicilor marxlsm-leninismului au fost editate în tiraje de masă, că ele au devenit un bun cultural pentru masele largi ale poporului român, în sistemul de învățămînt, al activității politico-educative de masă se acordă un loc însemnat studierii tezaurului de gîndire și creație marxistă, studierii fenomenelor social-politice ale lumii contemporane în lumina concepției noastre materialist-dialectice. A- propierea mărețului jubileu al centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin — genial continuator al operei lui Marx și Engels, exemplu de gîndire creatoare și cutezanță revoluționară, fondator al partidului comunist și al statului sovietic socialist, conducător al proletariatului în revoluție, a cărui activitate pusă în slujba cauzei socialismului și comunismului este cinstită de întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională, de forțele progresiste ale contemporaneității — constituie un e- veniment de deosebită semnificație în viața ideologică a partidului. Cinstind această aniversare, partidul nostru pune în valoare opera făurită de Lenin, spiritul său creator, contribuția sa inestimabilă la dezvoltarea teoriei revoluționare a proletariatului, îndemnul său la necontenita îmbogățire și înnoire a tezaurului de gîndire marxistă și experiență de luptă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Aplauze puternice).Un obiectiv major al activității noastre îl constituie educarea tineretului în spiritul patriotismului
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ION ILIESCU
cauza pro- poporului. Comunist ideea de

socialist, al devotamentului și dăruirii generoase pentru pășirii necontenite a Este meritul Partidului Român de a fi ridicat patriotism pe noi culmi, de a-i fi dat un conținut profund, strîns legat de interesele vitale ale maselor populare. Spre deosebire de ploconirea servilă față de străinătate și de sentimentul de inferioritate cultivate în trecut de clasele dominante, partidul nostru promovează atitudinea demnă, de mîndrie patriotică pentru trecutul plin de bărbăție al acestui popor, atît de mult încercat în decursul istoriei sale, pentru capacitatea sa de creație, atît de grăitor ilustrată în anii construcției socialiste. (Aplauze pu
ternice). Patriotismul fierbinte pe care îl cultivă partidul nostru este profund străin naționalismului îngust. El se împletește strîns cu respectul față de alte popoare, cu sentimentele de solidaritate inter- naționalistă față de celelalte țări socialiste, față de forțele revoluționare și democratice din întreaga lume, cu ideile păcii și înțelegerii între popoare. In acest spirit internaționalist este educat tineretul patriei noastre.Poziția profund principială adoptată de partidul nostru și activitatea constructivă desfășurată de Comitetul Central pentru depășirea actualelor dificultăți care s-au acumulat în relațiile dintre partide, pentru salvgardarea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, se bucură de aprobarea unanimă a întregului partid, 
a întregului popor, a tineretului patriei noastre.

Stimați tovarăși,

Sil O ■ sS

Sub conducerea Partidului munist Român, poporul nostru a obținut în ultimul sfert de veac succese importante în vasta operă de construire a noii orînduiri, socialiste.In această perioadă, o etapă importantă a fost deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului, care a imprimat un puternic suflu înnoitor în toate sferele creației materiale și spirituale, accelerînd progresul multilateral al României socialiste, asigurînd un cadru favorabil desfășurării activității constructive a poporului nostru.Partidul Comunist Român, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a desfășurat o intensă activitate pentru perfecționarea întregii . vieți sociale și economice a patriei, dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste, întărirea legalității socialiste, pentru lărgirea cadrului instituțional, în vederea asigurării participării tuturor celor ce muncesc la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului nostru.Trăsătura fundamentală a întregii activități legislative ce a urmat după Congresul al IX-lea o constituie preocuparea partidului pentru apărarea orînduirii noastre socialiste, întărirea statului, dezvoltarea proprietății socialiste, a relațiilor și normelor de conviețuire specifice conștiinței și moralei comuniste, a libertăților cetățenești.In cadrul măsurilor luate pentru adîncirea democrației socialiste, un loc deosebit de important îl ocupă reglementările legislative pe baza cărora s-a îmbogățit activitatea Marii Adunări Naționale, a Consiliului de Stat, a Consiliului de Miniștri, precum și actul de constituire a Frontului Unității Socialiste.Astfel, prin componența și funcțiile sale, organul suprem al puterii de stat — Marea Adunare Națională — se caracterizează prin- tr-un profund democratism. Este concludent în acest sens faptul că în ultimii ani n-a existat nici un act legislativ care să nu fi fost precedat de largi discuții publice, care să nu fi fost analizat și aprobat de forul reprezentanților aleși ai poporului, de Marea Adunare Națio-, nală.In același context de perfecțio-

Aș vrea, cu acest prilej, să exprim adeziunea unanimă a organizației noastre, a întregului tineret, la activitatea Internațională a partidului și statului. (Aplauze). Acționînd. în spiritul principiilor care călăuzesc politica externă a partidului, Uniunea Tineretului Comunist întreține relații tovărășești cu toate organizațiile de tineret din țările socialiste, cu organizațiile tineretului comunist din întreaga lume.Asistăm astăzi la o prezență tot mai activă a tineretului în viața social-politică a popoarelor. Tineretul constituie o forță activă a mișcărilor contemporane de eliberare socială și națională. In ciuda caracterului lor contradictoriu, mișcările protestatare ale tineretului din țările capitaliste au marcat o puternică politizare și radicalizare a maselor de tineri. Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studențești extind colaborarea cu diferite organizații șl mișcări ale tineretului și studenților din lume, militînd consecvent pentru lărgirea legăturilor de solidaritate și a unității de acțiune a mișcării revoluționare, antiimperia- liste și democratice a tineretului contemporan. Masa rotundă organizată anul acesta la Snagov de Uniunea Tineretului Comunist a ilustrat posibilitățile existente de extindere a colaborării între organizații de tineret de diferite orientări politice și Ideologice de pe continentul european, pentru pace și securitate, pentru destindere și cooperare internațională.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

DUMITRU PETRESCU
delegat al organizației de partid

a municipiului Bucureștinare a activității organelor de stat se înscrie și creșterea sferei de a- tribuții ale Consiliului de Stat. Așa cum s-a stabilit la Conferința Națională a Partidului Comunist Român, în conformitate cu Constituția țării, Consiliul de Stat este împuternicit să exercite un control mai intens și mai activ asupra aplicării legilor, asupra activității organelor centrale ale administrației de stat, a Procuraturii și a Tribunalului Suprem, asupra hotărîrilor organelor locale de stat.Au sporit, în același timp, atribuțiile și autonomia funcțională a consiliilor populare. Măsuri corespunzătoare au fost luate pentru respectarea strictă a legalității în activitatea unor organe de stat, cum sînt Securitatea, Miliția, Procuratura și Justiția.Pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea s-au luat în ultimii ani noi măsuri pentru întărirea rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții sociale, pentru perfecționarea metodelor de conducere și îndrumare a întregii activități economice, politice, sociale, de stat și obștești de către partid, pentru îmbunătățirea muncii tuturor organelor de stat, inclusiv a celor chemate să vegheze nemijlocit la apărarea legalității socialiste.Una din preocupările esențiale ale Comitetului Central al partidului, după cel de-al IX-lea Congres, a fost înlăturarea unor metode și practici negative, folosite în trecut, care împiedicau munca colectivă, deschideau cîmp de acțiune subiectivismului și arbitrarului în adoptarea unor hotărîri și măsuri, în aprecierea cadrelor, favorizau abuzul și ilegalitatea, împiedicau afirmarea inițiativei organizațiilor și a membrilor de partid. In ultimii ani. datorită măsurilor luate de conducerea partidului, în viața organelor și organizațiilor de partid s-a imprimat tot, mai mult respectul față de principiile statutare, față de normele vieții interne de partid, s-a întărit munca colectivă, atît în organele centrale, cît și în cele locale, s-a dezvoltat democrația internă de partid, s-au creat condiții pentru manifestarea largă a inițiativei și a combativității tuturor comuniștilor. Toate acestea au dus la întărirea forței și coeziunii partidului nostru.Ca unul din membrii mai vechi ai partidului, care am avut de suferit de pe urma măsurilor represive, luate în mod abuziv împotriva unor activiști de partid și de stat, permiteți-mi, dragi tovarăși, să-mi exprim în fața Congresului — așa cum am făcut-o și în fața Plenarei C.C. — dezaprobarea cea mai energică împotriva abuzurilor și ilegalităților comise pe timpul cînd era în viață Gheorghiu-Dej, și totodată să aduc mulțumirile mele conducerii partidului — și în primul rînd tovarășului Nicolae Ceaușescu (aplauze) — pentru înlăturarea din viața de partid a practicilor din trecut și să-mi manifest de la această tribună bucuria că, în fața oamenilor muncii — de orice naționalitate — din țara noastră, se deschid perspectivele manifestării cu umane.Doresc să subliniez în fața dumneavoastră seriozitatea și înalta
adevărat a personalității

Congresul va alege noile organe de conducere ale partidului. Este un lucru remarcabil că, de astă dată, candidaturile pentru aceste organe au fost dezbătute și aprobate în conferințele județene de partid, astfel încît Congresul va avea de ales din rîndul unor oameni cunoscuți și recomandați de organizațiile județene. în mod unanim, întregul partid s-a pronunțat pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, expresie a stimei și încrederii deosebite de care se bucură în rîn- durile partidului și poporului nostru, datorită meritelor sale de vechi și încercat militant al partidului, calităților sale deosebite de conducător de partid și de stat. 
(Aplauze). In același timp, aceasta este o ilustrare a adeziunii unanime a întregului partid, a întregului popor la politica internă și externă a partidului, a unității de nezdruncinat a poporului în jurul partidului, al Comitetului Central în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze puternice, în
delungate).Congresul nostru va aproba un nou și însuflețitor program de muncă și luptă, deschizător de largi perspective de afirmare a tuturor forțelor creatoare ale poporului, ale tinerei noastre generații. Este un titlu de cinste a fi militant activ pentru înfăptuirea acestui gram, părtaș la efortul tor muncă și activitate a 
lui român. In această direcție va acționa Uniunea Tineretului Comunist, care se angajează în fața Congresului partidului să-și sporească contribuția la efortul general de înălțare a patriei socialiste, justificînd astfel încrederea pe care i-o acordă partidul și întregul popor. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

pro- crea- întreaga poporu-care înnobilează

răspundere cu care Comitetul Central a analizat problema ilegalităților comise în trecut. Procedînd în felul acesta, Comitetul Central și-a îndeplinit cu cinste misiunea încredințată de Congresul al IX-lea de a restabili normele leniniste, democrația de partid, democrația socialistă, de a lichida o dată pentru totdeauna abuzurile și de a trage la răspundere pe cei vinovați. (Aplau
ze puternice).Am arătat, tovarăși, că un element esențial al măsurilor adoptate de Conferința Națională a partidului este întărirea și dezvoltarea democrației interne de partid. Acesta este un proces continuu în activitatea partidului nostru. Un important pas pe această linie este desemnarea de către conferințele județene a candidaților pentru organele centrale ale partidului ce urmează să fie alese de Congres.După cum știți, conferințele județene de partid au hotărît în unanimitate să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. In personalitatea acestui eminent om de partid și de stat. în realegerea lui în funcția de secretar general al Comitetului Central, eu văd o strălucită expresie a consecvenței șl continuității liniei politice a partidului, a încrederi} poporului în acei comuniști, care prin exemplul vieții Și activității lor au dobîndit dragostea și prețuirea unanimă. 
(Vii și puternice aplauze). Pot să afirm aici, în fața dumneavoastră, ca unul care îl cunosc bine pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, încă de la începutul activității sale politice, că merită pe deplin încrederea noastră și că își va îndeplini cu toată abnegația funcția de înaltă răspundere de secretar general al Comitetului Central. Pentru aceste considerente susțin și voi vota pentru realegerea sa ca secretar general al partidului. 
(Aplauze puternice).Una din caracteristicile societății noastre este adeziunea deplină a poporului la cauza construirii socialiste, la politica partidului șl statului. Procesul de făurire și cimentare a unității moral-politice și spirituale a poporului și-a găsit întruchiparea organizatorică în constituirea Frontului Unității Socialiste — organism politic care înmănunchează, sub conducerea Partidului Comunist Român, organizațiile de masă și obștești, toate clasele și forțele sociale ale orînduirii noastre.Crearea Frontului a corespuns unei necesități obiective, cerinței de a fi atrași într-o măsură tot mai mare toți oamenii muncii la conducerea statului, fiind astfel o expresie vie a participării directe a maselor celor mai largi la dezbaterea și adoptarea deciziilor asupra problemelor de interes general, o manifestare pregnantă a dezvoltării și adîncirii democratismului orînduirii noastre.Frontului Unității Socialiste i-a fost încredințată sarcina de mare răspundere de a desfășura, prin organizațiile de masă, obștești și profesionale, dezbaterea publică a documentelor Congresului al X-lea, de a asigura ca oamenii muncii de 

la orașe și sate, întregul popor, să-și spună cuvîntul asupra obiectivelor ce se prevăd pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a țării, să participe activ la fundamentarea politicii interne și externe a partidului și a statului.In acest scop, sub îndrumarea organelor locale de partid, consiliile județene, municipale, orășenești și comunale ale Frontului Unității Socialiste, împreună cu organizațiile de masă și obștești, cu consiliile oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare, au organizat pentru dezbaterea documentelor Congresului circa nouă mii de adunări în întreprinderi, în unitățile agricole, în instituții, în institute de învățămînt superior, la sate, la uniunile de creație, la asociațiile oamenilor de știință, ale inginerilor și tehnicienilor — adunări la care au participat milioane de oameni ai muncii.Acest colocviu, de o amploare aproape fără precedent, a dat posibilitatea ca masele largi ale oamenilor muncii să-și exprime adînca lor adeziune la politica internă și externă a partidului, ho- tărîrea de a participa cu toată priceperea și energia de care dispun la înfăptuirea acestei politici, care exprimă interesele lor vitale, voința suverană a întregului popor.La baza activității Frontului U- nității Socialiste stă programul însuflețitor de muncă și de luptă al

Stimați tovarăși,Permiteți-mi ca, în numele Partidului Comunist din Cehoslovacia, al Comitetului său Central și al oamenilor muncii cehoslovaci, să transmit salutări tovărășești celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, întregului dumneavoastră partid și întregului popor român. (Aplauze). Vă felicităm cordial pentru succesele obținute în perioada celor 25 de ani de la eliberare, a cărei aniversare o veți sărbători în zilele viitoare., (A- 
plauze).Pot să vă asigur că oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu mare interes eforturile constructive ale poporului român. A- preciem importantele transformări social-politice care au avut loc în societatea română, ascensiunea neîntreruptă a economiei dv. naționale, dezvoltarea industriei pe baza tehnicii moderne, modernizarea a- griculturii și ridicarea continuă a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii.Realizarea sarcinilor cuprinse în documentele Congresului va constitui, fără îndoială, o importantă contribuție la întărirea bazei materiale și tehnice a socialismului, precum și la dezvoltarea continuă a țării dv.Stimați tovarăși.Permiteți-mi ca, în cîteva- cuvinte, să mă refer la felul în care Partidul Comunist din Cehoslovacia și poporul rezolvă complexele sarcini ale dezvoltării viitoare a socialismului în țara noastră.Și oamenii muncii din republica noastră, sub conducerea partidului comunist, au obținut mari succese în dezvoltarea societății socialiste, a bazei sale materiale și tehnice, în ridicarea nivelului de trai al poporului, ca și în domeniul științei și culturii.Anii de construire intensivă a socialismului nu au trecut însă fără probleme și greutăți, fără greșeli și lipsuri. Conducerea politică de dinainte de ianuarie 1968, sub Influența puternică a subiectivismului, nu a fost capabilă să rezolve cu consecvență problemele ridicate de viață și a comis o serie de serioase greșeli politice, care au dus la deformări în viața de partid și în orînduirea de stat.încă înainte de ianuarie 1968, în rîndurile partidului, ale oamenilor muncii, s-au făcut mari e- forturi pentru a se găsi o ieșire din această situație. în esență era vorba de depășirea, în cadrul partidului și al societății, a metodelor folosite în conducere, precum și de înfăptuirea rolului conducător al partidului. Era necesar să 

partidului, forța politică conducătoare a societății noastre. în această lumină, pe baza sarcinilor ce vor fi stabilite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, Frontului Unității Socialiste îi revin înalte responsabilități.Frontul Unității Socialiste își va aduce contribuția din ce în ce mai eficientă la adîncirea democratismului orînduirii socialiste, la educarea socialistă a oamenilor muncii, în spiritul dragostei față de patria noastră socialistă, față de Partidul Comunist Român, pentru creșterea conștiinței politice și civice. El va milita neabătut pentru întărirea coeziunii națiunii noastre socialiste, pentru unitatea de monolit a întregului nostru popor în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze pu
ternice).Nu-mi este propriu obiceiul de a folosi cuvinte mari, pompoase. Dar, cu tot riscul de a părea că alunec pe această pantă, acum, cînd mă aflu în fața unor astfel de hotărîri mărețe și totodată istorice pe care le ia Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român — hotărîri care vor deschide perspective minunate țării românești, poporului nostru, nu-mi pot stăpîni entuziasmul de a mă alătura din tot sufletul spuselor înflăcăratu- lui revoluționar pașoptist, Dimitrie Bolintineanu :„Viitor de aur țara noastră are 

Salutul Partidului Comunist
din Cehoslovacia

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
JOSEF KEMPNYfie reînnoită exercitarea rolului conducător al partidului în sensul leninist al cuvîntului, să fie aprofundată democrația Internă de partid, să fie depășită stagnarea în dezvoltarea economiei, să se treacă de la pasivitate la activitate politică în întregul partid, astfel încît să fie reconsolidată legătura cu poporul muncitor.De aceea, majoritatea hotărîtoare 

a membrilor partidului nostru și poporul rhuncitor au salutat sincer cursul politic din ianuarie și i-aju acordat un larg sprijin. Se aștepta ca acesta să ducă la rezolvarea cu consecvență a problemelor care frînau dezvoltarea în continuare a socialismului în țara noastră.Evoluția care a avut loc după ianuarie 1968 a dat însă naștere, a- lături de tendințele pozitive, șl multor tendințe negative, care au îngreunat și treptat au făcut imposibilă realizarea cursului politic adoptat și al cărui sens era crearea condițiilor pentru dezvoltarea largă a inițiativei creatoare 
a poporului muncitor.S-a arătat că partidul nu a fost suficient de pregătit pentru această evoluție. Purtătorii curentelor oportuniste de dreapta din interiorul partidului au venit cu o concepție opusă și au folosit autocritica sinceră a partidului pentru a nega rezultatele muncii cinstite desfășurate de milioane de comuniști și cetățeni ai republicii în întreaga perioadă de după februarie 1948. Sub falsul motiv al luptei pentru libertatea cuvîntului, a presei, pentru dezvoltarea democrației, au pus la îndoială tot ceea ce a constituit baza unității și capacității partidului de a acționa pentru depășirea cu succes a problemelor acumulate.Deoarece conducerea de partid nu a făcut față acestor tendințe, s-a ajuns, treptat, la activizarea forțelor antisocialiste, la atacuri deschise împotriva rolului conducător ■ al Partidului Comunist din Cehoslovacia și împotriva aliaților noștri socialiști. Toate acestea au avut loc sub diferite lozinci ca „socialism cu înfățișare umană", „reîntoarcerea la marxismul autentic" etc.Disensiunile ideologice și de acțiune existente în cadrul cohduce- rii partidului au făcut imposibilă adoptarea unei atitudini față de o asemenea evoluție, cu toate că au fost luate o serie de hotărîri juste, în acest fel, întregul nostru partid, societatea noastră, au intrat într-o criză ce se ascuțea continuu — mai cu seamă după ce mijloacele de informare au scăpat complet din mîna conducerii de partid.O asemenea situație a dat naștere la temeri cu privire la soarta socialismului în țara noastră, a trezit neliniște, nu numai în țară, în rîndurile membrilor partidului și ale populației, ci și în rîndurile partidelor comuniste și muncitorești frățești.Abia după plenarele din aprilie și mai ale Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia a avut loc o schimbare de principiu. Comitetul Central, în concluziile sale, și-a exprimat clar hotărîrea de a reînnoi unitatea și capacitatea de acțiune a partidului pe baza marxism-leninismului. Vrem nu numai să aplicăm cu consecvență principiile leniniste în

Și prevăd prin secoli a ei înălța
re". (Aplauze).Poetul vorbea de secole. In realitate, de la afirmația lui nu a trecut decît ceva mai mult de un secol. Visul poetului s-a concretizat în fapt numai într-un pătrar de veac, în perioada de la 23 August 1944 și pînă azi. Această transformare — aș putea spune miraculoasă — a României s-a petrecut nemijlocit sub ochii noștri.Ea a fost posibilă pentru că la putere se află eroica noastră clasă muncitoare în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea și celelalte pături muncitoare, pentru că inițiatorul, organizatorul, conducătorul luptei pe calea acestor succese este prea încercatul și victoriosul Partid Comunist Român. 
(Aplauze puternice).Permiteți-mi, tovarăși, ca în încheiere să mă declar întru totul de acord cu documentele prezentate la acest Congres și totodată să-mi exprim încrederea că, mobilizați de înțeleptele și istoricele hotărîri ale Congresului al X-lea, sub conducerea mult iubitului și eroicului Partid Comunist Român— în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu— grăbind dezvoltarea multilaterală a orînduirii socialiste în Republica Socialistă România, vom înainta spre o viață tot mai fericită a poporului român, spre comunism ! (Aplauze puternice).

organizarea partidului nostru, dar totodată să depunem eforturi pentru ca politica partidului, în relațiile cu partidele frățești și, în primul rînd, cu P.C.U.S. și celelalte partide din țările socialiste, să fie așezate pe poziții de clasă internaționaliste, în interesul unității de acțiune a întregii mișcări comuniste.Astăzi, putem deja să spunem că majoritatea membrilor de partid și ai societății, au primit pozitiv măsurile Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Am înțeles că hotărîrile adoptate reprezintă ieșirea absolut necesară și optimă din situația actuală.în cadrul măsurilor adoptate pentru consolidarea raporturilor în republica noastră, o importanță și un loc deosebit are rezolvarea problemelor economice. Prezidiul Comitetului Central al partidului și guvernul republicii au adoptat o serie de măsuri parțiale pentru stabilizarea producției, analizează situația , și experiența de pînă acum în aplicarea reformei economice și treptat reînnoiesc funcția statului socialist în mecanismul economic. Sîntem convinși că Partidul Comunist din Cehoslovacia și societatea noastră socialistă dispun de suficiente forțe, mijloace și rezerve, precum și de o puternică bază tehnico-materială pentru a depăși greutățile și a păși pe calea dezvoltării eficiente a noii orînduiri.Sîntem conștienți de faptul că eforturile noastre vor duce la rezultate pozitive numai dacă, concomitent, vom întări și adîncl prietenia și colaborarea cu Uniunea Sovietică și cu celelalte state socialiste. De aceea, pentru noi problema fundamentală este consolidarea unității țărilor comunității socialiste, coordonarea acțiunii în cele mai importante probleme internaționale, întărirea și a- dîncirea colaborării în cadrul organizației Tratatului de la Varșovia și în cadrul C.A.E.R.Am salutat sincer și sprijinim din plin concluziile adoptate în iunie de Consfătuirea de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești. Partidul nostru va porni cu consecvență de la aceste concluzii în aplicarea internaționalismului proletar, atît în eforturile îndreptate spre întărirea u- nității de acțiune a mișcării comuniste și muncitorești, cît și în lupta împotriva oricărei activități scizioniste împotriva frontului comun revoluționar și antiimperia- list.Vrem ca politica noastră externă să reflecte clar această realitate, pentru a contribui în măsură maximă la lupta popoarelor împotriva imperialismului, împotriva a- gresorilor americani, împotriva militarismului și revanșismului vest-german, pentru a sluji eficient dezvoltarea colaborării paș- - nice și consolidarea pozițiilor democrației și socialismului în lume.Permiteți-mi ca în încheiere să urez succes lucrărilor Congresului dv., iar poporului român noi succese în construirea socialismului. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze).Fie ca prietenia și colaborarea dintre popoarele și țările noastre să se adîncească !Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești în lupta lor comună !
<
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Hiî

.Un grup da veterani ai mișcării muncitorești și revolufionare din țara noastrâ într-o pauza a lucrărilor Congresului
Salutul Partidului Comunist din Chile 

CUVÎNTAftEA TOVARĂȘULUI 
MARIO ZAMORANO

Tovarăși,Sînt purtătorul unui cald salut pentru comuniștii români și poporul român pe care-1 adresez cu prilejul celui de-al X-lea Congres al partidului dumneavoastră.între partidele noastre există relații cordiale. între Chile și România se dezvoltă schimburi culturale și economice și cresc posibilitățile de cunoaștere reciprocă. Depunem eforturi pentru ca aceste relații să se adîncească și să se lărgească tot mai mult, în interesul. ambelor țări. Dumneavoastră ați participat ia congresele noastre și cu prilejul de acum vă reînnoim invitația de a participa la al XIV-lea Congres al Partidului Comunist din Chile, care va avea loc în luna noiembrie 
a acestui an. (Aplauze puternice).Venim de pe meleaguri depăr- . tate, unde poporul luptă cu dîr- zenie împotriva imperialismului a- merican și a oligarhiei autohtone, în Chile, opoziția de care se izbește imperialismul este atît de puternică nu numai în rîndurile clasei muncitoare, ci și în cercuri foarte largi ale opiniei publice, încît în momentul cînd s-a anunțat vizita lui Rockefeller, trimisul președintelui Nixon, însuși guvernul s-a văzut obligat să o respingă. Același 
lucru s-a întîmplat în Peru și în

Salutul Partidului Socialist Unit 
din Germania 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Socialist U- nit din Germania vă adresez dv., delegaților la cel de-al X-lea Con- 

Venezuela, iar în țările pe care a reușit să le viziteze a făcut-o pe ascuns, păzit de adevărate armate represive, care au lăsat în urmă un mare număr de morți, răniți și a- restați. în aceste momente, clasa muncitoare și poporul chilian desfășoară o luptă susținută pentru a recupera bogățiile noastre naționale, în special cuprul aflat în mîi- nile monopoliștilor americani. Sarcina recuperării cuprului de către Chile capătă un caracter imperios și se bazează, mai mult decît ori- cînd, pe necesitatea de a uni forțele politice și sociale în lupta împotriva dominației americane și pentru acele transformări revoluționare aflate la ordinea zilei în țara noastră. Astfel este înțeleasă această sarcină de către clasa muncitoare, care se situează în fruntea acestei mișcări; împreună cu clasa muncitoare sporește participarea țărănimii, a tineretului muncitor și a studențimii, a unor largi categorii din rîndurile intelectualității și funcționarilor. întreg acest proces s-a bazat și se bazează pe cea mai activă participare a partidului nostru, care întotdeauna a fost în primele rînduri.Comuniștii chilieni sînt ferm convinși că clasa muncitoare în a- lianță cu toate forțele progresiste ale țării — alianță al cărei pivot îl constituie unitatea dintre comuniști și socialiști — poate asigura victoria mișcării antiimperialiste, antimonopoliste, antioligarhice, cre- înd posibilitatea instaurării unul guvern popular în Chile.Lupta noastră este inspirată de succesele obținute de popoarele care construiesc socialismul și pun bazele societății comuniste. Partidul Comunist din Chile, născut în focul Revoluției din Octombrie, este mîndru de prietenia cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Partidul nostru manifestă o mare afecțiune și respect pentru Uniunea Sovietică, primul stat socialist, de care ne leagă identitatea bazată pe principiile marxist-leniniste și ale internaționalismului proletar.Ne inspirăm din învățămintele nemuritoare ale genialului Lenin, al cărui centenar ne pregătim să-1 sărbătorim.

KURT TIEDKEgreș al partidului, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, un salut frățesc de luptă din partea membrilor Partidului Socialist Unit din Germania și din partea populației din Republica Democrată Germană. (Vii aplauze).în acest sfert de veac, care a trecut de la eliberarea țării dv de sub fascism — în zdrobirea căruia Uniunii Sovietice i-a revenit partea cea mai grea — oamenii muncii din România, sub conducerea partidului lor, și cu sprijinul Uniunii Sovietice, și în colaborare cu celelalte țări socialiste, au realizat cele mai mari transformări din istoria lor.La acest Congres al partidului s-au arătat transformările revoluționare și eforturile mari depuse de clasa muncitoare română, de țărănimea cooperatistă și de intelectualitate pentru transformarea României într-o țară socialistă cu o industrie de înalt randament, cu o agricultură modernă, cu însemnate realizări sociale.Vă felicităm în modul cel mai călduros pentru toate aceste suc

Lupta noastră de fiecare zi pentru libertatea Republicii Chile este stimulată de acțiunile eroice ale popoarelor care înfruntă direct imperialismul, ale eroicului popor vietnamez și ale neînfricatei Cube socialiste, față de care partidul și poporul nostru manifestă o solidaritate statornică.Sîntem martori ai modului In care agențiile de presă și mijloacele de propagandă occidentale au încercat și încearcă să profite de divergențele care pot să apară în mișcarea comunistă internațională. De multe ori organele de presă reacționare dau ca exemplu anumite atitudini antișovietice.Din experiența proprie știm că propaganda și atitudinile antiso- vietice dau apă la moară imperialiștilor, acelor care jefuiesc bogățiile chiliene, care atacă Vietnamul, invadează Santo Domingo, practică blocada împotriva Cubei, urmăresc să declanșeze un nou război și încearcă să bareze înaintarea popoarelor care pentru e- liberarea lor își aleg calea de dezvoltare socialistă.De aceea am acordat cea mai mare importanță realizării cu succes a recentei Conferințe mondiale a partidelor comuniste și muncitorești, care a avut loc la Moscova,, la care partidul nostru a participat cu entuziasm încă de la sesiunile sale pregătitoare.Partidul Comunist din Chile a primit cu bucurie documentele a- probate la conferință și plenara Comitetului nostru Central a subscris la ele în unanimitate, consi- derîndu-le drept un însemnat instrument de luptă împotriva imperialismului, o contribuție concretă la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, o lovitură dată acelora ce visau să introducă zîzanie între țările socialiste, în mișcarea revoluționară mondială.Salutăm clasa muncitoare, poporul român și avangarda sa, Partidul Comunist Român. Vă dorim succese și mai mari pe calea progresului societății socialiste, marea cucerire a omenirii.Trăiască internaționalismul proletar ! (Asistența aplaudă înde
lung) 

cese mari! (Vii aplauze). Prin ho- tărîrile celui de-al X-lea Congres al partidului, dv. veți stabili calea de dezvoltare a patriei dv. socialiste în anii viitori. Pentru realizarea acestor sarcini mari și pline de răspundere vă urăm succes deplin. (Aplauze).Putem să informăm delegații și oaspeții Congresului dv. că membrii partidului nostru, împreună cu toți oamenii muncii din statul socialist german. pregătesc cu mare entuziasm și cu noi realizări cea de-a 20-a aniversare a întemeierii Republicii Democrate Germane.în cursul acestor două decenii, oamenii muncii din R.D.G., sub conducerea clasei muncitoare și a partidului său marxist-leninist, au obținut victoria în domeniul instaurării relațiilor socialiste de producție, au rezolvat cu succes sarcinile hotărîtoare și fundamentale ale epocii de trecere de la capitalism la socialism, au început edificarea sistemului social dezvoltat al socialismului.Realizările R.D.G. sînt rezultatul muncii intense, eroismului so

cialist al unul popor eliberat de sub exploatarea omului de către om. Ele au la bază aplicarea creatoare de către Partidul Socialist Unit din Germania a marxism- leninismului, a legilor general valabile ale construcției socialiste la condițiile concrete ale țării noastre ; sînt în același timp rodul alianței frățești între oamenii muncii din R.D.G. și popoarele din Uniunea Sovietică, al prieteniei și colaborării dintre poporul nostru și celelalte popoare ale comunității statelor socialiste, rodul politicii internaționalismului proletar pentru care partidul nostru militează consecvent de la întemeierea sa.Aceste condiții interne și externe, concordanța dintre sarcinile naționale și internaționale ale
R.D.G. constituie baza ce asigură poporului nostru deplina suveranitate și independență care au fost și sînt amenințate permanent de imperialism, în mod special de Imperialismul vest-german.Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Construind socialismul la linia de demarcație cu sistemul imperialist, oamenii muncii din R.D.G. trăiesc aproape zilnic ascuțirea controversei istorice între forțele reacțiunii și ale progresului social, între socialism și imperialism. Sînt martori în același timp ai faptului că imperialismul vest- german se străduiește de a se a- dapta noului raport de forțe din lume, că el nu a devenit mai puternic, ci mai agresiv, mai rafinat, mai periculos.Pornind de la această experiență proprie, membrii partidului nostru și oamenii muncii din Republica Democrată Germană au salutat cu adîncă satisfacție rezultatele Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești ca un mare succes în lupta pentru consolidarea unității mișcării comuniste mondiale și a tuturor forțelor antiimperialiste.în deplină concordanță între cuvinte și fapte, partidul nostru consideră realizarea consecventă a o- biectivelor stabilite de consfătuirea internațională drept elementul cel mai important în activitatea sa. De aceea, partidul a început să dezbată în mod convingător problemele fundamentale ale consfătuirii internaționale în fața tuturor oamenilor muncii, pentru ca aceștia să participe conștient și cu toate capacitățile lor creatoare la rezolvarea acestor mari sarcini. în aceasta partidul nostru vede, în a- celași timp — așa cum s-a subliniat la recenta plenară a Comitetului Central — cea mai demnă pregătire și desfășurare a aniversării centenarului lui V. I. Lenin.Analiza marxist-leninistă făcută de către Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești imperialismului contemporan este considerată de partidul nostru ca o importantă armă în lupta pentru pace, democrație, suveranitate națională și socialism. Imperialismul vest-german reprezintă principalul pericol la adresa păcii în Europa. El își intensifică, cu ajutorul N.A.T.O., încercările sale de a schimba statul quo-ul din Europa, tinde să obțină arme nucleare, își intensifică eforturile hegemonice asupra Europei occidentale și urmărește o politică de expansiune neocolonialistă față de țările Asiei, Africii și Americii Latine.Așa-zisa noua politică față de Răsărit a guvernului de la Bonn este una din diversele metode ale imperialismului de a-și atinge a- ceste scopuri, de a se infiltra în țările socialiste și de a frîna dezvoltarea socialismului. în această privință, miniștrii social-democrați și-au asumat sarcina de a simula „dorința de pace“ și înțelegere a unui așa-zis „imperialism schimbat", pentru ca astfel, prin tactica subminării, să pătrundă în țările socialiste. Dacă miniștrii social- democrați s-ar pronunța în fapt pentru securitatea europeană, a- tunci ar trebui să renunțe la politica agresivă, de unic reprezentant, față de Republica Democrată Germană și să militeze pentru relații normale, bazate pe dreptul internațional cu statul german socialist.Cercurile dominante din Germania occidentală trebuie să accepte, în sfîrșit, rezultatele celui de-al II-lea război mondial, să se distanțeze de politica revanșardă și să recunoască granițele apărute după război, în mod special granița păcii, Oder-Neisse, și granițele între cele două state germane.Caracterul aventurier și inuman al imperialismului contemporan devine evident, în mod special, prin războiul barbar dus de imperialismul S.U.A. împotriva poporului vietnamez și prin războiul dus împotriva statelor arabe.Lupta de eliberare curajoasă, e- roică și plină de abnegație a poporului vietnamez arată că un popor poate să învingă imperialismul numai dacă își mobilizează propriile forțe și se bucură de sprijinul ferm al Uniunii Sovietice, al celorlalte țări socialiste și al tuturor forțelor antiimperialiste. Genocidul din Vietnam încă nti a luat sfîrșit. Imperialismul S.U.A. simulează pacea și continuă să ucidă. Noi considerăm drept o sarcină in- ternaționalistă să sprijinim lupta justă a poporului vietnamez pînă la victoria finală.Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Pornind de la faptul că sistemul socialist mondial este forța hotărîtoare în lupta antiimperialistă, Partidul Socialist Unit din Germania își intensifică eforturile pentru întărirea multilaterală a Republicii Democrate Germane și a colaborării cu statele socialiste. Pornind de la această linie fundamentală, partidul nostru luptă pentru folo

sirea deplină a tuturor avantajelor societății socialiste, pentru realizarea unității între revoluția socialistă și cea tehnico-științifică.Esențial pentru actuala dezvoltare a Republicii Democrate Germane este faptul că toate aspectele vieții economice și sociale sînt înțelese și realizate în interdependența și unitatea lor, că nici una dintre țările socialiste, nici Republica Democrată Germană nu poate să rezolve singură sarcinile mereu crescînde. Acționarea legilor economice ale socialismului în țările socialiste și ascuțirea luptei de clasă internațională impun o colaborare mai strînsă și întărirea comunității statelor socialiste. Integrarea economică socialistă a statelor comunității noastre este privită de partidul nostru drept un factor hotărîtor pentru accelerarea progresului economiilor naționale ale țărilor socialiste și al confruntării de clasă între socialism și imperialism.Se confirmă de fiecare dată faptul că colaborarea tovărășească între țările comunității socialiste nu
Scrisoarea de salut a Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din GermaniaStimați tovarăși și tovarășe,Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania transmite Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, precum și tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă România cele mai cordiale saluturi de luptă.Congresul dv. are loc în anul jubiliar al celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist. In acești 25 de ani, prin munca harnică și plină de abnegație a oamenilor muncii români, sub conducerea Partidului Comunist Român, cu ajutorul Uniunii Sovietice, precum și într-o strînsă colaborare cu alte țări socialiste, în România au fost înfăptuite mari schimbări de ordin politic, economic, social și cultural. Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania urează Partidului Comunist Român o muncă plină de succes în construirea unei socie

Tovarășe președinte, iubiți tovarăși,Sîntem mîndri să aducem, din partea Comitetului Executiv al Partidului ’ Comunist din Marea Britanie, cele mai călduroase salutări frățești Partidului Comunist Român și celui de-al X-lea Congres al său, precum și urări pentru succesul lucrărilor și realizarea eficientă a hotărîrilor sale (Vii 
aplauze).Cel de-al X-lea Congres va constitui o etapă de însemnătate vitală pe calea realizării pe mai departe de progrese în economie și în alte domenii, progrese care au transformat înfățișarea țării dumneavoastră. înfăptuirea socialismului în toate domeniile vieții, precum și promovarea intereselor poporului român servesc, de asemenea, atît intereselor forțelor revoluționare și progresiste din țările capitaliste — care se străduiesc să obțină transformări de ordin politic — cît și intereselor mișcării muncitorești internaționale.în cursul acestei luni va avea loc sărbătorirea celei de-a douăzeci și cincea aniversări a eliberării României de sub ocupația nazistă și de la începuturile unei vieți noi, deschizătoare a unor noi perspective în fața poporului român. împărtășind sentimentele dumneavoastră de bucurie, prilejuite de această aniversare, ne reamintim istorica luptă și sacrificiile care au făcut posibilă înfrîn- gerea forțelor militare fasciste în Europa, înfrîngere la care Uniunea Sovietică și poporul său au avut, cu onoare, rolul hotărîtor.Reamintim, de asemenea, necesitatea imperioasă de a dezvolta mai departe înțelegerea și colaborarea între popoarele Europei, pentru a zădărnici realizarea țelurilor urmărite de revanșarzii naziști, încurajați de cercurile conducătoare din Germania occidentală și 

este pe placul forțelor agresive ale capitalului monopolist internațional. Cu toate mijloacele care îi stau la dispoziție, acestea se stră.duiesc să dezbine țările socialiste și să le izoleze una de alta, îndeosebi de Uniunea Sovietică. Imperialiștii dinS.U.A. și din Germania occidentală consideră tot mai mult diversiunea ideologică în statele socialiste drept politică de stat prioritară.Membrii partidului nostru consideră apărarea socialismului prin toate mijloacele drept cea mai importantă obligație internațională.Partidul nostru va acționa și în viitor împotriva tuturor încercărilor îndreptate spre subminarea unității mișcării comuniste mondiale și se va pronunța în mod activ pentru coeziunea acesteia.Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Pot să vă asigur că oamenii muncii din Republica Democrată Germană, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, vor fi și în continuare un aliat fidel al tuturor forțelor antiimperia

tăți socialiste dezvoltate în Republica Socialistă România.în același timp, Congresul dv. are loc la puține săptămîni după Consfătuirea internațională de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești, care a constituit un eveniment de importanță istorică mondială. Prin pregătirea și desfășurarea temeinică, colectivă și profund democratică a Consfătuirii internaționale și prin adoptarea documentelor comune în problemele fundamentale ale strategiei și tacticii luptei antiimperialiste a fost inițiată o nouă etapă în consolidarea unității partidelor comuniste și muncitorești pe temeiul marxism-leninismului și internaționalismului proletar. Consfătuirea. a deschis noi posibilități pentru întărirea ofensivei comune a tuturor forțelor revoluționare împotriva imperialismului. De o însemnătate decisivă pentru aceasta sînt consolidarea pe mai departe a unității și coeziunii sistemului mondial socialist, forța hotărîtoare 
Salutul Partidului Comunist

din Marea Britanie 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

FRANK STANLEYajutați de existența Organizației Pactului Atlanticului de Nord.Această problemă împreună cu alte probleme vitale pentru viitorul omenirii au fost discutate în cadrul recentei Consfătuiri internaționale a partidelor comuniste și muncitorești.Comitetul, nostru Executiv, pe baza raportului prezentat de delegația sa, a apreciat această consfătuire drept un succes important al mișcării comuniste internaționale și acceptă documentul principal ca o valoroasă bază pentru abordarea problemelor epocii noastre și ca o schiță esențială a sarcinilor și problemelor importante în jurul cărora se poate strînge cea mai mare parte a forțelor antiimperialiste în lupta 'pentru pace, independență națională, democrație și progres social.Ultimele cîteva luni au fost martore ale unei evoluții semnificative a situației politice din Anglia, care este dominată de lupta unui mare număr de grupuri ale mișcării organizate a clasei muncitoare — sindicatele — împotriva guvernului laburist.Grevele, la care au participat diferite categorii de muncitori și în cadrul cărora s-au pus revendicări privind creșterea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, constituie stări de lucruri obișnuite ; cele mai importante acțiuni au fost cele îndreptate împotriva propunerilor guvernului de a introduce o nouă legislație a muncii în vederea re- strîngerii activității sindicatelor.Acțiunile greviste și demonstrațiile muncitorilor, organizate anul acesta cu ocazia zilei de 1 Mai, care au fost precedate de intensificarea opoziției față de măsurile preconizate de guvern, au fost hotărîtoare, conferind un caracter aproape unanim poziției a- doptate de Congresul extraordinar al sindicatelor de respingere a a- cestor măsuri, ceea ce a obligat guvernul să renunțe la ele.Aceasta a fost posibil datorită dezvoltării unor noi și importante forme de unire a forțelor de stînga în cadrul sindicatelor, toate avînd la bază coordonarea acțiunilor între comuniști și alte forțe. Creșterea mișcării de opoziție a influențat la rîndul său poziția grupului parlamentar laburist și Parlamentul însuși, datorită reacției pozitive a deputaților stîngii laburiste la acțiunile miilor de muncitori.Partidul nostru a jucat în mod incontestabil un rol conducător în cadrul acestor evenimente ca urmare a activității sale independente și a campaniilor pe care le-a întreprins, fapt cunoscut și apreciat din ce în ce mai mult în cadrul mișcării laburiste din țara noastră.In urmă cu numai trei săptămîni, în cadrul conferinței sale na

liste și vor îndeplini cu cinste o- bligațiile lor internaționaliste.Ingăduiți-mi să vă urez dv. și tuturor membrilor Partidului Comunist Român succes deplin în realizarea hotărîrilor adoptate de cel de-al X-lea Congres al partidului, în realizarea construcției pe mai departe a societății socialiste dezvoltate. (Aplauze).Trăiască prietenia și alianța ' strînsă între Partidul Socialist IJ- nit din Germania și Partidul Comunist Român, între popoarele Republicii Democrate Germane și Republicii Socialiste România 1 
(Vii aplauze).Trăiască unitatea șl coeziunea mișcării mondiale comuniste I (A- 
plauze).Ingăduiți-mi să vă transmit dv„ delegaților celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, scrisoarea de salut semnată de tovarășul Walter Ulbricht, primul secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania. (Asistența aplaudă 
puternic).

în lupta antiimperialistă, precum și colaborarea strînsă și frățească cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.Partidul Socialist Unit din Germania se pronunță consecvent pentru dezvoltarea și adîncirea colaborării dintre partidele și statele noastre în interesul întăririi comunității statelor socialiste, al luptei împotriva politicii expansioniste și revanșarde a imperialismului vest-german, pentru pace și securitate europeană.Trăiască marxism-Ieninismul și internaționalismul proletar !Trăiască prietenia și colaborarea dintre oamenii muncii din Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România !
Cu salut socialist, 
Comitetul Central 

al Partidului Socialist Unit,. » 
din Germania 
prim-secretar

WALTER ULBRICHT, 
Berlin, 6 august 1969.

ționale, cel mal mare sindicat din Marea Britanie — Sindicatul muncitorilor din transporturi — a adoptat în unanimitate o rezoluție de sprijinire a cotidianului nostțji „Morning Star" și a săptămînalului de stînga „Tribune", în efortul lor de a-și mări tirajul.In același timp, prestigiul cîșți- gat de „Morning Star" datorită faptului că s-a situat în fruntea luptei pentru apărarea intereselor clasei muncitoare este demonstrat și de alte dovezi. Astfel, apelul a- dresat de ziar cititorilor și sprijinitorilor săi de a colecta, în două săptămîni, suma destul de mare de 6 000 lire, pentru a-și putea acoperi unele nevoi financiare ivite ca urmare a urcării prețurilor, a avut ca rezultat strîngerea unei sume duble.Progresul In domeniul unității s-a manifestat și în acțiuni întreprinse în alte domenii importante și în mod deosebit în acțiunea care urmărește disocierea guvernului britanic de războiul agresiv american din Vietnam.Lupta eroică a poporului vietnamez a avut o influență uriașă asupra tineretului din țara noastră, care participă din ce în ce mai intens la acțiunea de sprijinire a Vietnamului. Participarea tineretului la această acțiune l-a determinat să pună în dezbatere și natura imperialismului și capitalismului.Totodată, pături din ce în ce mai largi ale populației participă la. lupta împotriva armelor nucleare și pentru îmbunătățirea condițiilor sociale — locuințe, învățămînt, sănătate, posturi și slujbe.Procesul de dezvoltare a monopolurilor în Marea Britanie a cunoscut un ritm nemaiîntîlnit, care s-a acqentuat ca urmare a ajutorului acordat de guvern sub forma subvențiilor. Scopul vizat este acela de a face față cu mai mult succes concurenței acerbe dintre statele capitaliste și de a încerca să-și mențină poziția imperialistă. Pături din ce în ce mai largi sînt afectate de acest proces, ceea ce deschide perspectiva unor mari lupte împotriva restrîngerii democrației și a pericolului pe care îl va reprezenta în viitor uriașa concentrare a capitalului.Deși condițiile din țările noastre sînt profund diferite, noi, comuniștii, împreună cu alte forțe progresiste din întreaga lume, avem interesul și scopul comun de a pune capăt imperialismului, de a construi socialismul și prin aceasta de a termina o dată pentru totdeauna cu teama de instabilitate economică și de război.Salutăm cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român pentru contribuția pe care o va a- duce la cauza păcii și socialismu
lui. (Asistența aplaudă puternic).
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Dragi tovarăși delegați,Permiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al comuniștilor mongoli și al întregului popor mongol, să vă transmit dumneavoastră, și prin dumneavoastră, comuniștilor români și oamenilor muncii din România socialistă, un salut frățesc, cordial, și să urez succes deplin lucrărilor celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Aplauze). Exprimăm recunoștința noastră cordială Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru amabila invitație ca o delegație a partidului nostru să participe la lucrările prezentului Congres.Congresul dumneavoastră se desfășoară în preajma marii sărbători naționale a poporului frate român cea de-a 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist. Ca urmare a insurecției armate de la 23 August 1944, insurecție condusă de P.C.R., poporul român, răsturnînd regimul fascist, a pășit pe calea libertății. în acest eveniment istoric în viața poporului român, un rol hotărîtor l-a jucat Uniunea Sovietică care a dus povara principală a războiului îmr potriva Germaniei hitleriste.Poporul mongol se bucură în mod sincer de minunatele stlccese / dobîndite de oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului Comunist Român în ultimii 25 de ani, în transformarea socialistă a țării, în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea bunăstării sale. Aceste succese — exemplu al vitalității și avantajelor orînduirii sociale socialiste — constituie o contribuție importantă la consolidarea forței și pozițiilor socialismului mondial, la lupta comună a popoarelor pentru pace, împotriva forțelor reacțiunii imperialiste și războiului. Republica Socialistă România, alături de celelalte state membre ale Tratatului de la Varșovia, depune eforturi pentru menținerea șl întărirea păcii și securității în Europa.Ne exprimăm convingerea fermă că harnicul popor român, înfăptuind sarcinile dezvoltării în perspectivă a economiei naționale, trasate de actualul Congres al Partidului Comunist Român, va obține noi și mari succese în edificarea societății socialiste dezvoltate în România, în industrializarea țării, în intensificarea agriculturii ei, în dezvoltarea științei și culturii, în ridicarea bunăstării poporului.Tovarăși,Poporul nostru, sub conducerea avangărzii sale marxist-leniniste — Partidul Popular Revoluționar Mongol — bizuindu-se pe ajutorul

Dragi tovarăși,în numele Partidului Comunist din India (marxist) transmit felicitări revoluționare frățești celui

Salutul Partidului Popular
Revoluționar Mongol 

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
BADAM1N LHAMSUREN

multilateral al primei țări socialiste — Uniunea Sovietică — a înfăptuit trecerea istorică de la feudalism la socialism. Cuceririle revoluționare ale poporului mongol reprezintă o clară mărturie a justeții învățăturii lui V. I. Lenin cu privire la posibilitatea dezvoltării popoarelor înapoiate pe calea socia- ' lismului, trecînd peste stadiul capitalist de dezvoltare. Ca rezultat al muncii pline de abnegație a poporului nostru, Republica Populară Mongolă s-a transformat din- tr-o țară cu o economie bazată pe creșterea extensivă a animalelor într-o țară agrar-industrială.Partidul Popular Revoluționar Mongol conduce cu succes poporul mongol spre noi înfăptuiri în numele viitorului său luminos. în hotărîrea celui de-al 15-lea Congres al partidului și în noul Program adoptat de acesta sînt trasate sarcini pentru desăvîrșirea construirii socialismului în Republica Populară Mongolă. Partidul își propune scopul de a transforma țara, într-un viitor apropiat, într-o țară industrial-agrară. în prezent, oamenii muncii din Mongolia socialistă își mobilizează forțele pentru îndeplinirea obiectivelor celui de-al 4-lea plan cincinal, pentru dezvoltarea economiei și culturii țării în anii 1966—1970.Industria noastră socialistă se dezvoltă în ritm rapid. în ultimii opt ani, creșterea medie anuală a producției industriale a fost de 9,7 la sută. Ca urmare a victoriei sistemului cooperatist în agricultură, a cărei a 10-a aniversare o sărbătorește în acest an poporul nostru, a sporit considerabil înzestrarea tehnică și intensificarea producției în acest domeniu. Alături de ramura tradițională a economiei noastre — creșterea animalelor — s-a dezvoltat cultura pă- mîntului care dă mai mult de o cincime din producția agricolă.Au fost obținute mari succese în domeniile culturii, învățămîntului și ocrotirii sănătății. în prezent, la fiecare zece mii de oameni revin aproape două mii de persoane cuprinse în diferite forme de în- vățămînt; la un medic revin 604 oameni.Baza politicii externe a partidului și guvernului nostru o reprezintă întărirea continuă a legăturilor de nezdruncinat de prietenie și colaborare multilaterală cu Uniunea Sovietică și celelalte țări ale sistemului socialist mondial. Remarcăm cu satisfacție că prietenia frățească, colaborarea economică și culturală dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, legăturile și contactele dintre partidele noastre se lărgesc și se întăresc continuu spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei comune a socialismului și păcii. Republica Populară Mongolă se pronunță cu fermitate pentru o politică de coexistență pașnică între state avînd sisteme politice și sociale diferite. Datorită politicii noastre externe de pace, sporesc neîncetat autoritatea și legăturile statului nostru pe arena internațională. în prezent, Republica Populară Mongolă are relații diplomatice cu mai mult de 40 de țări.Tovarăși,Actuala situație internațională se caracterizează prin ascuțirea luptei dintre cele două sisteme mondiale, ca urmare a intensificării agresivității puterilor imperialiste, în special a imperialismului american. Războiul barbar dus de Statele U- nite ale Americii în Vietnam, agresiunea cotropitorilor israelieni împotriva statelor arabe vecine, ten
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

P. SUNDARAYYA
de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, care are loc în ajunul celei de-a douăzeci și cin- cea aniversări a eliberării României. (Aplauze).în acest sfert de veac, sub conducerea Partidului Comunist Român, statul socialist și poporul român au obținut mari succese în dezvoltarea economică a țării. Sub conducerea sa, poporul român a asigurat triumful socialismului, transformînd România dintr-o țară înapoiată, într-o țară prosperă și fericită. Marile realizări obținute în industrie și agricultură, în ridicarea nivelului de trai și de cultură al poporului constituie mărturii ale succeselor partidului frățesc și ale poporului român. Partidul nostru vă adresează felicitări pentru aceste realizări și vă dorește noi succese în dezvoltarea industriei și agriculturii, în progresul multilateral al poporului român. (Aplauze).Partidul nostru consideră că progresul realizat de poporul român, sub conducerea Partidului 

dințele revanșarde ale militarlștilor vest-germani în Europa, mașinațiu- nile neocolonialiste și amestecul insolent al imperialiștilor în afacerile interne ale popoarelor din Asia, Africa și America Latină, provocările fățișe și acțiunile dușmănoase împotriva țărilor socialiste — toate acestea sînt verigi ale lanțului general al politicii agresive. Forțele revoluționare se conving din practică de faptul că ele pot infringe politica imperialistă de agresiune și război numai intensifi- cîndu-și ofensiva împotriva imperialismului și întărind unitatea de acțiune. Un eveniment de o mare însemnătate istorică în desfășurarea luptei împotriva imperialismului și o etapă importantă pe calea întăririi coeziunii tuturor forțelor antiimperialiste l-a constituit Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești care a avut loc în iunie la Moscova. Partidul Popular Revoluționar Mongol, conducîndu-se după concluziile și principiile formulate în documentele Consfătuirii, va contribui și în viitor în mod activ la lupta comună împotriva reacțiunii și agresiunii imperialiste, în sprijinul mișcării muncitorești revoluționare și al luptei de eliberare națională a popoarelor, în apărarea păcii și securității în Asia și în lumea întreagă.întărirea unității mișcării comuniste internaționale și a coeziunii țărilor socialiste, pe baza principiilor internaționalismului proletar, reprezintă factorul fundamental al unificării tuturor forțelor antiimperialiste. Consfătuirea a subliniat cu o vigoare nouă, faptul că apărarea socialismului este o îndatorire internaționalistă a comuniștilor. Partidul nostru, ca și alte partide frățești, consideră că dificultățile și divergențele apărute în mișcarea noastră nu trebuie să afecteze frontul unic al forțelor revoluționare în lupta împotriva imperialismului, că ele trebuie depășite în cursul unor acțiuni comune coordonate, împotriva dușmanului comun, pe calea întăririi legăturilor reciproce și colaborării între partidele comuniste, pe calea împletirii juste a sarcinilor naționale, cu cele internaționale și. a'.răspunderii partidelor frățești. 
(Aplauze). Pe de altă parte, noi a- cordăm o mare importanță concluziei Consfătuirii de la Moscova cu privire la necesitatea desfășurării unei lupte hotărîte împotriva oportunismului de dreapta și „de stingă" în mișcarea comunistă.Comuniștii mongoli și oamenii muncii din Republica Populară Mongolă, îndreptîndu-și toate eforturile spre înflorirea țării lor pe calea construcției socialiste, păstrează o credință plină de abnegație ideilor marxism-leninismului, ale frăției cu popoarele țărilor socialiste, principiilor solidarității de luptă cu toate forțele revoluționare din lume.în încheiere, permiteți-mi, dragi tovarăși, să vă urez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă România, mari succese în opera nobilă de desăvîr- șire a construirii socialismului în țara dumneavoastră, în lupta pentru triumful măreței cauze a păcii, democrației și socialismului în lumea întreagă. (Aplauze puternice).Trăiască prietenia frățească dintre popoarele mongol și român 1 
(Aplauze puternice).Să se întărească unitatea și coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza principiilor internaționalismului proletar ■ (Aplauze prelungite).Trăiască pacea în lumea întrea
gă ! (Asistența aplaudă îndelung).

Comunist Român, contribuie la întărirea sistemului socialist, a mișcării comuniste internaționale, a luptei antiimperialiste din lume. Coeziunea sistemului mondial socialist și a mișcării comuniste internaționale sînt absolut necesare pentru succesul tuturor detașamentelor clasei muncitoare internaționale în lupta împotriva imperialismului și capitalismului, pentru victoria finală a forțelor care luptă pentru eliberare națională, pentru socialism.Partidul nostru sprijină lupta Partidului Comunist Român împotriva războiului, pentru pace în lume, pentru o politică de coexistență pașnică.De asemenea, noi apreciem ajutorul pe care România îl acordă țărilor recent eliberate, inclusiv țării noastre.Partidul nostru este angajat într-o crîncenă luptă împotriva dominației marilor capitaliști și moșieri din țara noastră care merg pe calea compromisurilor și colaborării cu imperialiștii. Poporul

nostru trece printr-o perioadă de încercări și privațiuni, de mizerie ; el luptă cu curaj pentru schimbarea situației, pentru înlocuirea actualului stat burghezo-moșieresc, condus de marea burghezie, cu un stat de democrație populară. Lup- tînd împotriva șovinismului național, pe care clasele dominante îl folosesc în chip deosebit ca armă pentru scindarea clasei muncitoare, partidul nostru luptă pentru internaționalismul proletar, pentru unitatea mișcării comuniste mondiale pe baza principiilor marxism-leninismului, pentru unitatea sistemului mondial socialist, în lupta pentru democrație populară, partidul caută să-și ralieze toate forțele antiimperialiste și democratice. toate forțele antifeudale și antimonopoliste din țara noastră.
Salutul Partidului Comunist din Belgia 
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Dragi tovarăși,Permiteți-mi să adresez Congresului dumneavoastră, și prin intermediul lui întregiflui partid comunist și poporului român, salutul frățesc al comuniștilor și al oamenilor muncii progresiști din Belgia. (Vii aplauze).România și Belgia sînt situate, într-o oarecare măsură, la cele două extremități ale Europei. Partidul dumneavoastră și al nostru își desfășoară activitatea în contexte și în condiții foarte diferită; Și totuși, dumneavoastră și noi avem nenumărate preocupări și obiective comune. Acestea sînt în primul rînd cele asupra cărora s-a căzut de acord, în timpul întîlnirilor dintre partidele frățești din întreaga Europă, și mai recent, la Consfătuirea de la Moscova, care a grupat reprezentanții a peste 70 de partide de pe toate continentele. Printre aceste obiective, mai deosebite sînt acelea pe care noi le-am dezbătut cu ocazia diverselor întîlniri bilaterale, între care cea mai recentă a avut loc la Bruxelles în luna mai a acestui an, cu prilejul vizitei pe care o importantă delegație a partidului dumneavoastră a făcut-o în Belgia, la invitația partidului nostru.în fruntea preocupărilor noastre comune figurează în mod evident problemele luptei pentru întărirea păcii mondiale, împotriva politicii de forță, al cărei purtător continuă să fie imperialismul și pe care cercurile imperialiste cele mai a- gresive caută întotdeauna să o perpetueze și să o agraveze. Tocmai de aceea noi împărtășim grava dumneavoastră îngrijorare în legă
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
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delegat al organizației județene de partid Constanța

Doresc, de la început, să subliniez că sînt întru totul de acord cu Raportul Comitetului Central prezentat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu proiectul de Directive și cu celelalte documente su-> puse spre dezbatere și aprobare celui de-al X-lea Congres al partidului nostru. în aceste documente, de o înaltă ținută principială, marxist-leninistă, sînt analizate rezultatele obținute pînă în prezent și este expus cu claritate programul multilateral de dezvoltare și perfecționare, în viitorii ani, a în

în această luptă, partidul nostru a reușit să realizeze fronturi democratice unite în cele două state — Bengalul de Vest și Kerala, — care au o populație de 60 de milioane locuitori; aceste fronturi unite au reușit să obțină majoritatea voturilor și să formeze cele două guverne locale, în cadrul cărora partidul nostru reprezintă forța conducătoare. Aceste guverne, deși dispun de puteri și resurse limitate, depun eforturi susținute pentru desfășurarea în continuare a luptei democratice.Noi înțelegem pe deplin că într-o țară mare, cum este țara noastră, cu o numeroasă populație de 500 de milioane de locuitori, partidul nostru și mișcarea democratică nu reușesc, încă să facă față sarcinilor enorme cu care se 

tură cu continuarea de către Statele Unite a războiului de agresiune în Vietnamul de Sud și depunem eforturi serioase în țara noastră pentru a dezvolta o mișcare de masă în favoarea încetării acestei agresiuni și a retragerii forțelor intervenționiste, o mișcațe de opinie de o amploare comparabilă cu aceea care a contribuit atît de mult, anul trecut, la impunerea încetării bombardamentelor asupra teritoriului R.D. Vietnam și la deschiderea Conferinței de la Paris.Este incontestabil că pe terenul luptei pentru o securitate europeană cu adevărat demnă de acest nume, între dumneavoastră și noi se manifestă cele mai mari convergențe. Din acest punct de vedere, sîntem bucuroși că putem să vă confirmăm că Apelul lansat la Budapesta, Ia începutul acestui an, de către toate statele membre ale Tratatului de la Varșovia, a găsit un ecou foarte favorabil în păturile cele mai largi ale opiniei publice din țara noastră, și în mod deosebit în principalele sectoare ale mișcării muncitorești și democratice belgiene. Nu există nici o îndoială că acesta este unul din motivele principale pentru care ministrul belgian al afacerilor externe, domnul Harmel, a întreprins în ultimul timp unele inițiative, în special în cursul recentei sale vizite la Moscova, care se înscrie în cadrul promovării dialogului privind securitatea europeană.Pentru ca acest dialog să aibă o șansă de reușită, va trebui să fie învinsă rezistența sălbatică pe care continuă să i-o opună, prin intermediul N.A.T.O., aceia care, în special la Washington și Bonn, vor cu orice preț să perpetueze politica divizării Europei în blocuri militare opuse și prezența militară americană pe continentul nostru. De altfel, tot ei sînt cei care refuză să recunoască frontierele rezultate în urma înfrîngerii hitlerismului și existența celor două state germane și care nu au renunțat deloc să asigure Bundeswehrului accesul la armele atomice.De aceea, partidul nostru militează activ pentru a cîștiga mai întîi forțele esențiale ale mișcării muncitorești și democratice și apoi majoritatea opiniei publice în favoarea ideii că pentru a acționa eficient în sprijinul securității europene, Belgia trebuie să ducă o politică externă cu adevărat independentă, liberă de îngrădirile pe care i le impune N.A.T.O. O asemenea politică ar putea, la un moment dat, să ia forma unei neutralități active.

tregii vieți economice, politice și sociale a României.în înfăptuirea sarcinilor mari puse de partid în fața agriculturii, un rol important îi revine sectorului cooperatist. în anii care au trecut de la încheierea cooperativizării agriculturii și îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres, partidul a desfășurat o,amplă activitate pentru consolidarea continuă a cooperativelor agricole. A fost sporit ajutorul din partea statului pentru dezvoltarea și • diversificarea bazei tehnico-materiale; s-au întreprins acțiuni concrete pentru introducerea în practică a tehnologiilor moderne, pentru îmbunătățirea conducerii și organizării agriculturii cooperatiste. Niciodată agricultura cooperatistă n-a primit din partea partidului și statului un ajutor atît de substanțial ca acela de care s-a bucurat în perioada de după Congresul ai IX-lea al partidului.Țăranii cooperatori din România dau o înaltă apreciere politicii interne a 'partidului nostru, pe care o sprijină cu hotărîre și devotament, pentru că ea corespunde pe deplin cerințelor și aspirațiilor lor de bunăstare și progres. (Aplauze). Prin crearea uniunilor cooperatiste și aderarea lor la Frontul Unității Socialiste s-a asigurat cadrul organizatoric șl instituțional necesar atragerii maselor largi de. țărani cooperatori la conducerea treburilor țării, participării active a 

confruntă — și noi luptăm pentru a lichida acest neajuns.în ciuda unor divergențe asupra problemelor privind mișcarea comunistă internațională, între partidele noastre s-au menținut relații frățești. Recentul schimb de păreri dintre delegația partidului nostru și conducătorii Partidului Comunist Român a contribuit la întărirea acestor relații, a legăturilor reciproce. îmi exprim convingerea că aceste raporturi vor continua să se întărească și pe viitor. 
(Vii aplauze).Permiteți-mi să transmit încă o dată salutările mele Partidului Comunist Român și poporului român pentru progresul multilateral realizat pînă acum, urîndu-le noi succese pe calea prosperității și bunăstării socialiste. (Asistența 
aplaudă îndelung).

Dragi tovarăși,Cele două partide ale noastre nu sînt străine unul de altul: diversele întîlniri și vizite reciproce ne-au dat posibilitatea să ne cunoaștem mai bine. în timp ce partidul dumneavoastră este forța conducătoare într-o țară care abordează o etapă nouă și semnificativă a construcției sale socialiste, partidul nostru constituie o formație minoritară care, într-o țară cu o veche civilizație industrială, luptă împotriva unei politici dominate de marele capital.Totuși, această formație face parte integrantă dintr-o mișcare muncitorească puternică, cu bogate tradiții de luptă. Or, aceasta, dată fiind incapacitatea regimului de a rezolva în mod convenabil unele probleme fundamentale ca acelea ale folosirii forței de muncă, ale dezvoltării echilibrate a regiunilor și ale unei veritabile democratizări a învățămîntului, se orientează din ce în ce mai mult, în acești ultimi ani, spre unitate și acțiune în vederea unor profunde reforme economice și politice care să lovească în puterea marilor bogătași și să lărgească drepturile celor ce muncesc și ale tineretului.Sarcina pe care și-a asumat-o partidul nostru este de a acționa în vederea construirii pe această bază a unei largi alianțe antimonopoliste • sprijinindu-se pe frontul comun constituit de sindicate și pe toate forțele progresiste ale țării, în această privință, recent au apărut noi posibilități ca urmare a unor luări de poziție pozitive de către unii conducători de seamă ai partidului socialist și diverse cercuri de stînga catolice.Dragi tovarăși, fiți siguri, că așa cum orice progres al forțelor noastre muncitorești și democratice vă bucură, orice succes important obținut de dv. și de fiecare țară socialistă pe calea înfloririi noii societăți, a înfrumusețării vieții și a lărgirii drepturilor oamenilor muncii contribuie Ia întărirea și intensificarea curentelor de masă care, în țara noastră, se orientează spre stînga. (Vii aplauze).Aceasta este pentru comuniștii belgieni un motiv în plus de a se bucura, împreună cu dumneavoastră, de bilanțul victorios și de perspectivele unor noi și mari progrese, pe care le dezbate Congresul dumneavoastră.Trăiască prietenia și cooperarea pașnică între oamenii muncii și popoarele noastre ! (Vii aplauze).Trăiască pacea șl socialismul I 
(Asistența aplaudă îndelung).

țărănimii, alături de clasa muncitoare, de intelectualitate, de întregul popor în înfăptuirea operei mărețe de edificare a socialismului în patria noastră.Rezultatele obținute ca urmare a măsurilor și acțiunilor întreprinse de partid și a muncii țărănimii cooperatiste se concretizează elocvent în fapțul că marea majoritate a cooperativelor s-au dezvoltat în această perioadă pe o linie continuu ascendentă. între anii 1966— 1968 producția globală a cooperativelor agricole a crescut într-un ritm mediu anual de 7,2 la sută față de 6,4 la sută, cît s-a realizat între anii 1962—1965. în a- ceeași perioadă, contribuția cooperativelor agricole la formarea fondului de stat a crescut cu peste 28 Ia sută, iar averea obștească a sporit cu peste 35 la sută.Producțiile obținute de pe suprafețele recoltate pînă în prezent, precum și starea de vegetație a culturilor de porumb, plante tehnice, cartofi, vie și pomi arată că și în acest an cooperativele agricole vor obține rezultate bune. De asemenea, în creșterea animalelor, dezvoltarea șeptelului. cantitățile de furaje adunate și preocuparea susținută a țărănimii cooperatiste dau garanția că și în acest sector producțiile vor fi superioare celor din anii trecuți.Toate acestea demonstrează dinamismul agriculturii noastre cooperatiste, marele său potențial de 

progres, justețea concluziei partidului potrivit căreia cooperativa agricolă reprezintă forma de proprietate socialistă, de organizare a muncii și a producției adoptată de țărănimea din România, care se dovedește pe deplin corespunzătoare caracterului noilor relații ale orînduirii noastre și care își va menține valabilitatea în întreaga perioadă de construire a societății socialiste și de trecere spre comunism.Evidențiind succesele înregistrate în ultimii ani, trebuie să arăt că Jn agricultura cooperatistă au continuat să se mențină unele neajunsuri. Rezultatele obținute nu sînt pe măsura posibilităților, a condițiilor materiale pe care partidul și statul le-au asigurat cooperativelor agricole, sînt departe de realizările din agricultura țărilor a- vansate. Serioase rămîneri în urmă sînt mai ales în zootehnie, legumicultura, pomicultură și viticultură, unde vor trebui depuse eforturi deosebite atît de către cooperative, cît și de către organele agricole centrale și județene.Așa cum se subliniază în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, agricultura cooperatistă dispune de importante rezerve de creștere a producției și a eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Grăitor din acest punct de vedere este faptul că, în timp ce în majoritatea cooperativelor se obțin producții corespunzătoare, care cresc de la an la an, în altele producțiile realizate sînt încă mici. Explicațiile acestor rezultate nu constau atît în condițiile naturale de climă și sol mai puțin favorabile, cît mai ales în neajunsurile existente în planificarea și organizarea producției, în gospodărirea bunurilor materiale și folosirea forței de muncă, în funcționarea organelor colective de conducere ale cooperativelor, precum și în activitatea de îndrumare și sprijinire a cooperativelor de către organele agricole.Proiectul de Directive stabilește un program complex de măsuri pentru lichidarea rămînerilor în urmă din agricultura cooperatistă, pentru dezvoltarea și consolidarea continuă a acestui important sector de activitate. Subliniez că toate prevederile din documentele Congresului referitoare la agricultura cooperatistă sînt pe deplin realizabile. Uniunile cooperatiste, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, specialiștii și țăranii cooperatori își exprimă adeziunea lor totală față de orientarea și modul cum este concepută în documentele Congresului dezvoltarea viitoare a agriculturii noastre cooperatiste. (Aplauze). în această privință, apreciez că prevederile din raportul Comitetului Central referitoare la profilarea și specializarea producției în cooperativele agricole sînt o măsură de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea în perspectivă a agriculturii cooperatiste.Perfecționarea neîntreruptă a activității de producție și economice a cooperativelor agricole impune îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale uniunilor cooperatiste. Trebuie să arăt că, deși uniunile cooperatiste au obținut unele rezultate bune în munca de îndrumare și sprijinire a cooperativelor agricole, totuși în activitatea lor organizatorică continuă să existe neajunsuri. Consider pe deplin îndreptățită critica din Raportul Comitetului Central referitoare la faptul că organele agricole, în loc să sprijine concret și efectiv cooperativele în rezolvarea nemijlocită a problemelor pe care le ridică producția, cheltuiesc încă mult timp cu activitatea de birou. Noi sîntem hotărîți să acționăm cu toată fermitatea pentru a traduce în practică, într-un timp scurt, prețioasa indicație ce ne-a fost dată în această direcție de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Uniunile cooperatiste vor acorda 
o atenție sporită creșterii gradului de participare la lucru a cooperatorilor și întăririi disciplinei în muncă, îmbunătățirii continue a formelor de organizare și retribuire a muncii, respectării cu strictețe a prevederilor statutare, întăririi vieții interne și dezvoltării democrației cooperatiste. De asemenea, uniunile se vor ocupa cu mai multă răspundere de selecționarea și promovarea în organele colective de conducere a membrilor cooperatori cu experiență și cu rezultate în muncă și îndeosebi a unui număr mai mare de femei.Manifestînd o deosebită grijă pentru consolidarea economică a cooperativelor agricole și creșterea sistematică a veniturilor cooperatorilor, documentele Congresului nostru subliniază necesitatea sporirii fondului de acumulare, a avuției obștești, ca element hotărîtor în realizarea reproducției socialiste lărgite. Pentru a asigura înfăptuirea acestui obiectiv, uniunile se vor îngriji ca în fiecare cooperativă să fie optimizat raportul dintre acumulare și consum, asigu- rîndu-se îmbinarea armonioasă a intereselor obștești ale cooperativei cu cele personale ale membrilor cooperatori.Așa cum se subliniază în documentele Congresului, acțiunile in- tercooperatiste reprezintă un mijloc important de dezvoltare și mo- '•* dernizare a bazei tehnice-mate- riale, de introducere pe scară largă în cooperative a tehnologiei modeme. Experiența acumulată de unele cooperative, care au organizat, cu bune rezultate, acțiuni intercooperatiste pentru lucrări de îmbunătățiri funciare, întrajutorare cu forță de muncă, semințe și furaje, precum și asociații intercooperatiste în domeniul producției, valorificării produselor, prestărilor de servicii, demonstrează necesitatea extinderii și diver- 

(Continuare în pag. a VIII-a)
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(Urmare din pag. a VII-a)sificării acestor forme superioare de organizare a producției.Dezvoltarea asociațiilor intercoo- peratiste, unități economice care unesc eforturile materiale, financiare și umane ale mai multor cooperative, generează apariția unei forme superioare a proprietății cooperatiste și asigură perfecționarea, pe această bază, a relațiilor socialiste de producție la sate. La rîndul lor, acestea favorizează dezvoltarea și modernizarea bazei tehnice-materiale, creșterea în ritm susținut a producției și ridicarea eficienței economice.Uniunile cooperatiste vor sprijini cooperativele să stabilească cu discernământ obiectivele intercoo- perării și să găsească soluțiile optime pentru realizarea lor. în viitorul cincinal vor continua în ritm șl mai susținut acțiunile in- tercooperatiste pentru executarea unor lucrări de amploare în domeniul îmbunătățirilor funciare. în sectorul producției vegetale se va pune un accent mai mare pe organizarea de asociații intercoopera- tiste care să producă semințe, răsaduri și material săditor pomi- viticol, să execute plantații intensive de pomi, viță de vie și arbuști fructiferi în zonele și bazinele consacrate. O atenție sporită se va acorda dezvoltării asociațiilor in- tercooperatiste pentru îngrășarea porcinelor, taurinelor și ovinelor și pentru creșterea intensivă a păsărilor. De asemenea, se va extinde construirea de fabrici pentru furaje combinate ; se vor organiza întreprinderi intercooperatiste de

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi îngăduiți să aduc acestui strălucit Congres salutul plin de dragoste și de respect al conducerii Uniunii Scriitorilor, al tuturor scriitorilor din Republica Socialistă România. (Aplauze). Am ascultat și eu ca și dv. cu cea mai mare atenție și cu cel mai viu interes Raportul Comitetului Central pe care ni l-a prezentat aici secretarul general al partidului — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Eu am văzut în acest- atotcuprinzător raport oglinda vieții noastre de ieri — de la Congresul al IX-lea — și pînă astăzi, oglinda vieții noastre de astăzi și, mai ales, oglinda vieții noastre de mîine, de fâpt oglinda de mîine a întregului nostru popor. Timp de cîteva ore ne-au fost trecute pe sub ochi eforturile uria

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

VASILE VlLCU
semiindustrializare a legumelor, fructelor și altor produse agricole. Atenția uniunilor va fi îndreptată, de asemenea, în direcția constituirii de noi asociații pentru desfacerea unor produse agricole. Un rol important îl vor căpăta asociațiile pentru efectuarea de construcții în cooperative și la membrii cooperatori, precum și pentru prestarea diferitelor servicii solicitate de țărănime.înfăptuirea în cadrul fiecărei cooperative agricole a unui program atotcuprinzător de dezvoltare economică și de extindere pe scară tot mai largă a acțiunilor și activităților intercooperatiste vor avea ca rezultat ridicarea potențialului agriculturii cooperatiste și creșterea aportului cooperativelor agricole la dezvoltarea economică generală a comunelor și satelor noastre.Militînd cu toată hotărîrea pentru traducerea în viață a măsurilor cuprinse în documentele Congresului, uniunile cooperatiste, întreaga noastră țărănime își exprimă, totodată, adeziunea lor deplină față de politica externă, mar- xist-leninistă a partidului nostru, de dezvoltare a relațiilor cu țările socialiste, de întărire a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, de sprijinire a luptei popoarelor asuprite pentru drepturi și libertăți democratice, de colaborare și coexistență pașnică cu toate țările lumii, indiferent de orîndu- irea lor socială.Militînd cu fermitate împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru respectarea dreptului fiecărui popor la dezvoltarea liberă, de sine stătătoare, România 
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ZAHARIA STANCU 
delegat al organizației de partid 

a municipiului București
șe ale partidului și ale poporului nostru în construcția socialistă a patriei noastre. în același timp, însă, ne-au fost înfățișate, cu aceeași claritate, cu aceeași stăruință, sarcinile care ne revin tuturor pentru zilele următoare și pentru anii următori, în vederea desăvîrșirii construcției socialiste și a trecerii la treapta superioară a comunismului. Noi, scriitorii, sîntem întru totul de acord cu Raportul ce ne-a fost prezentat și sîntem bucuroși că în largul lui cuprins s-a găsit loc și pentru o justă apreciere asupra muncii noastre literare, și, de asemenea, că s-a găsit loc și pentru o caldă chemare, adresată de către partid, prin glasul secretarului său general, scriitorilor. Dar cred că este cazul să reamintesc cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a spus : „De la înalta tribună a Congresului vreau să exprim chemarea pe care partidul nostru, masele largi ale iubitorilor de cultură o adresează romancierilor, poeților, dramaturgilor, muzicienilor, artiștilor plastici, interpreților, tuturor creatorilor de artă. Ceea ce vi se cere, tovarăși, este să pătrun- deți în adîncul existenței poporului, și, înțelegînd năzuințele sale, eforturile și lupta sa eroică, să înfățișați grandioasa frescă a României socialiste..." „Nu uitați niciodată că menirea artei noastre este de a înnobila omul, de a-1 inspira spre noi fapte mărețe, spre realizarea idealurilor socialismului și comunismului".Stimați tovarăși,Vreau să vă reamintesc tuturor că încă de la alegerea sa ca secre

acordă în același timp o neslăbită atenție normalizării vieții internaționale, dezvoltării relațiilor cu toate statele lumii, fie că sînt mari, fie că sînt mai mici, fie că sînt puternic dezvoltate sau în curs de dezvoltare, indiferent pe ce continente se află. Viața arată că dezvoltarea relațiilor politice, economice, diplomatice, cultural-științi- fice, contactele dintre reprezentanții statelor servesc înțelegerii și a- propierii între popoare, contribuie la triumful principiilor coexistenței pașnice între țări cu orînduiri sociale diferite, la securitatea și pacea în lume.Stimați tovarăși,Doresc să exprim aici voința u- nanimă a țărănimii muncitoare, de a susține din toată inima propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu — iubitul și stimatul nostru conducător, care nu a precupețit nici un efort pentru propășirea agriculturii, pentru ridicarea bunăstării țărănimii, a întregului nostru popor — să fie reales în funcția de secretar general al partidului nostru. (Vii aplauze). Asigur Congresul că, sub conducerea partidului, a Comitetului său Central, țărănimea cooperatistă, devotată cauzei socialismului și progresului social, va îndeplini cu însuflețire programul elaborat de partid, neprecupețind nici un efort pentru înflorirea satului românesc, pentru creșterea continuă a aportului a- griculturii cooperatiste la dezvoltarea întregii economii naționale, la ridicarea bunăstării poporului. 
(Aplauze puternice).

tar general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, deși a fost mereu și mereu preocupat de rezolvarea marilor și grelelor probleme ale partidului nostru și ale poporului nostru — în această fierbinte perioadă de construcție socialistă a țării — și-a găsit totuși vreme — și nu puțină — să ne-o dea nouă, scriitorilor — precum și altor creatori de artă — și scrierilor noastre. Modul în care secretarul general a vorbit cu noi, înțelepciunea și justețea sfaturilor sale ne-au cucerit mințile și ne-au încălzit inimile. ceea ce, pe mulți dintre noi, ne-a ajutat mult la scrierea cărților noastre, la întărirea convingerilor noastre mai vechi, că drumul literaturii noastre nu poate duce decît în aceeași direcție în care duce drumul pe care a apucat — încă de acum douăzeci și cinci de ani — țara noastră, întregul nostru popor — drumul socialismului, drum care are drept țintă de atins construcția comunismului în România. Am spus-o și altădată și cred că e potrivit s-o spun și aici, la acest al X-lea Congres al partidului, că noi, scriitorii, care trăim și lucrăm aici, în România socialistă, nu am avut niciodată, de-a lungul vieții noastre, un sprijinitor a- tît de generos și un prieten, cu o inimă atît de caldă, ca Nicolae Ceaușescu. (Vii aplauze). însăși chemarea pe care ne-a adresat-o alaltăieri de la această înaltă tribună este, cred, o puternică dovadă a afirmațiilor mele. Dacă mă gîn- desc nu numai Ia documentele acestui Congres și mă întorc în urmă cu patru ani și-mi reamintesc și de documentele și hotărîrile 

Congresului al IX-lea, dacă mă gîndesc la tot ce s-a realizat între aceste congrese, la strălucirea pe care, între timp, a căpătat-o România noastră socialistă — nu mă pot stăpîni să nu spun că multe, ba chiar foarte multe din aceste uriașe realizări nu ar fi fost posibile dacă în fruntea partidului nostru și a statului nostru nu s-ar fi aflat acest om minunat care este tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru scriitori, prezența sa în fruntea partidului și statului a avut o extraordinară importanță. Orizonturile noastre s-au lărgit, multe zări tulburi s-au limpezit și s-au luminat. Fără Congresul al IX-lea și fără prezența în fruntea statului nostru și a partidului nostru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, literatura română nu ar fi cunoscut frumoasele rezultate la care a ajuns în acești ultimi patru ani. Dintre a- cești patru ani, cel mai bun după părerea noastră a fost cel de-al patrulea. în acest an, al patrulea de la Congresul al IX-lea, au apărut noi romane și noi volume de versuri, noi cărți de critică și istorie literară, noi volume de eseuri și noi piese de teatru dintre care multe sînt strălucite. Multe cărți din cele apărute în 1968 sînt lucrări — în toate genurile — deosebit de valoroase. Lucrul care, după părerea mea, este de cea mai mare importanță constă în numărul mare de talente tinere apărute în acest timp scurt, de numai patru ani. Aceasta nu a fost 
o întîmplare. Tinerele talente au apărut, au început să se facă cunoscute — iar unele s-au și făcut cunoscute — datorită, în bună parte, condițiilor de creație acordate scriitorilor de partidul și guvernul nostru și ca o urmare a indicațiilor date de secretarul general al partidului. Literatura noastră se dezvoltă în chip fericit și merge spre viitor pe același drum— al construcției socialiste — pe care merge întregul nostru partid, întregul nostru popor, către aceeași țintă strălucitoare, către comunism. Trebuie să mărturisesc însă că mai sînt, printre scriitori, și mai ales printre noii sosiți în rîndurile noastre, și unii care încearcă să meargă pe lîngă drumul nostru— sau chiar merg pe lîngă drumul nostru. Și eu și alți scriitori cu experiență am stat nu o dată de vorbă cu acești tineri confrați. Am luat poziție în presa literară și în presa cotidiană față de această literatură numită de unii literatură experimentală. Am luat, de asemenea, poziție în cuvîntările ținute la întemeierea asociațiilor scriitoricești din provincie. Toate acestea nu au rămas fără ecou — dar munca de lămurire și de clarificare trebuie dusă cu și mai mare stăruință. Vom apela la conducerile revistelor noastre și la critica noastră literară să ne dea un sprijin mai puternic în această chestiune. Afirm însă cu toată răspunderea, în fața Congresului al X-lea, în fața conducerii superioare de partid, că majoritatea covîr- șitoare a scriitorilor care trăiesc și care lucrează în România socialistă sînt profund atașați partidului, sînt în deplin acord cu partidul nostru, hotărîți să realizeze acea literatură și acea artă pe care o așteaptă de la noi partidul, pe care o așteaptă de la noi constructorii socialismului, pe care o dorește și o așteaptă de la noi întregul nostru popor. Sîntem în total acord cu politica internă a partidului nostru, așa cum ne-a fost ea înfățișată de către secretarul general al partidului, și sîntem, de asemenea, în total acord cu politica externă a partidului nostru comunist, a statului nostru socialist. România noastră este un stat mijlociu ca număr de locuitori. Dar România a început să devină în lumea contemporană un stat important, prin marea sa forță morală, prin neclintirea cu care ea slujește cele mai înalte, cele mai arzătoare, cele mai nobile idei și idealuri ale poporului român, dar și ale tuturor celorlalte popoare, colaborarea între statele lumii, rezolvarea problemelor litigioase pe calea tratativelor, neamestecul în afacerile interne ale altor state, egalitatea în drepturi, respectarea suveranității și independenței popoarelor — fie că popoarele sînt popoare mari, fie că ele sînt popoare mai mici. Această politică a partidului și a poporului nostru este aprobată nu numai de comuniști, ci de întregul nostru popor, de toți locuitorii țării — indiferent de limba pe care ei o vorbesc. în lucrările lor literare sau publicistice, în luările lor de cuvînt atunci cînd s-au întîlnit cu cititorii, la radio sau la televiziune, scriitorii noștri s-au declarat de acord cu politica internă și externă a poporului nostru. între noi, scriitorii, pot fi la un moment dat divergențe de păreri cu privire la o carte sau alta, divergențe de păreri cu privire la munca unuia sau altuia dintre noi — între noi pot exista polemici; acestea, într-o viață literară vie, sînt inevitabile. Dar unitatea noastră este desăvîr- șită atunci cînd este vorba de partidul nostru comunist, atunci cînd este vorba de patria noastră, de apărarea și păstrarea roadelor noastre revoluționare. Știm cu toții că, în România, socialismul a învins. Și știm de asemenea că socialismul în țara noastră a învins pentru totdeauna. (Aplauze). A- ceastă puternică realitate stă la temelia muncii poporului nostru. Această puternică realitate stă și la temelia muncii noastre literare, muncă gingașă, fragilă și grea în același timp, dar una dintre cele mai nobile.Stimați tovarăși,Congresul al X-lea constituie o pagină de seamă în istoria noastră națională. O pagină pe care o vor citi cu respect, peste decenii și poate peste veacuri, copiii.și nepo

ții noștri, nepoții nepoților noștri.Cum să-și manifeste mai bine inima mea sentimentele de mîn- drie și de fericire că mi-a fost dat — la niște ani destul de înaintați — să trăiesc fericirea unor asemenea zile ?Cred că nu pot găsi un limbaj
CUVlNTAREA TOVARĂȘEI 

ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA 

delegată a organizației județene de partid Brașov

Asistînd la mirabila creștere a țării înfățișată în Raportul prezentat Congresului de secretarul general al partidului, noi, femeile, știm că o bună parte a ei ni se datorează și nouă, strădaniilor noastre neobosite. Ne mărturisim încă o dată și de la această înaltă tribună a Congresului via noastră recunoștință față de partid, de conducătorii săi încercați, de iubitul nostru secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Vii a- plauze). Iar forma cea mai expresivă a acestei recunoștințe este adeziunea totală pe care femeile o manifestă față de politica internă și externă a partidului, prin care vedem cum, pe zi ce trece, noțiunile de -libertate, independență, progres, prosperitate capătă un plus de substanță. Sîntem alături de conducerea noastră de partid încleștată într-o titanică luptă pentru soluționarea eficientă a complexelor probleme pe care le ridică edificarea noii societăți, pentru înlăturarea dificultăților, a obstacolelor, pentru promovarea unor înnoiri extraordinare, pentru păstrarea valorilor supreme ale poporului român pe toate planurile 1 de existență și conștiință. (A- 
plauze).Noul statut sub al cărui semn se desfășoară viața femeilor în istoricul pătrar de veac, al cărui bilanț îl facem în aceste zile, a îngăduit o impresionantă declanșare de forțe acționînd pe toate tărîmu- rile. Statistica este edificatoare, dar cifrele sînt prea reci pentru a oglindi realitatea prezenței feminine. A spune, de pildă, că peste 47 procente din totalul forțelor de muncă sînt constituite din energii feminine angajate în economia națională e fără îndoială foarte mult, chiar în perspectivă mondială. Dar cîtă energie și pasiune se ascund sub această cifră, cît devotament — fiindcă tradiția prezenței feminine este una eroică în istoria noastră.Politic, femeia se bucură de absolut aceleași drepturi cu bărbații și le folosește deopotrivă. Din punct de vedere social, femeia este transmițătorul de valori prin marea misiune educativă pe care o îndeplinește în familie. Ea păstrează, cum zice vorba veche românească, cinstea casei, ea inculcă tineretului virtuțile noastre tradiționale, omenia noastră, adică ei îi este dat, prin aceasta, să făurească premisa națională a umanismului socialist, a solidarității între po
poare. (Aplauze).

Salutul Partidului TUDEH din Iran 
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

IRADJ ESCANDARY

Dragi tovarăși,Permiteți-mi, mai întîi, să vă transmit salutul frățesc și călduros al Comitetului Central al Partidului Tudeh din Iran și să urez, în 

mai potrivit și cuvinte mai la locul lor decît asociindu-mi glasul cu al sutelor de mii de vorbitori care m-au precedat pe întinsul țării, și care toate, ca glasul unui singur om, au cerut ca iubitul nostru tovarăș de luptă și de speranțe, de mari înfăptuiri, tovarășul Nicolae

Sarcinile ce revin Consiliului Național al Femeilor, ca și comitetelor și comisiilor de femei în etapa actuală de evoluție fixată de Congresul X, se arată a fi de o deosebită importanță. Și sublinierea făcută în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în legătură cu datoria instituțiilor de stat, a organizațiilor de masă și obștești, de a asigura participarea intensă a maselor de femei muncitoare, țărănci, intelectuale — în toate tărîmurile de activitate — promovarea lor în funcții de răspundere înseamnă foarte mult.Mai întîi, această subliniere denotă un foarte interesant prim aspect al adîncirii democrației socialiste, prin prezența tot mai accentuată a valorilor feminine în viața cetățenească, prin creșterea rolului comitetelor și comisiilor de femei în toate sectoarele, de la realizarea indicilor de plan în producție pînă la perfecționarea în știință și tehnică, pînă la gospodărirea treburilor publice, cu un cuvînt în toată opera uriașă de edificare a socialismului. Deci aspectul promovării femeilor în toate domeniile de activitate este fixat ca o orientare politică a partidului. Și acest lucru ne bucură și ne obligă.Pe de o parte ne obligă pe noi, femeile țării, și mai ales Consiliul Național al Femeilor la o revizuire de conștiință, la asumarea unui mai mare grad de răspundere profesională, civică, politică. Participarea femeii Ia răspunderea solidară a națiunii socialiste îi va dezvolta inițiativele, îi va spori curajul și încrederea în sine. Iar Consiliul Național, ca și comitetele și comisiile de femei vor trebui să se dinamizeze, abandonînd orice inerție și intrînd într-o colaborare cît se poate de eficientă cu celelalte organizații obștești și cu ministerele de resort. Trebuie să începem a învinge rezervele mentale ale unora care nu se opun fățiș, dar consideră promovarea femeilor un lucru cu totul secundar. Se spune : femeile sînt excelente în munca agricolă, în zootehnie, ele fac cea mai mare parte din a- ceastă muncă, dar în conduceri de cooperative sînt destul de puține femei. Sau se discută, cum se făcea mai deunăzi la un minister, dacă femeile pot fi trimise în străinătate ca lectori de limbă și literatură română. Firește, vom învinge vechea mentalitate cu exemplul nostru permanent, al afirmării capacităților noastre, al demonstrării răspunderilor asumate.Consiliul Național al Femeilor trebuie să colaboreze strîns cu Ministerul Invățămîntului, să dea sugestii de metode și modalități noi pentru îmbunătățirea procesului de învățămînt, fiindcă totuși femeia rămîne educatoarea „numărul unu" a societății. (Aplauze). Tot consiliului nostru îi revine sarcina de a orienta publicațiile specifice într-o direcție tot mai modernă și de a susține și în publicațiile pentru tineret, ca și în emisiunile de radio și televiziune, selectarea materialelor — care nu întotdeauna sînt ceea ce ar trebui să fie.De asemenea, relațiile internaționale ale consiliului nostru cu organizațiile de femei din țările socialiste, cu toate mișcările care mi

numele tuturor membrilor partidului nostru, succes deplin lucrărilor celui de-al X-lea Congres al gloriosului dv. partid comunist. (Aplauze).Faptul că cel de-al X-lea Congres al partidului dv. coincide cu cea de-a 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist ne permite să aruncăm o privire în urmă și să măsurăm progresele realizate în cursul acestui sfert de veac. O simplă comparație între situația României la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial și situația de astăzi arată ijnportantul drum parcurs și progresele realizate sub conducerea Partidului Comunist Român. în lumina acestei comparații se pot înțelege mai bine îndreptățită mîndrie a comuniștilor români și puternicul entuziasm care însuflețește acest Congres față de importantele realizări expuse în mod magistral în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu și față de grandioasele perspective de dezvoltare economică și socială analizate în Raportul de activitate al Comitetu

Ceaușescu, să fie reales în postul de însemnătate deosebită de secretar general al partidului. (Vii a- 
plauze).Sînt profund încredințat că vo- tînd astfel, votez pentru viitor, pentru fericire, pentru viață. (A- 
plauze puternice, prelungite).

litează pentru pace și progres în lume se cer intensificate și extinse, contribuind ca politica externă admirabilă a statului nostru să fie susținută activ în sensul nostru specific, în scopul întăririi colaborării internaționale și a păcii. A- celea care dau viață sînt hotărîte să apere viața, bunul suprem al lumii. (Aplauze puternice).Folosesc prilejul care mi s-a oferit de a lua cuvîntul în acest înalt for al partidului, pentru a exprima deplina aprobare a maselor largi de femei din patria noastră față de politica internațională a partidului, înalta lor apreciere dată activității neobosite a conducerii partidului, a statului, pentru dezvoltarea relațiilor României cu țările socialiste, cu .toate țările lumii, pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, a unității tuturor forțelor revoluționare ale epocii. Asemenea întregului nostru popor, femeile din România privesc cu caldă simpatie lupta popoarelor asuprite de imperialism pentru libertate socială și națională. Este cunoscut că în viața internațională profunde schimbări au determinat destrămarea sistemului anacronic al colonialismului ca urmare a desfășurării tot mai viguroase a luptei de eliberare a popoarelor. Dar imperialismul, și în primul rînd imperialismul american, nu se împacă cu lupta popoarelor pentru apărarea independen-l ței și suveranității lor naționale, se ' amestecă în treburile lor interne', susține forțele reacționare, pune la cale comploturi și lovituri de stat cu scopul de a-și menține privilegiile.Considerînd tinerele state independente, mișcarea de eliberare națională, ca o puternică forță antiim- perialistă, nutrim o caldă simpatie și manifestăm solidaritatea noastră față de lupta acestora, pentru, lichidarea definitivă a colonialismului, împotriva noii forme de dominație a popoarelor — neocolonia- lismul. Partidul nostru, poporul român acordă sprijinul lor internaționalist Vietnamului luptător împotriva agresiunii imperialiste. Ca membră a Comitetului român de solidaritate cu poporul vietnamez, permiteți-mi să folosesc și acest prilej pentru a exprima solidaritatea și admirația noastră, a tuturor femeilor din România, față de femeile și poporul Vietnamului, care-și apără cu eroism libertatea, ca și hotărîrea noastră de ci sprijini această luptă pînă la victoria deplină. (Aplauze puternice). Comuniștii, întregul nostru popor își exprimă sprijinul față de lupta popoarelor Asiei, Africii, care se ridică cu arma în mînă pentru libertate, cu popoarele Americii Latine, văzînd în aceasta calea consolidării frontului antiimperialist.Desigur, tovarăși, atîtea sarcini noi și de o atare importanță pe umerii Consiliului Național al Femeilor vor cere modificări de stil și metode de muncă, modernizare și operativitate. Și lucrurile nu vor merge poate atît de ușor. Dar noi, femeile țării, avem certitudinea călăuzei desăvîrșite în partidul nostru și în secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care chezășuiește voința noastră fierbinte, românească și socialistă, de pace, libertate și progres. (Aplauze 
puternice, prelungite).

lui Central, precum și în Raportul asupra directivelor noului cincinal șl a liniilor directoare ale ■dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, prezentat Congresului de către tovarășul Ion Gheorghe Maurer.Importanta dezvoltare economică și socială a Republicii Socialiste România, mersul impetuos al socialismului în țara dv. și victoria strălucită a poporului român în construirea unei noi societăți, prospere, pașnice și lipsite de exploatare, îi bucură nu, numai pe comuniștii iranieni, ci, în egală măsură, și pe celelalte forțe patriotice și democratice ale țării noastre, care văd pe bună dreptate în sistemul socialist mondial forța hotărî- toare a luptei antiimperialiste pe scară mondială și, în consecință, a- liatul cel mai sigur și cel mai puternic al mișcării de eliberare a popoarelor. (Aplauze). Astfel, fiecare victorie cîștigată, fiecare succes obținut de către țările socialiste constituie un pas înainte în 
(Continuare în pag. a IX-a)
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(Urmare din pag. a VUI-a) direcția atingerii obiectivelor noastre comune antiimperialiste, contribuind la realizarea efectivă a a- cestei mari unități preconizate de către Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești, între care se remarcă cele trei forțe revoluționare principale ale epocii noastre și anume : sistemul socialist mondial, mișcarea de eliberare națională și clasa muncitoare internațională.Iată de ce, dragi tovarăși, cifrele cuprinse în documentele celui de-al X-lea Congres al dv., în legătură cu mărețele perspective de dezvoltare a economiei naționale, a minunatei dv. țări socialiste ne dau mai multă încredere în succesul luptei, deosebit de grele, pe care poporul iranian o duce împotriva dominației monopolurilor imperialiste, împotriva metodelor neoco- lonialiste și opresiunii despotice,
Salutul Partidului Comunist din Guadelupa 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
EVREMOND GENE

Dragi tovarăși,In numele partidului nostru Comunist, al tuturor muncitorilor din Guadelupa, vă felicităm cu prilejul Congresului al X-lea, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei voastre de sub jugul fascist și vă urăm noi și strălucite succese pe calea socialismului. (Vii aplauze).Salutîndu-vă frățește, noi salutăm întregul, valorosul popor român. In același timp salutăm toate popoarele reprezentate aici de către delegațiile partidelor frățești. In mod deosebit salutăm cu căldură cele două delegații ale e- roicului popor vietnamez, care luptă victorios împotriva intervențio- niștilor și a clicii marionetelor de la Saigon. (Aplauze).Din documentele pregătitoare, precum și din Raportul de activitate al Comitetului vostru Centrul șl din diferitele intervenții rezultă că bilanțul activității economice la un an și jumătate înaintea terminării cincinalului este pozitiv, că rezultatele dezvoltării economiei își găsesc expresie în creșterea venitului național, în ridicarea ni

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

IR ADJ ESCANDARYpentru o adevărată independență națională, pentru instaurarea unui regim democratic în țara noastră.In această ordine de idei, subliniez importanța deosebită pe care o prezintă pentru obiectivele luptei poporului nostru, dezvoltarea relațiilor economice între Iran și țările socialiste. Intr-adevăr, extinderea relațiilor economice între Iran și marea noastră vecină, U- niunea Sovietică, ca și cu alte țări socialiste, îndeosebi cu Republica Socialistă România, nu constituie numai un ajutor frățesc dat poporului nostru pentru a depăși înapoierea sa economică, ci, restrîn- gînd cîmpul de acțiune al monopolurilor imperialiste, aceste relații prietenești constituie, în același timp, o importantă contribuție la lupta poporului iranian pentru libertatea și independența sa națională.Tocmai de aceea sîntem recunoscători guvernului și poporului ro

velului de trai, material și cultural, al celor ce muncesc.Programul dezvoltării economice și sociale a țării pentru următorii 10 ani deschide în fața poporului noi și însuflețitoare perspective de progres și de prosperitate, o creștere considerabilă a forțelor de producție, înflorirea multilaterală a orînduirii socialiste în care totul este subordonat nobilului ideal al fericirii celor ce muncesc, omul re- prezentînd suprema valoare socială.Astfel, într-un sfert de veac voi ați construit o economie puternică și prosperă. Ați dovedit că predestinarea agricolă a României nu era decît o legendă. Ați dezvoltat și modernizat industria grea, industria ușoară și industria alimentară. Ați creat bazele socialismului și sîn- teți în plin proces al desăvîrșirii construcției sale. Aceasta este bine ! 
(Vii aplauze). Sînteți incontestabil marii constructori ai României noi IDupă cum o amintesc Tezele voastre cu perfectă dreptate, Uniunea Sovietică, care a suportat cea mai grea povară a celui de-al doilea război mondial, a adus o contribuție decisivă la destrămarea fascismului, la eliberarea totală a României. După ce ați răsturnat vechiul regim, marele vostru merit a fost acela de a fi știut să vă păstrați victoria, să instaurați puterea clasei muncitoare; să o mențineți și să creați condițiile pentru dezvoltarea economiei voastre, ajutați în aceasta de împrejurările existente.Cu totul alta este situația țării noastre. Guadelupa rămîne o colonie a Franței, deschisă traficului trusturilor europene și din alte țări capitaliste. Pe de altă, parte, spre cea mai mare nenorocire a ei — Guadelupa se găsește situată geografic în zona de influență a imperialismului nord-american, a cărui nefastă politică și consecințele a- cesteia sînt cunoscute.Sîntem conștienți de dificultățile luptei pentru impunerea dreptului inalienabil al poporului nostru de a dispune liber de soarta sa, fapt care se traduce pe plan politic, prin puterea poporului gua- delupian de a lua hotărîri și prin 

mân, al cărui tehnicieni construiesc în prezent în țara noastră o importantă uzină de tractoare, instalează un complex zootehnic pentru creșterea animalelor, ajută la introducerea unor metode de organizare rațională în industria lemnului, construiesc silozuri și alte obiective.în încheiere, dragi tovarăși, aș vrea să vă transmit încă o dată, urările mele cele mai sincere pentru succesul lucrărilor dv., pentru realizarea cu succes a obiectivelor dv. socialiste, pentru acțiunile dv. în favoarea păcii, a democrației și independenței popoarelor, ■ pentru unitatea și coeziunea sistemului mondial socialist. (Aplauze).Trăiască gloriosul Partid Comunist Român ! (Vii aplauze).Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale ! (Aplauze pu
ternice).Trăiască Internaționalismul pro
letar ! (Asistența aplaudă Îndelung).

crearea unui organism de cooperare cu Franța, iar pe plan economic, printr-o reformă agrară și industrializarea țării, reorganizarea comerțului, controlul principalelor sectoare de producție existente.Pentru a ajunge la aceasta, r.oi veghem la stimularea maturizării conștiinței guadelupeze, la întărirea luptei anticolonialiste in țară. In această acțiune, ne bucurăm de solidaritatea clasei muncitoare internaționale — în mod deosebit de ajutorul frățesc al proletariatului francez. Ceea ce ar constitui pentru noi, pentru poporul nostru un factor pozitiv de cea mai mare importanță, un factor decisiv, ar fi frontul unit al statelor socialiste împotriva imperialismului, așa cum a fost definit de către recenta Consfătuire de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești.Ținînd seama de condițiile în care poporul guadelupez își desfășoară activitatea, o creștere a influenței forțelor socialismului îi este foarte necesară pentru a-i permite să stabilească și să mențină un regim progresist împotriva imperialismului american.Fie ca Congresul al X-lea ai P.C.R. să contribqie la creșterea influenței forțelor socialismului I 
(Vii aplauze).Fie ca toți comuniștii din lume să rămînă vigilenți și la înălțimea responsabilității față de noua ofensivă imperialistă împotriva clasei muncitoare și a forțelor democratice din lume, ofensivă care are ca scop slăbirea comunității socialiste, depolitizarea popoarelor și frînarea progresului social.Să trăiască și să înflorească internaționalismul proletar 1 (A-
plauze puternice).Internaționalismul socialist 1 (A- 
pîauze).Cauza comunismului! (Vii a- 
pîauze).Să trăiască și să prospere Republica Socialistă România ! (A-
plauze).Trăiască marxism-leninismul I 
(Asistența aplaudă puternic). 

meile muncitoare. Femeile nu se bucură de dreptul de vot, cu excepția a patru cantoane, — Geneva, Vaud, Neuchâtel și Bâle — unde partidul nostru este puternic. După suprimarea controlului asupra chiriilor, prețul locuințelor a crescut în mod considerabil; o creștere generală și continuă a prețurilor diminuează veniturile poporului muncitor.Iată de ce, în ultimele luni, creșterea acțiunilor revendicative, inspirate și susținute, în general, de partidul nostru s-a făcut simțită șl în ce privește realizarea unei legislații generale și complete.In același timp, o altă problemă care se pune cu mai multă acuitate, în fața poporului nostru este aceea a apărării neutralității sale de stat. Partidul nostru luptă cu energie pentru ca Consiliul federal să recunoască Republica Democrată Vietnam, Republica Populară Democrată Coreeană și Republica Democrată Germană. Opinia publică din țara noastră își dă bine seama cît de necesară este respectarea cu strictețe a principiilor acestei neutralități.Partidul nostru luptă cu energie pentru pace, împotriva politicii de supraînarmare, care face ca cheltuielile militare ale Confederației să absoarbă aproape jumătate din bugetul total al țării noastre. Lupta împotriva politicii de înarmare a- tomică promovată de anumite cercuri militare este desfășurată de
Salutul Uniunii Naționale Africane 

din Tanganika-Tanzania 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

PETER SAIDI SYOVELWA .

Dragi tovarăși,In numele Comitetului Central și al tuturor membrilor Uniunii Naționale Africane din Tanganika, doresc să exprim cele mai cordiale aprecieri pentru invitația care ne-a fost adresată de Comitetul Central 
Salutul Partidului Comunist din Uruguay

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI

- JULIA AREVALO '

toți cei care vor ca Elveția să practice o politică de pace.Apelul lansat acum cîteva luni la Budapesta în legătură cu securitatea europeană a avut, în țara noastră, un anumit răsunet. Am salutat unele declarații ale guvernului nostru privind această problemă în- trucît am sperat că ele vor fi urmate de luări de poziție pozitive în domeniul securității europene.Partidul nostru consideră că lupta împotriva imperialismului și a colonialismului, pentru solidaritate cu poporul vietnamez în luptă pentru libertate și independență, împotriva ațîțătorilor la război cere gruparea și unirea tuturor forțelor care se pronunță în favoarea unei politici de pace și de coexistență pașnică, indiferent de deosebirile de apreciere, care pot să apară într-o problemă sau alta. Ultimul nostru congres a stabilit în ce constă poziția noastră și principiile pe care ea se bazează : „Independența și dreptul de a dispune în mod liber de sine însuși, dreptul liberei determinări a popoarelor și a statelor, posibilitatea pentru partidele comuniste și muncitorești de a hotărî politica lor, ținînd cont, totodată, de obligațiile lor internaționaliste, socialiste și de situația țărilor lor, de condițiile, și de necesitățile luptei lor, fără amestec sau imixtiune din .partea altor partide”. Aceste principii trebuie să fie restabilite în totalitatea lor și fiecare partid tre

al P.C.R. și de către poporul român pentru a participa la acest măreț Congres al P.C.R. (Aplauze). Vă rog, tovarăși, să primiți tele mai , sincere mulțumiri și în același timp salutul poporului din Tanzania.Comitetul Central al partiduluiT.A.N.U. a susținut întotdeauna principiul „conducerii societății de către muncitori și țărani" și, desigur, prezența noastră la un congres în care acest principiu este afirmat 'constituie un prilej de o deosebită satisfacție pentru noi/Problemele poporului trebuie să fie rezolvate de popor. Pornind de la acest principiu fundamental, în toate societățile în care respectul față de popor constituie o caracteristică predominantă, s-a dezvoltat concepția necesității ca popoarele să se adune în cadrul unor congrese, pentru a decide singure asupra dezvoltării lor viitoare. Prin acest sistem de a se întruni, poporul are posibilitatea să stabilească liniile directoare ale dezvoltării patriei sale atît sub aspectul social, ' cît și sub cel economic. Din acest motiv ne-am simțit deosebit de o- norați pentru invitația de a participa la acest congres în care urmează a fi discutate problemele 

buie să considere ca o datorie a lui de a ține întru totul seama de interesele mișcării muncitorești și internaționale în ansamblul ei, pentru a opune un front unit atacurilor și intrigilor imperialismului". (Aplauze).Noi știm că partidul dumneavoastră, Comitetul său Central și conducerea sa se străduiesc să promoveze o politică de destindere și de coexistență pașnică, împreună cu toate statele socialiste, cu partidele comuniste muncitorești și cu toate forțele progresiste. Știm că aceste eforturi servesc tuturor popoarelor. (Aplauze).Iată de ce, dragi tovarăși, noi salutăm cu bucurie marile dumneavoastră succese. (Vii aplauze).Salutăm Partidul Comunist Român, Comitetul său Central, conducerea sa, care au muncit cu atî- ta curaj și- perseverență în condiții care, adeseori, au fost foarte grele. (Aplauze puternice). Le dorim noi și mari succese și sîntem convinși că ei le vor obține datorită politicii juste pe care o promovează. (Vii aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze puternice).Trăiască solidaritatea internațională' de clasă a celor ce muncesc ! (Aplauze puternice).Trăiască socialismul ! Trăiască pacea ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

cele mai importante ale partidului dumneavoastră.Partidul dumneavoastră și al nostru au poziții comune. Ambele partide consideră drept cel mai important obiectiv al lor ridicarea nivelului de trai al poporului și negocierile pentru realizarea înțelegerii și al respectului între state. Noi susținem cu fermitate ideea că viitorul omenirii trebuie să fie al unei lumi a prieteniei, libertății, respectului și înțelegerii reciproce, și nu al agresiunii, exploatării și asupririi Care, din nenorocire, mai dăinuie încă astăzi și aruncă o umbră asupra planetei noastre. Credem cu multă fermitate că este necesar ca omenirea să se bazeze pe temelia înțelegerii reciproce, a păcii și a sprijinirii vieții. (Vii a- 
plauze).Vreau să subliniez că partidul meu (T.A.N.U.) reafirmă cu acest prilej expresia considerațiunii sale față de P.C.R. și-i adresează urările cele mai calde. (Aplauze pu
ternice). Doresc lucrărilor acestui Congres mult succes, iar celor care nu vă doresc acest lucru, la rîndul meu nici eu nu le doresc lor succes. Vă mulțumesc. (Asistența a- 
plaudă îndelung). 

vulsionate ilustrează convingător ceea ce am arătat. Victoria revoluției cubane, obținută acum zece ani, a constituit expresia maturizării condițiilor revoluționare pe continent și totodată un puternic stimulent ai acestui proces.Azi se manifestă, în aproape toate țările, semnele unui nou val revoluționar, ce se exprimă prin greve puternice și alte manifestări ale luptei proletariatului și maselor populare, caro zguduie bazele regimurilor reacționare, p'u- nînd în pericol stabilitatea lor, șl determină anumite guverne să a- dopte unele măsuri radicale, cara afectează profund pozițiile imperialismului și ale marilor latifundiari. Repudierea în masă a domnului Rockefeller, trimis în turneu de Nixon, președintele Statelor Unite, și care în ochii latino- americanilor reprezintă odiosul imperialism-yankeu, în care ei văd cauza principală a mizeriei și nenorocirilor lor, repudiere exprimată cu violență, din nord pînă în sud, chiar și în țările unde masele au trebuit să înfrunte cele mai crunte forme de reprimare, — constituie un important semn al creșterii conștiinței antiimperialiste și revoluționare a popoarelor noastre.In Uruguay, nouă luni din anul trecut, din perioada cuprinsă între iunie 1968 — iunie 1969, s-au scurs sub semnul măsurilor excepționale, care au fost acum o lună și jumătate de o și mai mare violență, în această perioadă îndelungată, mișcarea populară a fost crunt reprimată : au fost arestați mii de muncitori, sute au fost destituiți din posturile lor de muncă, zeci de mii au fost chemați în armată, mai mulți tineri au fost omorîți în ciocnirile de stradă cu poliția. Libertățile publice au fost în mod grav limitate și călcate în picioare. Dar guvernul n-a reușit să înfrîngă sindicatele și alte organizații populare care se mențin nezdruncinate și pe picior de luptă. Dimpotrivă, datorită numeroaselor greve generale și altor forme variate de luptă, guvernul'este cel care a ră- ,mas izolat de orice sprijin popular și chiar parlamentar și întîm- pină mari dificultăți în refacerea alianței forțelor reacționare care să-i permită continuarea politicii sale antipopulare. Mitul uhui Uruguay pașnic, democratic și stabil s-a spulberat definitiv.Dragi tovarăși, în America Latină, bîntuită de suferințe groaznice se întrezărește răsăritul unor noi victorii, forțele democratice șl revoluționare cresc și se călesc în luptă. In cursul anului trecut, în condiții foarte grele, au intrat în partidul nostru și în Uniunea Tineretului Comunist 11000 noi comuniști, rîndurile noastre conti- nuînd să crească neîncetat. Prestigiul și influența partidului și alia- ților săi din Frontul de Stînga de Eliberare asupra maselor largi muncitorești, studențești, ale intelectualității crește neîncetat. Nimeni nu se îndoiește că masele, sub conducerea comuniștilor, vor învinge forțele reacțiunii.Cu această încredere nelimitată în victoria cauzei noastre revoluționare, vă aducem dumneavoastră, dragi tovarăși români, salutul combativ al partidului nostru și urările de mari succese în lucrările Congresului dumneavoastră, în activitatea viitoare a partidului, succese care contribuie la lupta noastră comună pe care o ducem în lumea întreagă împotriva imperialismului, pentru democrație, pentru pace și socialism.Trăiască internaționalismul proletar ! (Aplauze).

Salutul Partidului Muncii din Elveția 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

HENRY TRUB

Dragi tovarăși,Aș dori, în primul rînd, să transmit salutările cele mai cordiale ale Partidului Muncii din Elveția și ale Comitetului său Central, Congresului dumneavoastră, Comitetului dumneavoastră Central, întregului popor român, care va sărbători, peste cîteva zile, a 25-a aniversare a eliberării sale de sub jugul fascist. (Aplauze).Vă adresăm cu această ocazie cele mai vii felicitări din partea avangărzii muncitorilor din țara noastră, care apreciază în mod concret în ce măsură succesele și 

dificultățile oricărui partid apar- ținînd mișcării comuniste și muncitorești internaționale au repercusiuni asupra fiecăruia dintre ele.Sîntem fericiți să constatăm că relațiile între partidele noastre nu au fost niciodată umbrite și poartă amprenta celei mai complete prietenii și fraternități. (Aplauze).Noi știm cum, împreună cu armata sovietică, care a suportat în cea mai mare măsură povara celui de-al II-lea război mondial, dumneavoastră ați eliberat acum 25 de ani patria dv. Noi știm că bătăliile de eliberare au costat viețile a 170 000 de fii ai poporului român. Noi cunoaștem, de asemenea, ce au însemnat aceste grele sacrificii pe care dumneavoastră ați fost nevoiți să le acceptați pentru a construi o societate socialistă, în care exploatarea omului de către om â fost pentru totdeauna înlăturată, pentru a crea un stat independent unde, alături de români, trăiesc armonios diferite naționalități unite pentru a-și făuri un viitor fericit în cadrul patriei lor comune.Partidul nostru, — Partidul Muncii din Elveția — luptă în condiții dificile, uneori ingrate. Pentru motive care ar necesita prea mult timp pentru a le examina aici flagelul războiului ne-a ocolit totuși de aproape două secole.Țara noastră cu o populație de 6 milioane locuitori cunoaște o mare prosperitate economică de 

mai bine de 20 de ani. Este asigurată de multă vreme angajarea completă a unei populații active de 2,7 milioane de persoane; mai mult, aproximativ 700 000 de muncitori străini sînt angajați în general la muncile cele mai grele și cele mai slab plătite. Marea burghezie elvețiană este strîns legată de marele capital internațional, și practică, pe o scară foarte largă, exportul de capital, în afară de exportul acelor produse ale industriei sale puternice — repartizată în diferite țări ale lumii — în cadrul căreia sînt exploatați peste 3,5 milioane salariați. Enormele profituri obținute astfel permit conducătorilor trusturilor din țara noastră să asigure poporului un nivel de viață ridicat, dar a- ceasta se întîmplă în schimbul unui program de lucru și al unui ritm de muncă dintre cele mai intense ; unele profesii au încă și în momentul de față un orar săptă- mînal mai mare de 50 de ore.In același timp, cu toată această prosperitate, poporul nostru nu beneficiază de roadele muncii sale ; nu există la noi un sistem de asigurări sociale complet și decent, bătrînii, invalizii primesc alocații cu totul insuficiente, protecția maternității, apărarea împotriva bolilor nu este asigurată decît într-o foarte mică măsură.Drepturile muncitorilor în întreprinderi nu sînt garantate, iar principiul „la muncă egală — salariu egal" nu este asigurat pentru fe

Dragi tovarăși,Din însărcinarea Comitetului Central al partidului meu, am plăcerea de a transmite salutul său frățesc și al tuturor comuniștilor uruguayeni, Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, conducerii Partidului Comunist Român, membrilor partidului dumneavoastră, întregului popor al României socialiste. (Vii aplauze). Sîntem convinși că dezbaterile și hotărîrile Congresului vor. deschide drumul spre noi și importante succese în construcția socialismului în tara dumneavoastră, vor constitui o contribuție importantă la întărirea partidului dumneavoastră și vor fi inspirate de voința de a consolida unitatea sistemului socialist mondial și a întregii mișcări comuniste, în spiritul internaționalismului proletar.Noi situăm participarea noastră aici, ca delegație frățească, sub semnul voinței unanime a comuniștilor, ca o nouă expresie a hotă- rîrii lor de a-și canaliza eforturile spre întărirea legăturilor tovărășești de prietenie și înțelegere des

chisă și profundă, pe baza solidă a principiilor marxism-leninismului. De curînd, s-a întrunit la Moscova Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești. Considerăm că a- ceastă Consfătuire a constituit o mare victorie asupra imperialismului, cu toate că se pronosticase eșecul său și se dorea ca în ea să se adîncească fisurile existente. Vorbitorul a arătat apoi că din Consfătuire, mișcarea comunistă a ieșit întărită, făcîndu-se un pas înainte pe drumul unității, că această unitate este hotărîtoare pentru învingerea definitivă a imperialismului, pentru cucerirea de noi victorii ale revoluției socialiste. Partidul Comunist din Uruguay va continua să depună, ca și pînă acum, eforturile sale modeste, de care este capabil, pentru a- ceastă nobilă cauză, ca o nouă îndatorire pe care amintirea nemuritoare a lui Lenin ne-o cere în anul jubiliar al nașterii sale.Pe de altă parte, documentul principal aprobat în cadrul Consfătuirii, deși n-a atins un înalt nivel programatic, așa cum am fi dorit noi, comuniștii uruguayeni, trasează orientări de luptă și face aprecieri politice foarte importante. Ni se pare îndeosebi just modul în care analizează raportul de forțe pe plan mondial, demonstrînd în mod convingător perspectivele extraordinare ale noilor victorii în lupta de clasă împotriva imperialismului și, în același timp, agresivitatea crescîndă a acestuia și, ca atare, pericolul pe care nu trebuie să-l subapreciem și în privința căruia nu trebuie să ne facem iluzii. Cu alte cuvinte, se maturizează condițiile pentru noi și hotărîtoare succese ale revoluției în lume, dar ele trebuie obținute printr-o luptă de clasă foarte dură, înfruntînd și învingînd violența sîngeroasă a dușmanilor noștri. Orice părere idilică în această privință nu numai că ar fi nereală, dar ar aduce prejudicii grave cauzei noastre, după

cum demonstrează agresiunea să- vîrșită zilnic împotriva eroicului popor din Vietnam.Tabloul contemporan al unei Americi Latine profund con-

In timpul lucrărilor Congresului

Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale ! (Aplauze pu
ternice).Trăiască Partidul Comunist Român 1 (Asistența aplaudă îndelung).
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Salutul Partidului Comunist din Austria
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Stimate tovarășe și tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria și al tuturor comuniștilor austrieci, mulțumesc pentru invitația de a lua parte la Congresul dumneavoastră și urez lucrărilor sale deplin succes. (Aplauze).Noi, comuniștii austrieci, ne ducem lupta într-o țară cu o dezvoltare relativ înaltă din punct de vedere industrial, în condițiile u- nei conjuncturi economice de lungă durată.Prin lupta mișcării muncitorești austriece, înainte de toate însă datorită slăbirii burgheziei austriece ca urmare a evoluției internaționale din ultimii cincizeci de ani, oamenii muncii din Austria au reușit să obțină importante cuceriri politice, economice și sociale ca, de exemplu, o etatizare amplă și drepturi sociale rar întîlnite într-o altă țară capitalistă.Deși aceste cuceriri sînt strîns legate de avîntul revoluționar ce s-a produs în Europa după Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și după zdrobirea fascismului hitle- rist în 1945 — îndeosebi datorită eforturilor Uniunii Sovietice —, deși vecinătatea unor țări socialiste a determinat ca imperialismul să nu-și poată face simțite cele mai negative consecințe ale dominației sale în Austria, noi n-am reușit pînă în prezent să înlăturăm iluziile oamenilor muncii din țara noastră cu privire la esența capitalismului modem ; aceste iluzii apar și sînt alimentate datorită atît afirmării puternice a social-demo- crației, care promovează așa-zisa ideologie a „armoniei sociale", cît
Salutai Partidului Comunist dsn Australia

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Dragi tovarăși,în numele Comitetului Național 
și al membrilor Partidului Comunist din Australia salut călduros cel de-al X-lea Congres al partidului dv., întregul Partid Comunist Român și poporul român. (Aplauze). Copgresul acesta este un eveniment cu o dublă importanță. El hotărăște acum programul dv. viitor. Curînd va fi sărbătorită cea de-a 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist. Nu avem nici o îndoială că hotărîrile acestui Congres, adăugate temeliei puternice și trainice create în ultimii 25 de ani prin munca susținută și eforturile întregului popor român, vă vor permite să înaintați cu pași mari și repezi spre cea de-a 50-a aniversare a dv.Delegația noastră a urmărit cu un viu interes Rapoartele și dezbaterile Congresului dv. Am fost impresionați de abordarea concretă a unor probleme reale, a unor teme vii, de atitudinea critică, dar plină de optimism, de viziunea de perspectivă a delegaților la Congres. Cu toată sinceritatea vă dorim deplin succes în realizarea grandioaselor planuri expuse în fața acestui Congres. (Aplauze puternice).Tovarăși,Din punct de vedere geografic, Australia face parte din Asia de

HANS KALT
și datorită politicii de natură catolică.Ideologiei „armoniei sociale" i se adaugă o acțiune continuă de instigare împotriva statelor socialiste și îndeosebi împotriva Uniunii Sovietice, pe acest tărîm social-de- mocrații încercînd să întreacă chiar și cercurile burgheze în efortul de a împiedica clasa muncitoare să ajungă la conștiința că succesele sale se datorează în principal a- pariției și afirmării statelor socialiste.Cu toate acestea, Austria se află în fața unor serioase probleme pe care le ridică dezvoltarea și care nu pot să nu aibă influențe .asupra conștiinței clasei muncitoare. Capitalul străin, în primul rînd cel aparținînd imperialismului vest- german, pătrunde tot mai adînc în Austria, încercînd să înăbușe independența economică și politică a țării noastre și să facă în prezent din însăși neutralitatea țării o noțiune lipsită de conținut.Chiar în momentul de față, aces
te cercuri, sprijinite de cele mai reacționare forțe ale burgheziei austriece și de către guvern, se pregătesc pentru un asalt decisiv asupra importantelor poziții economice ale industriei etatizate, aceasta prin încălcarea Tratatului de stat austriac.Austria este astfel amenințată nu numai de primejdia de a fi redusă la poziția de țară dependentă ci, mai ales acum, în perioada revoluției tehnico-științifice, de a fi transformată dintr-o țară industrială dezvoltată într-un teritoriu înapoiat din punct de vedere economic.în fața unei asemenea situații nu este suficient ca noi, comuniștii, să apărăm permanent doar interesele oamenilor muncii, ci trebuie să a- părăm și interesele naționale ale Austriei împotriva atacurilor reac- țiunii și imperialismului ; în același timp, obiectivul pe care ni-1 propunem este de a trasa drumul de viitor al Austriei spre socialism.în legătură cu aceasta, noi, ca și alte partide vest-europene, sîntem de părere că drumul Austriei spre socialism este posibil, mai ales datorită schimbării raportului de forțe, fără luptă armată și fără război civil, prin folosirea posibilităților pe care le oferă parlamentul, dar nu fără o încordată luptă de clasă a maselor populare. în documentele noastre programatice a- doptate la Congresele al 19-lea și al 20-lea, noi am formulat concluzii esențiale în acest sens.Noi știm că Austria poate să pă

CLAUDE JONES
sud-est. Guvernul nostru a angajat națiunea șl poporul nostru în războiul dus împotriva eroicului popor vietnamez. După Statele U- nite și Coreea de sud, Australia are cele mai numeroase forțe armate angajate în acest război brutal și cu totul imoral, pe care imperialiștii americani, marionetele lor și aliații lor l-au și pierdut.Acest război este o temă mereu prezentă a vieții politice din Australia. Niciodată în trecut nu a provocat un război agresiv o asemenea divizare națională și nu a răscolit atît de adînc conștiința a tot mai multe pături ale poporului. Continuă marile demonstrații de protest și de nesupunere civilă care cuprind muncitori, femei, tineri, studenți, cercetători științifici, profesori, artiști și fruntași ai religiei.în cadrul acestei mișcări, viața și experiența îi învață pe tot mai mulți oameni care este adevărata esență a imperialismului, care este principalul obstacol în calea înaintării popoarelor spre pace, spre o reală fericire umană, spre demnitate. ,Participăm din plin la această mișcare și facem tot ce ne stă în putință pentru a ajuta la mobilizarea și unirea tuturor forțelor din țara noastră care doresc să pună capăt actualei politici dezastruoase. Noi luptăm pentru retragerea trupelor australiene din Vietnam, luptăm împotriva politicii duse de capitaliștii monopoliști australieni care au ambiția să devină mini- jandarmul Asiei de sud-est; luptăm pentru a restabili bunul nume și demnitatea țării noastre. Luptăm pentru a se pune capăt războiului din Vietnam, pentru a se permite poporului din Vietnam să-și rezolve propriile probleme și să-și reconstruiască țara ruinată, în felul acesta avem credința că putem să ne jucăm micul nostru rol în aplicarea concretă a hotă- rîrilor recentei Consfătuiri mondiale de a intensifica lupta împotriva imperialismului.în cursul ultimilor trei ani, țara noastră a cunoscut o creștere însemnată a luptei clasei muncitoare. în 1968, mari greve au avut loc în principalele industrii și, în 

șească pe calea socialismului numai în strînsă solidaritate cu mișcarea internațională pentru socialism și pace. De aceea, salutăm Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești care a avut loc la Moscova și rezultatele ei, pe care le considerăm drept succese remarcabile.Ne exprimăm în mod deosebit solidaritatea cu poporul vietnamez, care luptă împotriva imperialismului american. Totodată, sîntem pentru pace în Orientul Apropiat, pentru îndeplinirea soluțiilor adoptate de Consiliul de Securitate în rezoluția sa din noiembrie 1967.în Europa, imperialismul vest- german, politica Bonn-ului — care considerîndu-se singurul guvern german, nu recunoaște granițele actuale — reprezintă principalul pericol pentru pace.De aceea ne găsim într-o luptă nemijlocită cu planurile imperialismului vest-german în Austria și ne simțim deplin solidari cu acele forțe din întreaga Europă, inclusiv din R.F.G., care luptă contra imperialismului. în ce privește granițele actuale din Europa, noi ne situăm pe poziția strictei lor respectări.Salutăm în mod deosebit Apelul de la Budapesta al Statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Cerem guvernului Austriei neutre să impună un caracter mai activ politicii de neutralitate a țării. Aceasta ar însemna, înainte de toate, recunoașterea Republicii Democrate Germane, a cărei existență însăși reprezintă o lovitură pentru imperialismul vest-german.Tovarășe și tovarăși,De un mare ajutor în lupta noastră sînt succesele reale ale statelor socialiste obținute în edificarea societății socialiste, în construcția lor economică și politică. în schimb, lipsurile, greșelile evitabile îngreunează lupta noastră — cu atît mai mult cu cît între populația Austriei și cea a țărilor socialiste există mii de legături umane, personale și de rudenie.în temeiul unor legături istorice strîhse, existente între Austria și România, noi dorim Congresului dumneavoastră succes deplin nu numai în interesul dv., ci și în interesul nostru. (Vii aplauze).Eie ca acest Congres să constituie un pas esențial în edificarea socialismului în România. (Asisten
ța aplaudă îndelung).

ciuda grelelor amenzi și a altor acțiuni represive, muncitorii au obținut victorii însemnate. în luna mai anul acesta, în urma întemnițării unui conducător sindical, s-a dezlănțuit o uriașă luptă de mase, în cîteva zile, peste un milion de muncitori și-au părăsit locurile de muncă timp de 4 pînă la 24 de ore ; mari mitinguri de masă, de protest au avut loc în întreaga țară. Muncitorii au declarat grevă în semn de protest împotriva legilor anti-sindicale, nedemocratice și represive care sînt în vigoare de peste 20 de ani. A fost cea mai mare mișcare grevistă din istoria țării noastre.Există unele trăsături semnificative ale acestor lupte. Ele cuprind pături tot mal largi ale oamenilor muncii, inclusiv funcționari, inclusiv specialiști — și au loc într-o perioadă de deplină folosire a forței de muncă și de relativă prosperitate. Oamenii luptă hotărît în legătură cu cele mai diferite probleme : împotriva războiului din Vietnam și a încorporării obligatorii în armată, pentru mai multă democrație, pentru salarii mal mari și condiții mai bune de muncă, pentru un cuvînt mai greu de spus în aplicarea rezultatelor revoluției tehnico-științifice, pentru o mai bună deservire în domeniul sănătății și învățămîntului, împotriva poluării și deteriorării locurilor lor de trai de către exploatarea monopolist-capitalistă și așa mai departe.Această luptă a căpătat o nouă a- dîncime și noi țeluri. Există multă indignare, mai multă pasiune și mai mult spirit militant. Nouă ni se pare că aceasta este o mișcare care se naște în aceste zile, cînd imperialismul este în criză. Ne ridicăm împotriva dominației capitalismului monopolist, care se amestecă în toate aspectele vieții noastre. Chiar dacă acest lucru nu este totdeauna clar definit, din punct de vedere politic, aspirațiile și demnitatea umană devin din ce în ce mai mult o parte a luptei poporului. Omul gîndește tot mai mult la măsurile și acțiunile care strivesc și deformează personalitatea și demnitatea omului, care îi refuză participarea deplină și fructuoasă 

la viața socială. Noii factori și noile forțe care intră în lupta anti- monopolistă și antiimperialistă cer ca partidele comuniste să studieze mai profund chestiunile și problemele zilei. Aceste probleme se pun — și nouă ne revine sarcina să le găsim răspunsurile.Tovarăși,Comuniștii, partidul nostru este profund preocupat de unitatea mișcării comuniste internaționale. O asemenea unitate, pentru a fi
Salutul Partidului Comunist din Norvegia

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

MARTIN GUNNAR KNUTSEN

Tovarăși,Din partea Partidului Comunist din Norvegia, a președintelui său și a Comitetului său Central, am onoarea să adresez un salut cordial importantului Congres al X-lea al Partidului Comunist Român. Noi, comuniștii norvegieni, vă urăm succes deplin în activitatea de consolidare și dezvoltare pe mai departe a societății dv. socialiste. (Aplauze).în decursul anilor, între cele două partide ale noastre s-au dezvoltat relații foarte bune și pozitive, iar în ultimul timp am realizat schimburi de vizite ale unor delegații de partid. în urma discutării în spirit tovărășesc a celor mai diverse și importante probleme, s-a constatat că punctele de vedere ale partidelor noastre sînt apropiate. Ne exprimăm dorința ca
Salutul Partidului Comunist din Mauritius

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

LEETOORAJ CHUNDRAMUN

Tovarășe președinte, tovarăși delegați,Acest al X-lea Congres al Partidului Comunist Român marchează un nou pas pe calea progresului României.Au trecut 25 de ani de la eliberarea acestei țări de sub jugul fascismului și de sub asuprire. A- cești 25 de ani, care au fost martorii revoluției în toate domeniile economiei românești, acești 25 de
Salutul Partidului Comunist Irakian 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

RASHAD AMJED
Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Irakian vă transmit dumneavoastră, și prin dumneavoastră tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România, cele mai calde salutări de luptă. Urez Congresului dumneavoastră succes deplin în îndeplinirea sarcinilor sale, spre binele 

trainică și eficientă, trebuie să se bazeze pe egalitatea partidelor și pe neamestecul în treburile interne. Partidul nostru va continua să stabilească contacte și relații frățești cu toate partidele și să-și a- ducă modesta sa contribuție la clarificarea principiilor care constituie subiecte de dispută. în același timp, noi vom năzui și mai mult spre dezvoltarea capacității noastre de a ne înțelege, spre dezvoltarea politicii și activității noastre în lupta pentru socialism în Australia.

această evoluție favorabilă să continue, ca partidele noastre să dezvolte în continuare legăturile tovărășești dintre ele în anii următori. (Aplauze puternice).Personal, am fost foarte fericit pentru că mi s-a oferit posibilitatea de a petrece, cu prilejul Congresului, cîteva zile pline de conținut și de învățăminte în țara dv. M-am convins că pe calea dezvoltării socialiste, poporul este cu dumneavoastră.In Norvegia, noi avem încă o societate pur capitalistă. Timp de 30 de ani, pînă în 1965, am avut un guvern social-democrat constituit de un partid care se cheamă socialist. Dar acest guvern nu a promovat nici pe departe o politică socialistă, ci, mai degrabă, contrariul. Acest guvern a adus țara noastră în N.A.T.O., ne-a creat legi excepționale pentru a fi folosite împotriva unor pături mai radicale ale poporului în cazul u- nor așa-numite tulburări interne, a exercitat presiuni pentru intrarea țării în Piața comună, a stabilizat puterea marelui- capital în țară și, cu ajutorul conducerii de dreapta a sindicatelor, nu a împlinit voința de rezistență a clasei muncitoare împotriva acestei politici.în 1965,, social-democrații au fost înfrînți în alegerile parlamentare și țara noastră are acum un guvern format din reprezentanți ai partidelor burgheze. Iar aceste partide s-au așezat la masa pusă — masa capitalistă — și n-au făcut decît să continue politica so- cial-democraților. S-a schimbat nu

ani pot fi sintetizați în două cuvinte : dezvoltare și progres. (A- 
piauze). O simplă privire asupra Raportului la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român este îndeajuns pentru a-ți da seama de înfăptuirile dumneavoastră.Dacă poporul român se bucură astăzi de condiții de viață mai bune, aceasta se datorește eforturilor neîntrerupte și conducerii competente a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a partidului său.Progresul, dragi tovarăși delegați, este ceva care nu cade din cer; progresul îl realizăm noi, oamenii. Să învățăm, deci, și să luăm exemplu de la tînăra și dinamica Românie. (Aplauze puternice). Cînd spun să învățăm' și să luăm exemplu, mă refer la țările recent eliberate, așa cum este a mea, care, în treacăt fie spus, nu are decît vîrsta de un an, dar care din păcate a trecut din mîinile colonialiștilor în cele ale reacționarilor, neocolonialiști și imperialiști. Iar rezultatul acestei situații îl constituie asaltul magnaților zahărului asupra noastră și stabilirea bazei anglo-americane în Mauritius. în acest context, noi, Partidul Comunist din Mauritius, am protestat viguros împotriva insta

poporului dumneavoastră, al tuturor popoarelor lumii.In același timp, vă salut cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a eliberării țării dv. de fascism, luptă în care, alături de martirii poporului dumneavoastră, și-au vărsat sîngele ostași sovietici care au căzut în luptă, mareînd începutul unei noi epoci — epoca prieteniei și solidarității, epoca li

Dragi tovarăși,Vă dorim deplin succes în munca voastră de construire a socialismului. Pe măsură ce rezolvați problemele ce vă mai stau în față, pe măsură ce dezvoltați șl a- profundați baza socialistă, dv. con- tribuiți la consolidarea unității comuniste internaționale și la întărirea luptei împotriva imperialismului.Succes deplin Partidului Comunist Român și poporului român! 
(Asistența aplaudă îndelung).

mai denumirea, dar sistemul, capitalist, este același. La 8 septembrie în Norvegia au loc noi alegeri parlamentare ; sondajele de o- pinie indică că nu ar fi realist să se conteze pe o schimbare a raportului de forțe dințre partide. Sistemul electoral nedemocratic a ținut pe comuniști în afara parlamentului în cursul ultimelor două legislaturi. în politica Norvegiei s-au înregistrat însă și unele aspecte pozitive. S-a petrecut o radicalizare a tineretului și avem din nou în țară o mișcare comunistă de tineret în plin avînt. S-a înregistrat o mare aderare din rîn- durile largi ale populației la lupta împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam și a juntei din Grecia. Pături largi ale social-democrați- lor de rînd fac front comun cu partidul comunist și alte partide progresiste în acțiunea pentru restabilirea forței și voinței de luptă a mișcării sindicale din Norvegia. Partidul Comunist din Norvegia stă în fruntea acestei lupte și va continua să se afle în frunte în perioada care urmează. Noi dorim să facem tot ce depinde de noi pentru ieșirea țării din N.A.T.O. și adoptarea unei poziții neutre în ce privește politica externă a Norvegiei.încă o dată : Mult succes Congresului, partidului și poporului român ! (Aplauze puternice).Și, în sfîrșit, o mică dorință: Fie ca acesta să constituie o contribuție la unitatea întregii, absolut întregii, mișcări comuniste internaționale! (Aplauze puter
nice).

lării acestei baze și am cerut retragerea ei. Adresez aici tovarășilor delegați, în special celor din Africa, Asia și America Latină, apelul de a ne ajuta în această luptă.în continuare, vorbitorul a spus: Cauza noastră este o cauză dreaptă și cauzele drepte nu pot și nu vor putea eșua nicicînd. De aceea, lucrările începute la acest al X-lea Congres al Partidului Comunist Român nu pot să constituie decît un succes.Numai prin evitarea oricărei scindări în mișcarea comunistă mondială — și prezentul Congres ține seama de aceasta — vor putea fi realizate idealurile lui Marx și Lenin. (Aplauze puternice).Permiteți-mi să adaug că sînt mîndru să iau parte la acest Congres. Pentru mine, România este o a doua țară natală. Ea m-a ajutat să renasc cu sînge românesc, în numele colegilor mei delegați, în numele locuitorilor, din Mauritius și al meu personal, folosesc acest prilej pentru a prezenta fraților mei români cele mai bune și sincere urări cu ocazia acestei mărețe sărbători și le urez un viitor mereu mai fericit. Vă mulțumesc. 
(Asistența aplaudă puternic).

bertății și socialismului. (Aplauze).Partidul nostru, care în prezent duce în condiții grele lupta împotriva imperialismului și a reacți- unii, pentru un guvern de coaliție democratică, consideră că orice succes realizat de dumneavoastră sau de o altă țară socialistă aduce servicii și luptei din țara noastră, este o victorie și a noastră.Ne bucurăm să vedem republica 

dv. în siguranță și să fim martorii 
a noi și noi succese realizate de țara dv. în construcția socialistă. Avem certitudinea că veți realiza noi și rapide succese grație, pe 
de o parte, unității și eforturilor dumneavoastră, iar pe de altă parte, colaborării șl solidarității cu celelalte țări socialiste, pe baza principiilor 'marxism-leninismului și internaționalismului proletar. 
(Aplauze).Dragi -tovarăși,Imperialismul, în special cel a- merican, continuă acțiunile sale a- gresive și de subminare împotriva țărilor socialiste, încearcă să întoarcă roata istoriei. Dar e- xemplul eroicului popor vietnamez, care se bucură de sprijinul internaționalist al țărilor socialiste și, în primul rînd. ai Uniunii Sovietice, dovedește că în epoca noastră nu există nici o forță în stare să împiedice mersul înainte al unui popor hotărît să urmeze calea eliberării și socialismului, atîta timp cît el are sprijinul forțelor păcii și socialismului din lume.în Orientul Apropiat se intensifică agresiunea imperialist-israeli- tă, ocupația se perpetuează, iar Israelul continuă să sfideze hotărîrile O.N.U. și ale Consiliului de Securitate. Propaganda imperialistă și sionistă se străduiește să prezinte problema ca fiind o luptă între arabi și evrei, dar în realitate ea este o luptă între forțele imperialismului și reacțiunii de o parte și forțele eliberării și păcii din această zonă, de cealaltă parte.Lichidarea urmărilor agresiunii lmperialist-israellte constituie sarcina imediată și principală, în stare să deschidă calea rezolvării acestei probleme.în acest sens nu putem decît să apreciem sprijinul mare pe care Uniunea Sovietică l-a acordat popoarelor arabe, sprijinul pe care fiecare țară socialistă ni l-a acordat în aceste împrejurări și care 
a adus mari servicii luptei noastre.Partidul nostru consideră că în- tîlnirea internațională de la Moscova — pregătirea, desfășurarea, documentele sale — reprezintă o victorie istorică a mișcării comuniste și muncitorești, a cauzei luptei antiimperialiste din întreaga lume.Dragi tovarăși,Omul nu poate să aprecieze viața liberă și fericită pe care o trăiește într-o țară socialistă dacă nu simte cum trăiesc semenii săi din celelalte țări.în țara noastră, partidul continuă lupta în condiții deosebit de complexe. Pe de o parte, noul regim a pășit cu curaj pe calea unor măsuri antiimperialiste și an- tireacționare, de natură să stîr- nească furia imperialiștilor și să mărească primejdia comploturilor îndreptate împotriva țării noastre. Pe de altă parte, partidul nostru și celelalte forțe progresiste sînt lipsite de dreptul de a-și desfășura activitatea în mod legal, iar campania anticomunistă pe care o cunoaște țara se desfășoară în noi forme. Trebuie să vă spun că recent a fost asasinat în stradă unul din membrii Comitetului nostru Central, fapt de care nu sînt străine elementele reacționare din aparatul polițienesc. Sînt frecvente știrile despre schingiuirea și, uneori, despre moartea unor deținuți progresiști. Din timp în timp, se reiau ciocnirile armate în Kurdistan. La toate acestea se adaugă șomajul, scumpetea, situația economică și socială dezastruoasă.Partidul nostru, paralel cu sprijinirea oricărui pas antiimperialist sau care vine în întîmpinarea aspirațiilor poporului, luptă în prezent cu consecvență pentru realizarea a două obiective fundamentale de a căror rezolvare depind unirea rîndurilor forțelor progresiste, mobilizarea maselor și, implicit, înlăturarea primejdiei comploturilor împotriva țării și participarea efectivă și serioasă la lichidarea urmărilor agresiunii is- raelite. Aceste două obiective sînt: acordarea de libertăți democratice și rezolvarea problemei kurde pe baza consultării cu conducerea revoluției kurde și a acordării dreptului la autodeterminare pentru poporul kurd, în cadrul Republicii Irakiene. Partidul nostru militează, de asemenea, pentru întărirea relațiilor cu țările socialiste și pentru celelalte țeluri ale poporului nostru.Partidul nostru este legat de partidul dv. prin stindardul internaționalismului proletar. De la a- ceastă tribună, vă încredințez, dragi tovarăși, că partidul nostru nu va uita în lupta sa nici o clipă acest stindard. El pune interesele întregului deasupra intereselor unei părți, așa cum a procedat întotdeauna, aceasta fiind calea înfăptuirii aspirațiilor fiecărei țări. Vom continua să mergem mînă în mînă cu toate partidele marxist-leniniste și forțele revoluționare, înainte, spre o lume lipsită de oprimare și exploatare, spre lumea libertății și fericirii.Să se consolideze înfăptuirile și victoriile dv. !Să se consolideze prietenia dintre cele două partide și cele două popoare ale noastre 1Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale ! (Vii aplauze).



SClNTEIA — sîmbâtâ 9 august 1969 PAGINA 11

CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂM
Salutul Partidului Comunist din Germania

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

ALBERT BUCHMĂN

Scumpi tovarăși delegați,Dați-mi voie ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Germania, să transmit mulțumiri Comitetului dumneavoastră Central pentru invitația pe care ne-a făcut-o de a participa la al X-lea Congres al dumneavoastră. (Aplauze). Dorim succes deplin dezbaterilor dumneavoastră spre binele oamenilor muncii, al întregului popor, al luptei sale, a- lături de celelalte state socialiste, pentru un viitor fericit de pace. 
(Aplauze).Doresc să fac cunoscut mesajul transmis de Comitetul Central al Partidului Comunist din Germania.

Celui de-aî X-lea Congres 
ai Partidului Comunist 
Ruțnân BucureștiScumpi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist din Germania transmite delegaților la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român un frățesc salut de luptă. (Aplau
ze). Dorim dezbaterilor dv. succes deplin, spre binele oamenilor muncii din țara dv.Cele două partide ale noastre s-au aflat adesea, în deceniile trecute, unul lingă, altul.. în lupta pentru asigurarea păcii, Împotriva imperialismului și a fascismului. Astăzi, cînd imperialismul american și principalul aliat al acestuia din Europa, imperialismul vest-german, își desfășoară politica de oprimare a popoarelor, de răpire a autonomiei și a suveranității lor — o politică de agresiune — este deosebit de necesar

Salutul Partidului Socialist Italian
al Unității Proletare

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

VINCENZO ANSANELLI

Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Italian, al Unității Proletare sînt bucuros de a aduce salutul nostru frățesc Partidului Comunist Român, împreună cu cele mai bune urări pentru succesul construcției socialismului și dezvoltării democrației socialiste în țara dumneavoastră. 
(Aplauze).Italia trece printr-o profundă și dramatică criză politică. Creșterea impetuoasă a luptelor unitare, care au pus în mișcare milioane de muncitori, de țărani și de tineri, a dus la falimentul liniei politice promovată de către adepții cen- trului-stînga, care tindea să subordoneze aspirațiile și exigențele tot mai presante ale maselor muncitoare intereselor dezvoltării și expansiunii capitalismului în țara noastră și pe plan internațional. Chiar și această criză con

să întărim alianța noastră de luptă. Acest lucru este necesar și pentru că imperialismul vest-german constituie principalul tulburător al păcii în Europa.In aceste decenii de luptă lumea s-a schimbat din temelii. Revoluția Socialistă din Octombrie din Rusia a deschis o nouă eră în istoria omenirii. Cea mai mare cucerire a noastră este existența comunității statelor socialiste, din care și țara dv. face parte. Unitatea și progresul acesteia dă aripi tuturor mișcărilor progresiste din lume și conferă o perspectivă victorioasă îndeosebi clasei muncitoare din toate țările.Consfătuirea mondială a partidelor comuniste și muncitorești, ținută la Moscova în luna iunie a.c. și adoptarea documentelor ei au constituit un mare succes, o piatră de hotar în lupta împotriva imperialismului. Aplicarea hotărîrilor luate în comun este datoria sfîntă a noastră a tuturor. Unitatea partidelor comuniste și muncitorești este garanția sigură a mersului înainte al comuniștilor din fiecare țară, indiferent de problemele deosebite care decurg din stadiul de dezvoltare atins.De aproape 13 ani, Partidul Comunist din Germania este interzis.' Interzicerea partidului nostru a fost totdeauna preludiul atacului asupra libertăților democratice ale poporului și ale tuturor oamenilor și organizațiilor pașnice și democratice. Atîta vreme cît a- ceastă interzicere a Partidului Comunist din Germania există, sînt amenințate în modul cel mai serios și toate celelalte partide și organizații democratice. De aceea, a- nularea interzicerii partidului nostru este o componentă esențială a luptei pentru schimbarea politicii în Republica Federală a Germaniei. Forțele dominante monopo- list-capitaliste și militariste de la noi își continuă linia agresivă în politica externă ca și în politica internă.- La fel cu guyernul Adenauer și guvernul Erhard care i-a urmat, și actualul guvern Kiesin- ger-Strauss-Brandt menține toate pretențiile revanșarde expansioniste. Pretenția lor de unic reprezentant al poporului german, pretențiile lor teritoriale nu sînt abandonate ; se continuă în ritm intens înarmarea, inclusiv aspirația la arme atomice. De aici decurg, de asemenea, primejdioasa evoluție neonazistă și amenințarea crescîn- 

firmă justețea și validitatea alegerii pe care am făcut-o cu cinci ani în urmă, cînd am decis despărțirea de Partidul Socialist Italian și constituirea partidului nostru. Dezvoltarea luptelor și falimentul centrului-stînga și al politicii sale sînt într-adevăr confirmarea inconciliabilitățij, între exigențele reale ale maselor muncitoare și o politică de susținere a expansiunii capitaliste. Falimentul politicii social-democrației în Italia se corelează cu criza întregii social-democrații europene și confirmă inconsistența ipotezei că ar putea exista o a treia cale între capitalism și revoluția socialistă.Iată de ce noi susținem cu tărie că actualei crize nu i se poate răspunde cu corective sau expediente tactice, că trebuie să se dezvolte larg luptele muncitorilor, țăranilor și ale studenților împotriva structurilor puterii capitaliste. Această este condiția de a zădărnici orice tentativă a autorităților și de a favoriza lărgirea u- nității tuturor forțelor de stînga, unitate capabilă de a oferi o alternativă fondată pe obiectivele puterii și democrației reale, care derivă din luptele ce se desfășoară în țară. Noi luptăm, deci, pentru a contribui la constituirea unui larg front politic, care să se bazeze pe forțele comuniste, socialiste și catolice avansate, pentru o alternativă a puterii anticapitaliste.Criza politică izbucnește astăzi în momentul în care țara noastră se găsește în fața unor alternative decisive atît în politica internă, cît și pe plan internațional. Expansiunii producției și profiturilor capitaliste, internaționalizării capitalului, creșterii investițiilor străine și în mod deosebit a celor ale Statelor Unite le corespunde o a- 

dă din partea acesteia la adresa păcii tuturor popoarelor europene, în scopul menținerii și asigurării păcii cerem aderarea imediată a Republicii Federale la tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, renunțarea la pretenția de unic reprezentant al poporului german și stabilirea de relații normale, egale în drepturi, între cele două state germane. Partidul nostru, împreună cu sindicatele, cu numeroși social-democrațl și cetățeni, cere imediata dizolvare a partidului P.N.D. neonazist. El cere ca Republica Federală a Germaniei să contribuie la dezarmare, militează pentru ca muncitorii și sindicatele lor să obțină dreptul de participare la luarea hotărîrilor în întreprinderi și în societate, pentru a diminua și înlătura chiar influența exploatatorilor capitaliști.Partidul nostru ia parte la luptele tuturor mișcărilor democratice și la unirea acestora împotriva legislației excepționale, a arestării preventive și a măsurilor de persecutare și terorizare îndreptate împotriva democraților și socialiștilor, îndeosebi împotriva tineretului muncitoresc și studios. Comuniștii din Republica Federală își aduc contribuția la tot mai puternica "mișcare de solidaritate cu poporul vietnamez în lupta sa de eliberare împotriva imperialismului american.Sprijinim toate eforturile privind întrunirea unei conferințe europene pentru pace și securitate, al cărei succes va depinde de faptul dacă se va reuși ca actualii guvernanți vest-germani să fie determinați să renunțe la planurile lor revanșarde, la pretențiile teritoriale, la cererea lor privind lichidarea R.D.G. In această luptă, creșterea și înflorirea Republicii Democrate Germane are o importanță de prim rang pentru toți oamenii iubitori de pace din Republica Federală.Vă mulțumim, scumpi tovarăși, pentru solidaritatea pe care ați manifestat-o față de lupta, noastră. Dorim Congresului dv. o bună desfășurare, iar țării dv. noi și mari succese în construirea socialismului.
Cu salutări socialiste, 

Partidul Comunist din Germania 
Comitetul Central 
MAX REIMANN 

prim-secretar

gravare a condițiilor de viață și de muncă pentru milioane de muncitori și țărani ; crește șomajul, se intensifică exploatarea muncitorilor în fabrici și la sate, se extind zonele de dezagregare e- conomică și de mizerie în nordul și în sudul țării, în timp ce devine tot mai haotică viața în centrele urbane și în zonele dezvoltării industriale.Pe plan internațional, reînnoirea Pactului Atlantic găsește o opoziție mereu mai tenace în pături largi ale opiniei publice și, mai a- les, printre tinerii care înfruntă represiunea și închisoarea, spre a impune o alternativă politică, pentru a concretiza bătălia împotriva imperialismului. Sarcina noastră este de a contribui la dezvoltarea acestei lupte, deoarece sîn- tem conștienți că participarea la Pactul Atlantic atrage în mod direct țara noastră în strategia globală a imperialismului și în politica sa agresivă.Imperialismul american, învins de eroica luptă a poporului vietnamez, caută să înfrunte efectele negative ale politicii sale falimentare în Asia de sud-est, relansînd atlantismul sub forme noi și des- chizînd noi centre de tensiune internațională. în Europa renasc militarismul și revanșismul în Republica Federală a Germaniei, ceea ce reprezintă o amenințare cres- cîndă pentru pace și pentru securitatea Europei.în Marea Mediterană, Statele U- nite și N.A.T.O. înmulțesc bazele lor militare spre a îndeplini rolul de jandarm împotriva voinței de eliberare și de progres a popoarelor. spre a asigura apărarea intereselor imperialiste.Permanenta agresiune israeliană intră în acest cadru și găsește un răspuns mereu mai eficace în lupta p'opoarelor arabe împotriva sionis

mului și a imperialismului, pentru coexistență cu poporul israe- lian, coexistență care să nu dăuneze dreptului la autodeterminare și independență al poporului pa- lestinean. Mișcarea de rezistență palestineană creează condiții tot mai bune de luptă, care se corelează cu cele ale tuturor mișcărilor de eliberare națională, de la Guineea-Bissau, la Mozambic, la Angola și Ia toate popoarele angajate în lupta eroică pentru a se elibera de opresiune și de exploatare.Strategia globală a imperialismului cere astăzi mai mult ca ori- cînd întărirea internaționalismului proletar, o coordonare mai strînsă
Salutul Partidului Democrat din Guineea 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

MAMI KOUYATE

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului de Stat, '.Tovarăși membri al Comitetului Central,Tovarăși delegați,Transmit cu bucurie celui' de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român salutul călduros, frățesc al Partidului Democrat din Guineea și al Secretarului său general, tovarășul Ahmed Seku Ture, conducătorul suprem al- revoluției noastre. (Aplauze puternice).Poporul din Guineea și partidul său de avangardă urmăresc cu un interes deosebit eforturile uriașe și, totodată, remarcabile, pe care le depune eroicul și gloriosul dv. popor în edificarea unei societăți eliberate de orice influență a imperialismului internațional și de orice dominație străină, spre binele unei Românii socialiste, puternice și prospere.Am fost bucuroși să remarcăm din Raportul Comitetului Central că Partidul Comunist Român va milita, ca și pînă acum, cu toată fermitatea necesară pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice, antiimperialiste, aducîndu-și contribuția sa importantă la lupta pentru triumful socialismului în lume.Iată de ce aș dori, în numele delegației noastre, să vă asigur de sprijinul pe această cale justă, din partea partidului nostru și al conducătorului său, marele apărător al lagărului forțelor revoluționare din Africa, tovarășul Ahmed Seku Ture. (Vii aplauze).Avem fericita ocazie de a aduce, în numele Partidului Democrat din Guineea, un sincer omagiu Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care prin glasul tovarășului Petre Blajovici a știut să aducă o contribuție remarcabilă la lucrările celui de-al 8-lea Congres al partidului nostru, la lupta implacabilă a poporului nostru împotriva imperialismului, a colonialismului vechi și nou. (Aplauze).întocmai ca și România, Guineea — această țară frumoasă — și-a dobîndit un renume mondial atît prin tradițiile sale culturale, cît și prin politica sa de libertate și demnitate. Țara noastră organizată și condusă de Partidul Democrat din Guineea se află, după cum știți, angajată de aproape 11 ani pe calea ireversibilă a demnității, ma- nifestîndu-și de fiecare dată solidaritatea și aducîndu-și contribuția la întărirea mișcării socialiste și democratice internaționale.în Africa lupta va fi, desigur, dîrză și implacabilă, deoarece e de prisos să reamintim că eroica și neînfrînta Guinee-Bissau, Angola — care luptă — precum și Mozam-. bicul, ridicat și el la luptă, Namibia, Zimbabwe și Africa de Sud nu vor întîrzia ca, împreună cu toate popoarele africane, să răspundă cum se cuvine sfidării rasiștilor și colonialiștilor.Salutînd poporul român, dorim totodată să transmitem expresia solidarității noastre depline față de poporul frate ' vietnamez care înfruntă eroic războiul nedrept ce i-a fost impus de către una din cele mai mari puteri economice și militare din lume, Statele Unite ale A- mericii.Salutăm cu acest prilej toate popoarele din Asia, America Latină și clasa muncitoare internațională, hotărîte să ducă victorioase pînă la 

între dezvoltarea lagărului socialist, luptele mișcării muncitorești ale țărilor capitaliste și luptele de eliberare ale popoarelor supuse încă dominației coloniale și neo- coloniale, un efort continuu rein- noit pentru unitate în lupta împotriva* imperialismului și pentru socialism. Ea impune sarcini mereu sporite pentru fiecare și pentru toți în utilizarea tuturor forțelor disponibile, spre a învinge dușmanul comun, care este imperialismul.Dragi tovarăși,Vă mulțumesc în mod cordial pentru ocazia pe care ne-ați ofe

capăt, marea cruciadă mondială pentru libertate, dreptate și progres social. (Aplauze).Partidul Democrat din Guineea, în ceea ce-1 privește, se călește continuu în lupta de clasă — forță motrice a istoriei — îndeosebi după cel de-al 8-lea Congres al său ; de aceea, oricare ar fi manevrele dușmanilor revoluției și ale acoliților lor cunoscuți sau ascunși, nici un complot imperialist nu va reuși în țara noastră. în mersul nostru cu pași repezi spre progresul tehnic și științific noi sublinien cu vigoare că toate forțele cu adevărat antiimpe-
Salutul Partidului

Alianța Populară din Islanda
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

RAGNAR ARNALDS

Dragi tovarăși,Din partea. Alianței Populare, cel mai mare și mai puternic partid al clasei muncitoare din Islanda, vă transmit salutul nostru dumneavoastră tuturor și doresc să mulțumesc Partidului Comunist Român pentru amabila invitație ce ne-a adresat-o de a lua parte la acest al X-lea Congres glorios. (Vii aplauze).Este bine cunoscut că Partidul Comunist Român a scos în mod deosebit în evidență principiul respectării independenței naționale și suveranității fiecărei națiuni. Partidul Comunist Român, țara dumneavoastră sînt, de asemenea, cunoscute în întreaga lume pentru faptul că au relații prietenești cu 

Delegați din județul Dîmbovița

rit-o de a participa la al X-lea Congres al dumneavoastră, Congres care va marca neîndoielnic o etapă importantă în construirea României socialiste, în progresul poporului dumneavoastră. (A- 
plauze). Sîntem siguri, în același timp, că acest Congres va aduce o mare contribuție la întărirea internaționalismului proletar, la lupta împotriva imperialismului. 
(Vii aplauze).Trăiască lupta muncitorilor și a popoarelor din întreaga lume împotriva capitalismului și imperialismului, pentru cucerirea socialismului ! (Aplauze puternice).Trăiască internaționalismul proletar • (Vii și îndelungi aplauze).

rialiste din lume pot conta pe poporul Guineei care nu va da niciodată înapoi. (Aplauze).în ciuda tuturor manevrelor dușmanilor popoarelor africane, în ciuda unor anumite împrejurări destul de grele, revoluția noastră socialistă se face în mod științific, ținînd seama, desigur, de adaptarea ei la realitățile noastre subiective și o- biective.Acum, în clipa cînd vă vorbesc, largi programe în domeniul educației naționale, al industrializării, al modernizării agriculturii și cu privire la resursele agro-zootehnice, la 

state cu orientări și sisteme sociale diferite. Este neîndoielnic că, prin a,cest principiu larg cuprinzător, Partidul Comunist Român a dorit să scoată în evidență dreptul și datoria fiecărei națiuni de a-și alege propria sa cale spre acea societate dreaptă pe care națiunea o consideră potrivită condițiilor și tradițiilor sale proprii. (Aplauze). Este o mare bucurie pentru Partidul Alianței Populare din Islanda să aibă relații bune cu partide ca Partidul Comunist Român, care recunoaște în mod cert, în practică, că acesta este poate cel mai important principiu al relațiilor internaționale. (Vii aplauze).Foarte puțini dintre dv., dragi tovarăși, cunosc condițiile sociale din Islanda. Dar cei mai mulți dintre dv. știți că populația Islandei este foarte mică și înțelegeți cu toții că în Islanda condițiile sînt foarte diferite de situația socială din alte țări. De asemenea, cunoașteți cu toții povestea „cenușăresei"’. Piciorul ei era mai mic și de o formă deosebită, care îl făcea să se diferențieze de picioarele celorlalte fete și, oricîte încercări s-au făcut, pantofii „cenușăresei" nu au putut fi potriviți altor fete. Același lucru se poate spune și despre Islanda. Noi, socialiștii islandezi, știm că este imposibil să se importe metode și teorii din alte țări și să încercăm să le introducem forțat în realitățile Islandei. (Aplauze).Islanda este una din multele țări ale lumii care suferă de pe urma infiltrației americane. Activitatea Alianței Populare și a mișcării so

valorificarea resurselor energetice și, în sfîrșit, campania națională de alfabetizare recomandată de marea noastră revoluție culturală vor face ca acea Guinee, care ieri se afla sub jugul colonialismului, să se transforme într-o Guinee nouă și puternică.Tovarășul Ahmed Seku Ture, în discursul rostit în martie a.c. la Conferința sindicală afro-europea- nă de la Conakry, afirma următoarele : „Socialismul n-are culoare ; partidele revoluționare, democratice și populare, precum și statele socialiste și democratice trebuie să condamne orice formă de șovinism, orice idee de dominație, orice noțiune de luare sub tutelă sau orice complex de inegalitate în raporturile dintre ele“. (Aplauze).Tovarăși,în încheiere, aș dori ca în numele Partidului Democrat din Guineea să reafirm hotărîrea noastră de a acționa cu consecvență pentru întărirea lagărului revoluției mondiale, pentru ca popoarele și oamenii să trăiască în libertate, în prietenie, frăție, dreptate și colaborare. 
(Aplauze puternice).Sîntem convinși, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că realegerea dv. sigură ca secretar general al partidului va permite poporului frate român câ, datorită clarviziunii dv. și lucidității ideilor dv. revoluționare și socialiste, să realizeze obiectivele pa care și le va propune în cursul a- cestui dinamic Congres al X-lea. Sînt întotdeauna sigur că va învinge revoluția. (Vii aplauze).Trăiască Partidul Comunist' Român și secretarul său general I 
(Puternice aplauze).Trăiască revoluția socialistă mondială ! (Aplauze puternice).Trăiască prietenia veșnică dintre Guineea și România ! (Vii aplauze).

cialiste și-a fixat ca obiectiv tocmai scoaterea din țară a acelor rămășițe ale războiului rece, care sînt bazele militare americane din Islanda. Egalitatea și înțelegerea reciprocă în relațiile dintre state constituie în fond o problemă de viață și de moarte pentru poporul Islandei.Tocmai de aceea, noi împărtășim în mod activ ideea retragerii tuturor trupelor străine de pe teritoriile altor state. (Aplauze).Noi sprijinim cu tărie campania internațională împotriva exploatării, a agresiunilor militare ale imperialismului. Pe de altă parte, doresc să subliniez importanța pe care o are pentru noi principiul suveranității statelor socialiste. Noi negăm în mod absolut orice teorie despre dreptul posibil al unui stat de a se amesteca în treburile interne ale altor state. (A- 
plauze).Noi, socialiștii din Islanda, salutăm orice pas pozitiv care ar putea să unească lumea socialistă.Pentru aceasta, avem nevoie cu toții de ceva mai multă înțelegere. Trebuie să avem în vedere că este perfect firesc să apară dezacorduri în unele probleme. De fapt, ar însemna că ceva nu este în regulă în rîndurile mișcării socialiste mondiale, dacă am fi de acord în toate problemele. (Aplauze).Vă rog, în încheiere, tovarăși, să transmiteți salutul nostru din Islanda întregului dumneavoastră popor care luptă pentru socialism și pace. (Asistența aplaudă înde
lung).
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN
Telegrama de salut adresată

de președintele Prezidiului C.C. al F.N.E. 
din Vietnamul de Sud, Nguyen Huu Tho

Către Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist RomânCu ocazia Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, în numele populației Vietnamului de Sud șl al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, am onoarea să adresez Congresului și, prin Congres, tuturor comuniștilor și poporului român, cele mal calde urări.în decurs de 25 de ani, sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român a obținut multe succese mari în opera de construire a țării. într-un timp scurt, el a transformat România dintr-o țară cu o economie slab dezvoltată, într-o țară cu o Industrie și o agricultură înaintate. Pe această bază, crește permanent nivelul său de trai material șl cultural, se întărește capacitatea de apărare, ceea ce contribuie la apărarea păcii în Europa șl în întrea

ga lume.Populația șl Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de Sud se bucură foarte mult de victoriile mărețe obținute de poporul frate român, considerîndu-le ca fiind ale sale proprii șl îi urează sincer ca, după acest Congres, să obțină numeroase șl strălucite succese în construirea unei țări bogate și puternice, aducîndu-șl astfel o contribuție șl mai mare la lupta împotriva imperialismului, în frunte cu cel american, a colonialismului, pentru pace, independen

ță națională, democrație și progres social.Cu această ocazie, dorim să exprimăm recunoștința profundă Partidului Comunist Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, care au acordat cauzei sfinte a populației sud- vietnameze împotriva americanilor, pentru salvarea țării, un ajutor măreț și prețios. Timp de a- proape 9 ani, ș* mai ales de la ofensiva generalizată și insurecțiile din primăvara anului 1968, pînă astăzi, sub steagul glorios al Frontului Național de Eliberare, populația Vietnamului de Sud a obținut permanent victorii mărețe, aducîn- du-i pe americani și pe marionetele lor într-o situație de disperare și de înfrîngere.Cu toate acestea, imperialiștii americani continuă să fie încăpă- țînați și perfizi, nu renunță încă la scopurile lor agresive în Vietnamul de Sud. Administrația Nixon, nutrind iluzia că ar putea obține o poziție de forță, intensifică războiul, «ăvîrșind multe crime barbare în rîndul populației noastre. Ea continuă să mențină administrația marionetă saigoneză coruptă, ca instrument al dominației sale în Vietnamul de Sud pe calea neocolonialismului, urmărește să prelungească staționarea trupelor sale în Vietnamul de Sud, să permanentizeze împărțirea Vietnamu

lui, să pună piedici în calea progresului Conferinței de la Paris.Lupta noastră împotriva americanilor pentru salvarea țării ’este deosebit de înverșunată. Dar, pentru a apăra independența și libertatea patriei, pentru a-și îndeplini înaltele sale îndatoriri internaționale, populația Vietnamului de Sud este hotărîtă să intensifice rezistența sa sacră pînă la victoria totală.Noi avem convingerea fermă că, prin forța solidarității sale de luptă, cu sprijinul și ajutorul tot mai puternice ale Partidului Comunist Român, ale guvernului și poporului Republicii Socialiste România, ale țărilor socialiste și ale prietenilor din cele cinci continente, populația Vietnamului de Sud, în mod sigur, își va atinge obiectivul său sacru: realizarea unui Vietnam de Sud independent, democratic, pașnic, neutru și prosper, în vederea reunificării patriei.Urez Congresului succes deplin !Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă între populația Vietnamului de Sud și poporul român să fie veșnic de nezdruncinat. Vietnamul de Sud, 20 iulie 1969.
Avocat NGUYEN HUU THO 

Președintele Prezidiului 
Comitetului Central 

al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud

Mesajul de salut adresat
Congresului al X-lea al P. C. R.

de către Partidul Comunist din India
Comitetului Central

al Partidului Comunist RomânDragi tovarăși,Consiliul Național al Partidului Comunist din India trimite călduroasele sale salutări frățești delegaților întruniți la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și prin intermediul lor tuturor comuniștilor șl oamenilor muncii din România.Am primit amabila Invitație a Comitetului Central al partidului dumneavoastră de a trimite o delegație frățească să participe la Congres. Spre regretul nostru, datorită situației politice și frămîn- tărilor din țara noastră, nu putem trimite o delegație în acest moment. Sperăm că veți înțelege dificultățile noastre.Dragi tovarăși.Congresul partidului dumneavoastră are loc în ajunul unei date glorioase în istoria țării dumneavoastră și a poporului său muncitor — cea de-a 25-a aniversare a insurecției armate, care a dus la răsturnarea dictaturii Iul Antonescu și la eliberarea României, în strînsă cooperare și cu a- jutorul frățesc al Uniunii Sovietice și al Armatei Roșii. în sfertul de veac care s-a scurs de atunci, România a făcut pași formidabili, înainte, a devenit un stat socialist prosper, cu o industrie modernă și o agricultură avansată, cu un înalt nivel de viață și cultură. Am

luat cunoștință de cele două documente ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care vor fi prezentate Congresului — Tezele și proiectul Directivelor Congresului al X-lea. Sîntem deosebit de fericiți că planul economic elaborat de Congresul al IX- lea al partidului va fi îndeplinit în liniile sale principale înainte de termen. Sîntem convinși că amplele discuții care au precedat Congresul, precum și dezbaterile și concluziile ce se vor desprinde la Congres, vor asigura elaborarea și îndeplinirea cu succes a planurilor de dezvoltare economică viitoare. Aceasta va duce, fără îndoială, la întărirea și consolidarea pe mai departe a orînduirii socialiste în țara dumneavoastră, la lărgirea democrației socialiste.Dragi tovarăși,în țara noastră, partidul este angajat în lupta pentru înfăptuirea unificării tuturor forțelor șl partidelor democratice și de stîn- ga într-un front unit comun, re- prezentînd o alternativă democratică față de Partidul Congresul Național actualmente la putere, care a început să se dezintegreze vizibil. Noi facem tot posibilul pentru a realiza unitatea mișcării comuniste din țara noastră, parte importantă și vitală a luptei democratice. în ultimii ani, partidul nostru a fost în avangardă,

conducînd importante lupte de mase ale poporului muncitor. în prezent, o dată cu evoluția unei diferențieri pronunțate în rîndul Partidului Congresul Național Indian și în lupta dintre conducătorii reacționari ai grupării de dreapta și primul ministru, ceea ce a condus la o acțiune importantă a naționalizării băncilor, a apărut o fază nouă în situația politică din țara noastră. S-au creat noi posibilități de natură să faciliteze progresul mișcării democratice, ca și apariția unor serioase pericole potențiale. în această situație, partidul nostru aplică cu și mai multă vigoare • linia generală de unire a tuturor forțelor democratice și de stînga, inclusiv a celor din rîndul Partidului Congresului.Sîntem siguri că hotărîrile Congresului dumneavoastră vor contribui la depășirea deosebirilor din mișcarea comunistă internațională, la întărirea unității sale pe baze principiale, în spiritul documentelor adoptate la recenta Conferință mondială.Dragi tovarăși,Urăm succes deplin Congresului dumneavoastră.Cu salutări comuniste frățești, 
al dumneavoastră,

C. RAJESWARA RAO
Secretar general al Partidului 

Comunist din India
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Salutul
(Urmare din pag. I)

pionierilor
Venim în inimă cu viitorul
Noi, luminoasa țării primăvară,
Acum cînd, prin partid, întreg poporul 
Vorbește la tribună, despre țară.

Sînt și părinții noștri-aici în sală 
Și-nvățătorii noștri, sînt aici 
Tovarășii care muncesc cu fală 
Să creștem liberi, luminați voinici.

Și pentru pionieri e-o sărbătoare 
Cînd spre ai patriei conducători 
Sosim să le-oferim cu încîntare 
Vn gînd frumos într-un buchet cu flori

Istoria prin vîrsta noastră trece,
Istorici, anii noștri se călesc, 
De-aceea astăzi, spre Congresul zece, 
Aducem cald salut pionieresc

Românii, maghiari, germani, ca înfrățite ramuri 
Copiii de pe-al patriei meleag
Cîntăm frățește sub aceleași flamuri, 
Și-același comunist partid ni-e drag.

Cîntînd, ne zboară visul vulturește, 
Spre comunism ne cheamă-un ideal, 
Că-n anii noștri generos rodește 
Cuvîntul Comitetului Central.

Ne angajăm să învățăm cu toții, 
La al științei rod să fim părtași, 
Să fim nepoții demni și strănepoții 
Ai celor mai de seamă-naintași.

Cu Mircea, Ștefan și Matei Corvinul, 
Cu Doja, Horia, Tudor ne-nrudim 
Cu comuniștii ce-ndurară chinul 
Prin anii crunți, visînd un vis sublim.

Bălcescu, Eminescu, Vlaicu — lată, 
Ne cheamă, mari, din nemurirea lor, 
Să împlinim tradiția bogată, 
Să-i creștem faima către viitor.

Răspundem deci cu-ncredere chemării, 
In vise aripi, mari ni se deschid — 
Sîntem copii, însă copiii țării, 
Copiii gloriosului partid.

Noi, muncitorii patriei de mîine, 
Plugarii ei și cărturarii ei,
Vom da recolte mari de-oțel și pîine Pătrunși de comunistele idei.

Soldați viteji vom fi dacă se cere, 
Deși ni-i pacea țelul cel mai drag, 
Socialismul, el ne dă putere
Să fim sub steag, de-om fi chemați sub steag.

Așa ne-au învățat învățătorii, _ 
Părinții care ne-au crescut la sin, 
Așa ne-au învățat conducătorii 
Partidului Comunist Român.

Tovarășului Ceaușescu, conducătorul 
Noi îi urăm, după străbune legi, 
Azi — cînd îl înconjoară întreg poporul, 
Și inimile țării noastre-ntregi —Să ne trăiască, la mulți ani cu țara,
Fiu credincios al scumpei Românii, 
Și comunismul, visul tuturora,
Să-l urce tot mai sus pe temelii!

Privind cum steagul roșu, ca-n baladă 
Cutezători ne flutură pe culmi, 
Nutrim respect șl stimă, totodată, 
Și pentru comuniștii-ntregii lumi.

Și pentru țările socialiste
Aceeași dragoste nutrim,
Cu fiii lor, spre țărmuri comuniste 
Prin cînt și joc și visuri ne-nfrățim.

Salut pionieresc, venind cu flori 
Pentru Congresul zece-al cutezării. 
Să ne trăiți, iubiți conducători, 
Să ne trăiască comuniștii țării!

Vn sfert de veac trecu de cînd, din praguri 
Porneam cu-a libertății chezășie, 
Și triumfa-vor veacuri după veacuri 
Prin comunista noastră Românie.

Să ne trăiască țara, că-i bogată,
Vitează și cinstită pe pămînt,
Și fie ca viața noastră toată
Să fie, drag partid, un legămînt I

Să crească timpul țării noastre tineresc, 
In numele frumos al omenirii! — 
La tot ce am rostit se iscălesc, 
Prin noi, toți pionierii României.

In ședința de dimineață au rostit cuvîntări de salut to
varășii : Josef Kempny, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Mario Zamorano, membru al Comisiei Politice a Partidului Comunist din Chile, Kurt Tiedke, membru al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, care a înmînat. prezidiului scrisoarea de salut a C.C. al P.S.U.G. către cel de-al X-lea Congres al P.C.R., 
Frank Stanley, membru al Comitetului Executiv Național al Partidului Comunist din Marea Britanie, Badamîn 
Lhamsuren, membru supleant al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, P. Sundarayya, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din India (marxist), Louis Van Geyt, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist din Belgia.Cuvîntările rostite de conducătorii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești au fost subliniate în repetate rînduri cu vii aplauze de toți cei prezenți în sala Congresului.în numele delegaților și in- vitaților, tovarășul Dumitru 
Popa, președintele ședinței, a mulțumit oaspeților pentru saluturile adresate Congresului....în sunetele trompetelor pionierești își fac apariția în sală reprezentanții celei mai tinere generații a României. Sînt din nou clipe emoționante. Băieți și fete cu obraji îmbujorați urcă la prezidiu, oferind cu dragoste flori, tovarășului Nicolae Ceaușescu, membrilor prezidiului Congresului, conducătorilor delegațiilor de peste hotare. De la tribună se înalță, cristalin, salutul organizației pionierești. Sînt versuri înaripate, pline de iubire și recunoștință, pe care le adresează partidului copiii țării, schimbul de mîine al constructorilor socialismului, care va duce mai departe, spre orizonturile comunismului, o- pera înălțătoare a părinților lor.Președintele ședinței, în numele delegaților și invitaților, a spus : „Sînt convins că exprim ‘ sentimentele dumneavoastră mulțumind organizației de pionieri pentru mesajul adresat Congresului, pentru cuvintele calde, pătrunse de dragoste față de partid și față de patria socialistă, expresie a recunoștinței copiilor pentru viața fericită de care se bucură, încrederii lor nețărmurite în orizonturile luminoase pe care le deschide partidul. Urăm din toată inima pionierilor din Republica Socialistă România succese tot mai mari la învățătură, în formarea lor ca viitori cetățeni, temeinic pregătiți, cu un înalt nivel de cultură, capabili să ducă mai departe măreața operă de edificare â socialismului și comunismului pe pă- mîntul României".Ședința de după-amiază a fost prezidată de tovarășul 
Ion Ursu, care a anunțat că pe adresa Congresului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu au sosit încă 1235 scrisori și telegrame prin care organele și organizațiile de partid, colective de oameni ai muncii urează succes lucrărilor Congresului și își exprimă adeziunea deplină, hotărîrea și voința unanimă de a traduce în viață, neabătut, hotărîrile ce vor fi adoptate de acest înalt forum al partidului.în continuarea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășul Va- 
sile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție, delegat al organizației județene de partid Constanța, Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii ■ Scriitorilor, delegat al organizației de partid a municipiului București, Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, delegată a organizației județene de partid Brașov.Tovarășul Ion Ursu, președintele ședinței, a anuntat că prezidiul Congresului a primit o scrisoare din partea tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte ai Consiliului de Stat, delegat al organizației județene de partid Iași, care, datorită stării sănătății sale, nu poate participa la lucrări. Exprimîndu-și regretul că nu se pqate afla în această sală, că nu poate lua parte direct la marele eveniment al Congresului, tovarășul Bodnaraș ne roagă să-l considerăm alături de noi, cu mintea și cu inima, deplin solidar cu toate hotărîrile pe care le vom lua — a comunicat președintele ședinței. Tovarășul Emil Bodnaraș arată în scrisoarea sa că aprobă în întregime Raportul Comitetului, Central expus de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și celelalte rapoarte prezentate în cadrul Congresului; el își exprimă acordul deplin cu toate documentele Congresului care

•a treia zi stabilesc direcțiile fundamentale și obiectivele de bază ale politicii interne și internaționale a partidului în perioada următoare.Tovarășul Bodnaraș se declară deplin solidar cu Congresul în stabilirea marilor o- biective de construire în continuare a României socialiste ; în alegerea căii de urmat pentru a putea afirma cu nouă vigoare și a ridica rolul conducător al partidului în societatea noastră ; în adoptarea hotărîrilor care vor călăuzi activitatea partidului și statu- l lui în anii următori, spre a da o nouă strălucire națiunii noastre socialiste, și — atît prin exemplul, cît și prin participarea noastră activă — să dăm o nouă contribuție la procesul de clarificare din miș- :area comunistă și muncitorească internațională, la soluționarea marilor probleme care o confruntă, la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste.Ca delegat la Congres din partea organizației județene de partid Iași, tovarășul Emil Bodnaraș roagă Congresul să delege pe unul din tovarășii săi de luptă și activitate care să-l ajute să-și poată îndeplini mandatul de delegat la Congres. A^turînd în acest scop delegația nr. 1 emisă de organizația județeană de partid Iași, tovarășul Emil Bodnaraș arată că votează : pentru toate măsurile organizatorice necesare bunei desfășurări a Congresului ; pentru Directivele Congresului privind dezvoltarea României socialiste în perioada următoare; pentru măsurile privitoare la îmbunătățirea Statutului partidului ; pentru rapoartele secțiunilor ce vor fi prezentate șl discutate la Congres ; pentru rezoluția generală a Congresului ; pentru alegerea noului Comitet Central și a Comisiei j. Centrale de Revizie pe baza propunerilor conferințelor județene, ale comisiei de propuneri a Congresului și a discutării candidaților în Congres.
„Votez din toată inima — arată în scrisoarea sa tovarășul Emil Bodnaraș — ca în 

Funcția de cea mai mare răs
pundere în partid, cea de se
cretar general, să fie ales to
varășul Nicolae Ceaușescu". 
(Aplauze puternice, prelungite).Urîndu-i din toată inima tovarășului Bodnaraș grabnică însănătoșire, propunem să dăm curs rugăminții pe care el ne-a adresat-o — a încheiat președintele ședinței.Delegații la Congres au a- probat propunerea cu puternice aplauze.Au rostit apoi cuvîntări da salut tovarășii: Iradj Eskan- 
dari, membru al Biroului Exe- ‘ cutiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Tudeh (popular) din Iran, Evremond Gene, secretar general al Partidului Comunist din Guadelupa, Henry Trub, membru al Biroului Politic al Partidului Muncii din Elveția, Peter 
Saidi Syovelwa, membru al Comitetului Național Executiv al Uniunii Naționale Africane din Tanganika-Tanzania, Julia 
Arevalo, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Uruguay, președintele Comisiei de control, Hans Kalt, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria, Claude Jones, vicepreședinte al Partidului Comunist din Australia, Mar
tin Gunnar Knutsen, membru supleant al Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Norve
gia, Leetooraj Chundramun, președintele Comitetului Central al Partidului, Comunist din Mauritius, Rashad Amjed, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Irakian, Albert 
Buchmann, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Germania, care a înmînat Prezidiului scrisoarea de salut a C.C. al Partidului Comunist din Germania către cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R., Vincenzo Ansanelli, membru al Direcțiunii Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, Mami Kouyate, director în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Guineea din partea Partidului Democrat din Guineea, Ragnar 
Arnalds, președintele Partidului Alianța Populară din Islanda.Delegații și invitații au subliniat în repetate rînduri cu vii aplauze cuvîntările rostite de conducătorii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești.în numele delegaților și invitaților, președintele ședinței a adresat mulțumiri oaspeților pentru saluturile adresate i Congresului. 'în încheierea ședinței plenare de vineri s-a dat citire mesajului de salut adresat Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român din partea Consiliului Național al Partidului Comunist din India. Mesajul a fost primit cu vii aplauze de cei prezenți.Lucrările Congresului continuă sîmbătă dimineața(Agerpres)
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VIZITE ALE DELEGAȚIILOR DE PESTE HOTARE 
PARTICIPANTE LA CONGRESUL AL X-LEA AL P.C.R.

DELEGAJIA P.C.U.S.
LA FABRICA DE MAȘ1NI-UNELTE
Șl AGREGATE DIN BUCUREȘTIVineri dimineața, delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., care participă la lucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită la Fabrica de mașini-unelte și a- gregate din București. Membrii delegației au fost însoțiți de ing. Bujor Almășan, membru al C.C. al P.C.R., și Dumitru Lazăr, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.După ce au fost salutați de ing. Dumitru Gheorghe, prim-secretar al comitetului de partid al sectorului 3, de cadre de conducere ale întreprinderii, membrii delegației P.C.U.S. au vizitat principalele secții ale fabricii. Directorul tehnic, Mircea Pupăză, a vorbit oaspeților despre nivelul tehnic, despre gama largă de mașini-unelte ce se realizează în cadrul întreprinderii, menționînd că produsele fabricii sînt cunoscute și peste hotare, inclusiv în Uniunea Sovietică.Vizitînd uzina, oaspeții s-au întreținut cu numeroși muncitori.A avut loc apoi o întîlnire a membrilor delegației cu muncitorii întreprinderii.Salutîndu-i pe oaspeți, tov. Ni- colae Popa, secretarul comitetului de partid al fabricii, a vorbit pe scurt despre realizările colectivului fabricii.Exprimînd adeziunea tuturor muncitorilor și tehnicienilor din ar astă puternică unitate a eco- no'mjei noastre față de Raportul prezentat de secretarul general al C.C. al P.C.R., el a spus printre altele : Poporul nostru, strîns unit în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, va înfăptui mărețul program ce va fi stabilit de Congres, ridicînd patria

Cuvîntarea tovarășului K. F. Katușev 

la mitingDragi tovarăși,Delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice e bucuroasă de posibilitatea de a saluta în mod cordial colectivul uzinei dv. și, prin dv., întreaga clasă muncitoare,1 pe toți oamenii muncii din România socialistă.Cu mult interes am făcut cunoștință cu întreprinderea dv. Ceea ce am putut vedea a produs asupra noastră o impresie foarte bună. Utilajul modern, nivelul înalt de pregătire tehnică al cadrelor, munca bine coordonată și ritmică, conducerea calificată a procesului de producție — toate a- cestea noi le-am văzut în uzina dv și cu ele vă puteți mîndri. însuși faptul că în România sînt construite astfel de întreprinderi moderne arată mai grăitor decît orice cifre, ce succese a obținut poporul v român, pășind pe calea socialismului. Perspectivele dezvoltării multilaterale continue a societății socialiste pe pămîntul românesc fac în aceste zile obiectul dezbaterilor la Congresul partidului dv., la ale cărui lucrări participă și delegația noastră. Urmărim cu interes dezbaterile, în cadrul cărora se face bilanțul dezvoltării economice și al culturii, se discută problemele actuale ale politicii internaționale.Succesele țării dv. sînt rezultatul muncii pline de abnegație a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, alianței și colaborării frățești a statelor socialiste, a ajutorului reciproc, care dau posibilitatea popoarelor frățești să accelereze progresul întregului lagăr socialist.împreună cu dv., anul acesta vor sărbători cea de-a 25-a aniversare a eliberării de sub jugul fascist, popoarele din Polonia și Bulgaria. 20 de ani de la nașterea primului stat socialist pe pămîntul german sărbătoresc oamenii muncii din R. D. G.ermană. Aproape aceeași durată de existență marchează și celelalte țări socialiste.Cu un sfert de veac în urmă, atunci cînd clasa muncitoare a venit la putere într-o serie de țări, prima problemă care s-a pus în fața ei a fost asigurarea independenței de stat. Fără rezolvarea a- cestei probleme, nimeni nu se putea gîndi la efectuarea transformărilor revoluționare. Și ea a fost rezolvată tocmai datorită faptului că tinerele state socialiste, împreună cu prima țară socialistă din lume — Uniunea Sovietică — au creat o alianță defensivă trainică întruchipată în Tratatul de la Varșovia, în tratatele bilaterale de prietenie și ajutor reciproc. Tocmai datorită acestei alianțe au fost asigurate independența de stat și suveranitatea țărilor socialiste în fața uneltirilor imperialismului. Tocmai datorită acestui fapt, popoarele au căpătat posibilitatea de a munci nestingherit, transformînd țările lor. făurindu-și o viață nouă.Același lucru îl putem spune și referitor la problemele economice. Noi dispunem acum de un mecanism ramificat al colaborării eco

sa pe noi trepte ale civilizației socialiste. Alături de toți oamenii muncii, colectivul fabricii noastre susține cu hotărîre politica externă a partidului și a statului nostru, în centrul căreia se situează întărirea și dezvoltarea prieteniei și alianței frățești cu țările socialiste, restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, întărirea forțelor întregului front antiimperialist. Pentru noi este un prilej de satisfacție să constatăm că între popoarele României socialiste și ale Uniunii Sovietice se dezvoltă trainice legături de prietenie și colaborare frățească, pe multiple planuri. Aceste relații se bazează pe comunitatea orînduirii sociale, a ideologiei marxism-leninismului, pe unitatea țelurilor și aspirațiilor noastre fundamentale, în lupta pentru construirea socialismului și comunismului, împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii.Secretarul comitetului de partid al Fabricii de mașini-unelte și a- gregate București a transmis comuniștilor sovietici, clasei muncitoare, întregului popor sovietic un cald mesaj de prietenie frățească. A luat apoi cuvîntul tovarășul K. F. Katușev.Cuvîntările rostite în cadrul a- cestei întîlniri au fost subliniate în repetate rînduri cu vii aplauze.K. F. Katușev a înmînat gazdelor bustul lui V. I. Lenin și macheta turnului televiziunii din Moscova.întîlnirea membrilor delegației* P.C.U.S. cu muncitorii Fabricii de mașini-unelte și agregate București a constituit o însuflețită manifestare a prieteniei dintre P.C.R.' și P.C.U.S., dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, prietenie care are puternice legături în trecutul istoric al celor două țări. (Agerpresl

nomice și tehnico-științifice, care permite să se pună și să se rezolve probleme ample și tot mai complexe privind dezvoltarea economiei naționale și a culturii în fiecare dintre țările socialiste.Un exemplu elocvent ale unei astfel de colaborări îl reprezintă legăturile economice dintre Uniunea Sovietică și România. în cursul anului curent, schimbul de mărfuri dintre țările noastre va depăși suma de 800 mii. ruble. în- tr-un șuvoi necontenit sînt transportate mărfuri în ambele direcții. Uniunea Sovietică livrează României atît produse ale industriei constructoare de mașini — inclusiv agregate mari, pentru hidro și termo-centrale electrice, instalații moderne pentru industria chimică și metalurgică, cît și materii prime atît de necesare economiei naționale a Republicii Socialiste România —- minereu de fier, cocs, bumbac. La rîndul său, Uniunea Sovietică .primește din România diferite mașini, între care și produse ale uzinei dv., mobilă, produse ale industriei ușoare și alimentare. Cu sprijinul tehnic al Uniunii Sovietice, în România au fost construite și date în folosință aproape 100 de uzine, secții și instalații, între care mari centrale electrice, întreprinderi de mașini unelte și chimice. Această colaborare reciproc avantajoasă se va dezvolta și se va adînci și în viitor, deoarece ea corespunde intereselor vitale ale popoarelor noastre.Succesele țărilor socialiste, experiența de peste 50 de ani a Uniunii Sovietice, precum și experiența altor state socialiste arată că numai puterea oamenilor muncii, și în primul rînd a clasei muncitoare, poate, să asigure o orînduire socială într-adevăr justă și un progres rapid pe toate planurile.Fiind clasa cea mai progresistă a societății contemporane, clasa muncitoare militează ca purtătorul celor mai avansate idei — ideile comunismului științific. Principiul care stă la baza activității sale a fost și rămîne principiul solidarității proletare. Tocmai venirea la putere a clasei muncitoare permite să se pună capăt dușmăniei și neîncrederii între națiuni, care au fost insuflate de către exploatatori, dă posibilitate să fie stabilite relații noi între state — relații de prietenie, colaborare și ajutor reciproc. Aceasta este o realitate a sistemului mondial socialist.Dragi tovarăși,In momentul de față, partidul nostru se pregătește să întîmpine centenarul nașterii marelui Lenin, conducătorul proletariatului din lumea întreagă. Oamenii sovietici caută să întîmpine această dată remarcabilă, urmînd fidel indicațiile marelui Lenin. Ei au construit socialismul și acum construiesc cu succes societatea comunistă, obți- nînd în cinstea acestui jubileu noi succese creatoare.

Eforturile noastre se concentrează spre accelerarea ritmului progresului tehnico-științific, spre creșterea continuă a nivelului de trai al poporului sovietic, spre înflorirea științei și culturii. Un obiect al grijii constante a P.C.U.S. îl constituie perfecționarea activității tuturor organelor noastre de stat și obștești, dezvoltarea continuă a democrației socialiste. Adevărata guvernare a poporului — iată izvorul principal de forță al statului sovietic.O mare atenție se acordă la noi educării oamenilor muncii în spiritul patriotismului sovietic și al internaționalismului proletar. Simțul solidarității proletare a intrat în sîngele omului sovietic, a devenit una din trăsăturile determinante ale fizionomiei lui morale.Noi ținem la prietenia care-i leagă pe comuniști, clasa muncitoare și toți cei ce muncesc din
DELEGAȚIA PARTIDULUI

CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM 
LA UZINELE „23 AUGUST"Delegația Partidului celor ce muncesc din Vietnam, care participă la cel de-al X-lea Congres al P.C.R., a vizitat vineri dimineața Uzinele „23 Augușt" din Capitală. Tovarășii Nguyen Van Kinh, membru al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, șeful delegației, și Hoang Tu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. D. Vietnam în România, au fost însoțiți de tovarășii Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Gheorghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., și Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.întîmpinați cu deosebită căldură de muncitori, tehnicieni și ingineri ai uzinei, oaspeții au fost salutați de Marin Enache, secretarul comitetului de partid, de membri ai comitetului de direcție, precum și de Banu Petrescu, secretar al Comitetului de partid al sectorului III. Oaspeții au fost informați pe scurt despre istoricul și profilul uzinelor, contribuția adusă de colectivul uzinei la dezvoltarea industrială a țării, precum și despre activitatea organizației de partid de aici. Oaspeții vietnamezi au vizitat apoi secțiile aparataj, mecanică grea, motoare și locomotive Diesel-hidraulice.Pretutindeni, solii eroicului popor vietnamez au fost întîmpinați cu prietenie și dragoste frățească, expresie a sentimentelor de admirație și solidaritate cu lupta lui dreaptă de apărare a patriei, a independenței și suveranității sale.La încheierea vizitei, a avut loc 

o întîlnire a delegației Partidului celor ce muncesc din Vietnam cu un mare număr de muncitori, teh
Cuvîntarea tovarășului

Nguyen Van Kinh la mitingDragi tovarăși și prieteni,Delegația Partidului celor ce munces din Vietnam care participă la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român este foarte bucuroasă de vizita pe care o face la uzinele „23 August", întreprindere ce joacă un rol important în dezvoltarea ramurilor- cheie ale industriei din Republica Socialistă România. Delegația noastră are cinstea să exprime aici sentimentele de solidaritate frățească și recunoștința sinceră ale partidului și guvernului vietnamez față de partidul, guvernul și poporul frate român, pentru sprijinul și ajutorul activ pe care ni l-au acordat în lupta dusă împotriva imperialiștilor americani, pentru salvarea țării. Permiteți-mi să transmit mulțumiri sincere tovarășilor din conducerea uzinei, organizației de partid și sindicale pentru organizarea acestei a- dunări.Dragi tovarăși și prieteni,Cu toate că Vietnamul și România se află la o distanță de 10 mii de kilometri, popoarele celor două țări sînt strîns legate unul de celălalt. Ambele noastre popoare au trecut printr-un proces de luptă îndelungată pentru cucerirea libertății și independenței naționale și astăzi fac parte din puternicul lagăr socialist, luptă împreună pentru aceleași țeluri, pentru consolidarea și dezvoltarea cuceririlor socialismului în ambele țări, contribuie activ la lupta popoarelor lumii pentru pace, independență națională, democrație și socialism. Delegația noastră este bucuroasă să constate că, într-o atmosferă de entuziasm, întregul partid, întregul popor român se pregătesc să întîmpine cea de-a 25-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist, cu rezultate mărețe în opera de construire a socialismului.Numai într-un sfert de veac, România s-a transformat dintr-o țară slab dezvoltată într-o țară cu o economie dintre cele mai dezvoltate din Peninsula Balca

Uniunea Sovietică și din România. Fie ca această prietenie să se întărească și să se dezvolte spre binele țărilor noastre și al socialismului mondial.Permiteți-mi, în încheiere, să mulțumesc cordial tovarășului director general al uzinei, tov. Aurel Bozgan, secretarului organizației de partid, 'tov. Nicolae Popa, secretarului U.T.C., tov. Ion Dragu, tovarășilor care au vorbit aici, pentru cuvintele calde pe care le-au rostit la adresa partidului și poporului nostru. Vă dorim, dragi prieteni, noi succese în construirea socialismului pe pămîntul minunat al României.Trăiască prietenia de nezdruncinat sovieto-română ITrăiască comunismul — viitorul luminos al întregii omeniri I
(Cuvîntarea a fost viu aplau

dată).

nicieni și ingineri, reprezentanți ai tuturor sectoarelor de producție ale uzinei. Dînd glas sentimentelor de prietenie ale poporului român față de poporul vietnamez, tovarășul Marin Enache, secretarul comitetului de partid al uzinelor, a a- dresat un salut călduros reprezentanților poporului vietnamez. El a subliniat că întregul colectiv al uzinelor vede . în vizita oaspeților dragi o mărturie elocventă a trainicelor legături de prietenie in- ternaționalistă dintre popoarele român și vietnamez, dintre .partidele și țările noastre. Poporul nostru, care și-a cucerit prin jertfe grele de-a lungul zbuciumatei sale istorii dreptul la o viață liberă, înțelege și prețuiește din adîncul inimii lupta bravului popor vietnamez pentru neatîrnare și afirmarea ființei sale naționale, va acorda întregul său sprijin cauzei drepte a poporului vietnamez, pînă la obținerea victoriei depline.întîmpinat cu vii și puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Nguyen Van Kinh, membru al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam.Cuvîntarea șefului delegației Partidului celor ce muncesc din Vietnam, caldele sale aprecieri la adresă sprijinului acordat de poporul român, urările pentru prietenia dintre cele două popoare, partide și țări au fost subliniate în repetate rînduri cu îndelungate aplauze de către sutele de participanți la întîlnire.Șeful delegației Partidului celor ce muncesc din Vietnam o oferit în dar colectivului întreprinderii o vază de flori confecționată din metalul unui avion american doborît pe teritoriul R. D. Vietnam.

nică. Vă transmitem felicitări sincere pentru rezultatele elocvente pe care partidul, clasa muncitoare și poporul frate român le-au obținut în condițiile regimului socialist.Uzinele metalurgice „23 August" au adus o contribuție importantă la obținerea acestor mărețe succese. întreprinderea dumneavoastră furnizează multor uzine chimice, siderurgice și de ciment o serie de mașini și utilaje. Cu o producție globală care sporește rapid — în anul 1969 a crescut cu 235,8 la sută față de anul 1960 • — cu o bază tehnico- materială care se dezvoltă pe zi ce trece, cu un personal numeros de muncitori și tehnicieni, uzinele dumneavoastră au contribuit și contribuie activ la înfăptuirea cu succes a politicii de industrializare socialistă trasată de Partidul Comunist Român. Sîntem încredințați că avînd drept orientare Directivele partidului privind intensificarea dezvoltării economice, manifestînd un înalt spirit de muncă și organizare, inițiativă creatoare, dumneavoastră, dragi tovarăși, veți obține și mal mari succese în opera de construire a socialismului pe pămîntul frumos al României.Dragi tovarăși și prieteni.Așa după cum se știe, războiul de agresiune pe care imperialismul american îl duce împotriva poporului vietnamez este un război de amploare, cel mai sînge- ros război din istoria noastră, dus cu mijloace extrem de barbare, pe care nici fasciștii nu au îndrăznit să le folosească. Acest război criminal arată în modul cel mai clar, cel mai concret caracterul profund agresiv și barbar al imperialismului american, reazemul principal al forțelor reacționare din lume. Acțiunile sale războinice constituie nu numai o încălcare grosolană a drepturilor naționale fundamentale, sacre ale poporului vietnamez, ci și o provocare perfidă la adresa întregului lagăr socialist, la adresa conștiinței omenirii progresiste. Avînd 

cinstea de a se afla în prima linie a frontului luptei împotriva imperialismului american, poporul Vietnamez a făcut să eșueze în permanență toate planurile războinice ale imperialiștilor americani. Desfășurînd atacuri strălucite, armata și poporul Vietnamului de sud au făcut să eșueze „războiul special", iar acum fac să, eșueze „războiul local" dus de /imperialiștii americani. îndeosebi de la începutul primăverii anului 1968 armata și populația Vietnamului de sud au desfășurat în permanență atacuri și acțiuni insurecționale pe tot frontul, dînd lovituri zdrobitoare celor peste 1 200 000 de soldați americani și ai trupelor marionetă, lovindu-i în mari orașe și bazele lor militare cele mai puternice, provocînd pierderi grele diviziilor și brigăzilor corpului expediționar american, determinîndu-i astăzi să se afunde tot mai mult într-o situație de defensivă și făcînd ca voința lor agresivă să se zdruncine serios. De la începutul primăverii anului 1968 și pînă la sfîrșitul lunii iunie 1969 au fost scoși din luptă 980 mii de inamici, dintre care 375 de mii soldați americani și ai sateliților lor. Armata și poporul din Vietnamul de nord au făcut să eșueze politica de escaladare a războiului aerian și naval de distrugere desfășurat de imperialiștii americani, doborînd peste 3 300 de avioane americane și spulberînd supremația aeriană americană. Cu toate acestea, în focul luptei, opera de construcție a socialismului în Nord s-a dezvoltat continuu. Datorită înfrîngeri- lor grele din ambele zone — nord și sud — ca și presiunii opiniei publice mondiale, guvernul Statelor Unite a fost obligat să accepte încetarea bombardamentelor pe întreg teritoriul Republicii Democrate Vietnam și să fie de acord ca la conferința de la Paris cu privire la Vietnam să ia parte Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Crearea guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, care într-o perioadă foarte scurtă a fost recunoscut de douăzeci și cinci de țări și a stabilit relații diplomatice cu acestea, este rezultatul direct al victoriilor militare, politico-diplo- matice, obținute de poporul Vietnamului de sud, îndeosebi de la începutul primăverii anului 1968 și pînă. în prezent.Este clar că imperialiștii americani au suferit înfrîngeri, dar ei sînt extrem de încăpățînați și nu vor să renunțe la acțiunile lor a- gresive. în pofida intereselor poporului american, administrația Nixon, nutrind iluzia că ar putea obține inițiativa în luptă, continuă să intensifice războiul agresiv în Vietnamul de sud, întețește bombardamentele folosind avioane B-52 și substanțe chimice și toxice, să- vîrșind nenumărate crime de o extremă barbarie în Vietnam pentru a împiedica populația din Vietnamul de sud să obțină victoria deplină. Ea depune eforturi pentru întărirea armatei marionetă și consolidarea administrației marionetă, astfel ca păs cu pas să dezameri- canizeze războiul și astfel să poată folosi armata marionetă împotriva poporului din Vietnamul de sud,, să folosească în continuare administrația saigoneză pentru înfăptuirea politicii lor neocolonialiste. în ce privește Vietnamul de nord, imperialiștii americani continuă să trimită avioane de cercetare și să pună la cale provocări, comițînd noi și numeroase crime, încâlcind suveranitatea și securitatea Republicii Democrate Vietnam.La conferința de la Paris, Statele Unite încearcă să eludeze cerințele imperioase ale poporului vietnamez și ale pooparelor din întreaga lume care reclamă ca S.U.A. să-și retragă total și necondiționat trupele proprii și pe cele ale sateliților lor din Vietnamul de sud. Statele Unite repetă mereu același uzat slogan despre retragerea reci

Tovarășa Dolores Ibarruri, în timpul vizitei la întreprinderea „Tricodava"

procă a trupelor, încercînd astfel să creeze confuzie între agresori și cei care luptă împotriva agresiunii, continuînd în același timp să se cramponeze de administrația marionetă războinică și coruptă de la Saigon, împiedicînd obținerea de rezultate pozitive la conferința cva- dripartită de la Paris. Adevărurile înfățișate mai înainte au făcut ca popoarele lumii, inclusiv poporul american, să condamne cu asprime și dispreț recentele promisiuni și declarații demagogice ale lui Nixon despre așa-zisa bunăvoință de pace a Statelor Unite. Declarația administrației Nixon privind retragerea a douăzeci și cinci de mii de soldați americani din Vietnamul de sud nu este decît o manevră înșelătoare menită să liniștească opinia publică mondială, care cere Statelor Unite să înceteze războiul a- gresiv din Vietnam și să-și retragă rapid trupele din această parte a lumii. Poporul vietnamez, care de aproape treizeci de ani se află în stare continuă de război, dorește fierbinte pacea, dar această pace trebuie să fie o pace adevărată, în condiții de independență și libertate. Baza justă a rezolvării pașnice a problemei vietnameze o constituie poziția în patru puncte a guvernului Republicii Democrate Vietnam și soluția globală în zece puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Esența acestei poziții și soluții este : Statele Unite au comis o agresiune în Vietnam, deci ele trebuie să înceteze agresiunea ! Statele Unite au admis ca trupele americane și ale țărilor aliate lor să pătrundă în Vietnam, deci ele trebuie să-și retragă trupele, neavînd dreptul să pună nici un fel de condiții. S.U.A. trebuie să respecte drepturile naționale fundamentale ale Vietnamului și dreptul la autodeterminare al populației Vietnamului de sud. Atîta timp cît guvernul Statelor Unite refuză să accepte a- ceastă poziție justă, poporul vietnamez, în interesul cauzei independenței și libertății patriei sale, al securității lagărului socialist, al țelurilor națiunilor care luptă împotriva imperialismului american, este ferm hotărît să îndeplinească apelul lansat de președintele Ho Și Min : să lovim armata americană pentru a o alunga din țară, să lovim administrația marionetă și armata marionetă pentru a o dezin-
DELEGAȚIA PARTIDULUI
COMUNIST DIN SPANIA

LA ÎNTREPRINDEREA 
„TRICODAVA"Delegația Partidului Comunist din Spania, condusă de tovarașa Dolores Ibarruri, președintele partidului, însoțită de Mihail Florescu, membru al C.C. al P.C.R., a făcut vineri după-amiază o vizită la întreprinderea bucureșteană de tricotaje din fibre sintetice „Trico- dava".La sosire, oaspeții au fost întîmpinați de ing. Benoni Coman, directorul întreprinderii, de conducători ai organizațiilor de partid, de sindicat și U.T.C. Un grup de tinere fete au înmînat președintelui Partidului Comunist din Spania buchete de flori.Directorul întreprinderii a vorbit oaspeților spanioli despre acest nou obiectiv al industriei ușoare românești, despre condițiile de muncă de care se bucură acest colectiv, despre înaltele performanțe tehnice ale utilajelor din dotarea întreprinderii. în continuare, au fost prezentate membrilor delegației unele din cele mai recente realizări ale creatorilor de modele. 

tegra complet, pentru eliberarea Sudului, apărarea Nordului, pentru reunificarea pașnică a patriei.Poporul vietnamez este sigur că victoria va fi de partea sa pentru că este înarmat cu o linie revoluționară justă, aceea a Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, este însuflețit de un înalt spirit de sacrificiu și de luptă pînă la victoria finală și se bucură de sprijinul puternic al țărilor socialiste, al prietenilor și tovarășilor de pe cele cinci continente. O prețioasă contribuție la mărețele victorii obținute de poporul vietnamez a adus poporul român și, deci, și uzinele „23 August". Dumneavoastră ne-ați furnizat subansambluri pentru industria petrolieră, utilaje pentru fabrica de ciment de la Haifong, locomotive de mină. Utilajele și mașinile uzinei dumnevoastră care au străbătut oceanul și au ajuns în Vietnam contribuie la construirea tinerei noastre industrii, sporesc forța materială a poporului vietnamez pentru obținerea victoriei depline în lupta împotriva americanilor, pentru salvarea țării.Permiteți-mi cu acest prilej să exprim recunoștința noastră sinceră față de partidul, guvernul și poporul frate român, pentru sprijinul și ajutorul activ acordat luptei noastre, precum și pentru contribuția prețioasă a uzinelor dv.Permiteți-mi ca încă o dată să vă mulțumim pentru primirea deosebit de călduroasă pe care ați făcut-o delegației noastre. Vă urez victorie deplină în îndeplinirea planului uzinei dv. pe perioada 1966— 1970, precum și în realizarea sarcinilor ce vă vor reveni în cadrul noului plan cincinal 1971—1975 conform Directivelor trasate de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, contribuind astfel da ridicarea socialismului în România pe o nouă treaptă.Trăiască prietenia dintre cela două partide, dintre clasa muncitoare și popoarele celor două țări: Vietnam și România !Trăiască unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar !
(Cuvîntarea a fost aplaudată în 

repetate rînduri).

Tovarășa Dolores Ibarruri a a- preciat calitatea și aspectul tricotajelor create în întreprindere și a urat colectivului noi și mari succese. Președintele Partidului Comunist din Spania a subliniat, totodată, că în această nouă și modernă unitate au fost create toate condițiile pentru ca fiecare tînăr să-și materializeze talentul și priceperea „nu numai în folosul fiecăruia dintre voi, ci și al minunatei și frumoasei voastre patrii — România".Tinerele muncitoare ale întreprinderii au făcut oaspeților spanioli o călduroasă primire. Ing. Benoni Coman, în numele întregului colectiv, a urat tovarășei Dolores Ibarruri sănătate și viață îndelungată spre binele poporului spaniol.înainte de plecare, tovarășa Dolores Ibarruri s-a fotografiat cu un grup de muncitoare. (Agerpres)
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Vizite ale delegațiilor 
de peste hotare 

participante la Congresul 
al X-lea al P. C. R.

DELEGAȚIA UNIUNII 
COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIADelegația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Mialko Todorovici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, însoțită de tovarășii Nicolae Bădescu, membru al C.C. al P.C.R., președintele C.S.C.A.S., și de ing. Nicolae Mărculescu, membru al Biroului județean P.C.R. Prahova, a vi- xitat vineri Rafinăria Brazi și

Combinatul Petrochimic Ploiești.Colectivele acestor două mari întreprinderi au făcut oaspeților iugoslavi o primire călduroasă, expresie a prieteniei frățești dintre poporul român și popoarele iugoslave.Oaspeții iugoslavi au vizitat, de asemenea, muzeul de la Doftana.Seara, delegația a sosit în orașul Brașov.
DELEGAȚIA PARTIDULUI

- COMUNIST BULGARîn cursul zilei de vineri, delegația Partidului Comunist Bulgar, condusă de tovarășul Venelin Ko- țev, secretar al C.C. al P.C.B., însoțită de tovarășul Barbu Zaha- rescu, membru al C.C. al P.C.R., a făcut o vizită prin Capitală. Oas-
DELEGAȚIA 

MUNCITORESCDelegația Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de tovarășul Jozef Tejchma, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., însoțit de ambasadorul R.P. Polone la București, a vizitat, vineri după-amiază, cartiere de locuințe din Capitală și Monumentul eroilor luptei pentru II-
DELEGAȚIA 
DE STÎNGA-

peții s-au oprit In principalele cartiere noi de locuințe Grivița, Drumul Taberei, Balta Albă, Flo- reasca, după care au vizitat Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. Seara, delegația a vizionat un spectacol.
PARTIDULUI
UNIT POLONEZbertatea poporului și a patriei, pentru socialism.In timpul vizitei, oaspeții s-au interesat de ritmul de dezvoltare a municipiului București, de noile ansambluri de locuințe ale Capitalei.Seara, delegația poloneză a asistat la un spectacol folcloric dat de Ansamblul „Perinița".
PARTIDULUI 
COMUNIȘTII

DIN SUEDIAVineri, delegația Partidului de stînga-comuniștii din Suedia, formată din tovarășii Tore Forsberg și Tore Claeson, membri ai Biroului Politic, au vizitat uzina „Electromagnetica" din Capitală.Directorul general al uzinei, ing. Nicolae Dragomir, a înfățișat oas
peților aspecte legate de istoricul, dezvoltarea și organizarea muncii în întreprindere.Delegația, căreia colectivul uzinei i-a făcut o primire călduroasă, a fost însoțită de tovarășul Ștefan Bîrlea, membru supleant al C.C. al P.C.R.

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST (MARXIST) DIN INDIAVineri după-amiază, delegația Partidului Comunist (marxist) din India, formată din tovarășii P. Sundarayya, secretar general al C.C. al P.C.I. (M), și M. Hanu- mantha Rao, membru al C.C. al partidului, a vizitat Combinatul poligrafic „Casa Scînteii".Oaspeții au fost primiți de di

rectorul general al combinatului, ing. Constantin Ciurea, care le-a vorbit despre activitatea de producție a întreprinderii și contribuția ei la răspîndirea și popularizarea științei și culturii în țara noastră. Au fost vizitate apoi secțiile combinatului.
DELEGAȚIA PARTIDULUI

COMUNIST GERMANDelegația Partidului Comunist German, formată din tovarășii Ludwig Muller, membru al Prezidiului P.C.G., și Josef Knecht, membru al Secretariatului organizației P.C.G. din landul Hessen, însoțiți de tovarășul Anton Brei- tenhofer, membru al C.C. al P.C.R., a vizitat vineri după-amia

ză întreprinderea „Automatica" din Capitală.La sosire, oaspeții au fost în- tîmpinați de ing. Ion Geambașu, directorul întreprinderii, care i-a informat despre sarcinile actuale ale acestei moderne unități industriale, precum și perspectivele ei de dezvoltare. Au fost vizitate apoi secțiile întreprinderii.
DELEGAȚIA PARTIDULUI

SOCIALIST UNIT
DIN BERLINUL OCCIDENTALMembrii delegației Partidului Socialist Unit din Berlinul Occidental, alcătuită din Dietmar Ahrens, membru al Secretariatului, și Harry Flichtbeil, membru al conducerii partidului, președintele Organizației raionale din Reinic- kendorf, au vizitat vineri după- amiază Fabrica de mașini-unelte și agregate București.Oaspeții au fost întîmpinați de

ing. Mircea Pupăză, directorul tehnic al acestei moderne întreprinderi.Membrii delegației și-au manifestat satisfacția față de înalta tehnicitate a acestei mari unități industriale românești, creație a regimului nostru, precum și cu privire la performanțele de nivel mondial al mașinilor produse aici. (Agerpres)

Congresul dinamizează 

forțele creatoare

ale întregii, națiuni
(Urmare din pag. I)

Exigență, disciplină, răspundere — 
iată imperative pe care Raportul le 
ridică în fața întregii activități eco
nomice și sociale. Despre aceste în
demnuri profund stimulatoare ne 
vorbește tovarășul Tudor Done, se
cretar al Comitetului județean de 
partid Suceava :

— O idee de bază a Raportului 
este aceea că, In condițiile actuale, 
cînd obiectivele construcției socia
liste au devenit tot mai complexe, 
exercitarea rolului conducător al 
partidului impune întărirea conti
nuă a exigenței și responsabilității 
fiecărui comunist față de sarcinile 
încredințate. A fi exigent presupune 
în primul rînd ca fiecare membru 
de partid să constituie un exemplu 
de fermitate și devotament în în
făptuirea neabătută a politicii parti
dului, înseamnă a milita pentru 
întărirea disciplinei în muncă, pen
tru dezvoltarea, consolidarea și apă
rarea proprietății de stat și obștești. 
Practica a dovedit că unele lipsuri 
care s-au manifestat pînă acum în 
diverse sectoare ale vieții economi
ce și sociale se datoresc tocmai lip
sei de exigență, slabei răspunderi 
manifestate de unele cadre. Consi
der de aceea ca avînd o însemnă
tate deosebită pentru activitatea 
noastră viitoare sublinierea din Ra
port in care se precizează că res
pectarea disciplinei de partid, înde
plinirea necondiționată a liniei poli
tice, a hotărîrilor partidului, a tutu
ror îndatoririlor statutare, consti
tuie o obligație de prim ordin pentru 
fiecare comunist, indiferent de func
ția pe care o are în partid.

...Secvență dintr-o livadă de pro
porții neobișnuite : întreprinderea 
agricolă de stat Breasta din județul 
Dolj. Sute de hectare de pomi și 
viță de vie. începutul unui traseu 
care se termină undeva pe piețele 
țării ori ale unor țări europene unde 
se exportă produsele acestei între
prinderi. Succintul nostru interviu 
are loc Intr-un cadru saturat de a- 
romele caiselor, piersicelor, mere
lor și prunelor, roade ale pămîntu- 
lui din care, în actuala campanie, 
au fost livrate beneficiarilor 632 de 
tone, mal mult decît prevăzuse pla
nul. Interlocutor : inginerul Con
stantin Potînc, directorul întreprin
derii :

— Este Intru totul justificată con
vingerea exprimată de partidul 
nostru că acest sector important al 
economiei naționale — agricultura

— dispune de rezerve bogate, insu
ficient valorificate. Rezerve mate
riale și rezerve organizatorice. Sar
cina evidențiată în Raport referi
toare la perfecționarea organizării 
și conducerii întreprinderilor agri
cole de stat, sublinierea faptului că 
acestea au toate condițiile ca, în 
scurt timp, să poată'concura cu cele 
mai bune ferme din țările cu agri
cultură avansată — atît în ce pri
vește nivelul producției, al produc
tivității, cît și al prețului de cost — 
sînt deplin confirmate de viață șl 
ne mobilizează să muncim mai bine 
spre a spori eficiența economică a 
întregii noastre activități.

...Opinia profesorului Alexandru 
Steriade o ascultăm în liniștea unei 
săli a liceului din Comarnic, unde 
vacanța binemeritată prefațează a- 
propiata erupție de tinerețe a noului 
an școlar.

— Tabloul realizărilor remarcabile 
obținute după Congresul al IX-lea 
In toate domeniile vieții sociale, 
inclusiv în cel al învățămîntului 
și culturii, clarviziunea și realismul 
demonstrate în combaterea tuturor 
deficiențelor, maturitatea probată 
elocvent în stabilirea sarcinilor de 
viitor, spiritul profund internațio
nalist care a prezidat analiza situa
ției internaționale sînt doar cîteva 
dintre nenumăratele atribute care 
ni s-au impus studiind excepționalul 
Raport prezentat la Congres de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ca profesor, îmi exprim, asemenea 
tuturor colegilor mei, deplina ade
ziune la politica partidului, datorită 
căreia instituția școlii a fost ridicată 
în țara noastră la rangul celui' mai 
important factor de cultură și civi
lizație, iar slujitorii ei învestiți eu 
respectul și prețuirea întregului 
nostru popor. Angajamentul meu 
este să răspund imperativelor cali
tății — muncă Însuflețită și com
petentă, străbătută de exigență și 
autoexigență, ordine și disciplină — 
menite să dea un nou impuls acti
vității didactice închinate formării 
tinerelor generații.

...Sibiu. Școala generală nr. 2 
parcurge o binemeritată vacanță în 
care odihna se însoțește cu pregă
tirea noului an de învățămînt. Di
rectorul școlii, profesorii! • Samuel’ 
Beer, insistă asupra faptului că în
tregul colectiv didactic se simte 
îndemnat, în atmosfera creatoare â 
acestor memorabile zile, să-și dea 
măsura deplină a capacității sale.

— Partidul a ridicat învățămîntul

de toate gradele la rangul unei valori 
sociale de' prim ordin. Este o reali
tate care o demonstrează nu numai 
rețeaua tot mai vastă de școli, 
institute și facultăți, ci și girul moral 
cu care conducerea de partid, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a învestit cadrele didactice. Pe de 
altă parte, ca cetățean de naționali
tate germană, vreau să subliniez 
înalta valoare a politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru. Exem
plara rezolvare a problemei naționale 
rezidă din modul concret cum este 
asigurată și garantată în fapt egali
tatea în drepturi a tuturor cetățeni
lor patriei, indiferent de naționalitate. 
O realitate însuflețitoare care ne 
incumbă tuturor datoria de a munci 
cu abnegație pentru ca patria noas
tră comună, România socialistă, să 
se înalțe pe noi culmi ale progre
sului și civilizației.

...Și, din nou într-o întreprindere : 
moderna Uzină de aluminiu de la Sla
tina, una dintre unitățile impetuos 
dezvoltate în anii denși dintre Con
gresele IX și X ale partidului. Dis
cutăm cu inginerul Gheorghe Pa- 
raschiv, secretarul comitetului de 
partid.

— Pe bună dreptate în Raport se 
scoate în evidență faptul că Parti
dul Comunist Român își îndeplinește 
cu cinste rolul de centru vital al 
întregului nostru sistem social. Sub 
conducerea partidului am dobîndit 
toate realizările pe care le raportăm 
astăzi, cînd se împlinește un sfert 
de veac de la eliberarea țării de sub 
jugul fascist. Intre marile înfăptuiri 
ale industrializării socialiste se înscrie 
și uzina noastră de aluminiu care, în 
cincinalul viitor, va cunoaște o im
portantă extindere. Aprofundînd sen
sul documentului principal al Con
gresului, considerăm ca o datorie a 
noastră, a tuturor, de a ne îngriji cu 
spirit de prevedere și răspundere nu 
numai de producția de azi, ci și de 
pregătirea celei de mîine. In viitor, 
mai mult decît pînă acum, va trebui 
să ne perfecționăm stilul de muncă, 
să întărim neîncetat capacitatea de 
acțiune a organizației de partid din 
uzină, forța ei de a mobiliza masa co
muniștilor, întregul colectiv la con
ducerea și rezolvarea problemelor de 
care depinde ' mersul nostru înainte.

...Gîndurile țării. Gîndurile și.hotă- 
rîrea .unanimă ale unui popor care 
muncește cu elan spre a-și făuri, sub 
conducerea partidului, viitorul — so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată.

HOTARIRE
DE A ÎNFĂPTUI

Făclia revoluționară 
a generațiilor

(Urmare din pag. I)

pe filele istoriei contemporane. Flu
tură în sală, ca un steag invizibil, 
dar copleșitor de prezent, stindardul' 
marilor tradiții internaționaliste ale 
Partidului Comunist Român, partid 
călit în focul marilor bătălii de clasă 
purtate nu numai pentru eliberarea 
poporului român, dar și a tuturor 
popoarelor lumii.

Iar caldele aprecieri aduse de ve
terani politicii de azi a partidului, 
statorniciei sale neabătute în pro
movarea cauzei libertății patriei, a 
socialismului și comunismului, oma
giul adresat.de ei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, urarea lor adresată Con
gresului de a-și încununa lucrările 
cu hotărîri fertilizatoare pentru pro
gresul României contemporane .între
gesc și adîncesc semnificația acestui 
moment, definindu-1 ca o viguroasă 
reafirmare a conștiinței de sine re
voluționare a comuniștilor români.

La un alt fruntariu al generațiilor, 
un alt moment vine să marcheze a- 
ceeași continuitate în timp care 
alcătuiește substanța tonică, optimis
tă a ascensiunii noastre necurmate 
spre viitorul comunist al patriei.

Trompete sună pătrunzător ți 
solemn din lojile ce străjuiesc sala 
și, în ropot ritmat de tobe, o mie 
trei sute de purtători ai cravatelor 
roșii, o mie trei sute de mlădițe 
din trunchiul viguros al poporului, 
aduc în sală suflul proaspăt al anilor 
pentru care acest Congres înalță te
melii durabile.

Zece pionieri — cifră simbolică, 
amintind cronologia" Congresului — 
rostesc de la tribună salutul celei 
mai tinere generații, întruchipat în 
versurile poetului Alexandru Andri- 
țoiu, făcînd să răsune în sală un 
autentic imn închinat de fii părin
ților, un imn al continuității și 
perseverenței, un imn al patriotis
mului fierbinte :
Salut pionieresc, venind cu flori, 
Pentru Congresul Zece —

al cutezării 1 
Să ne trăiți, iubiți conducători, 
Să ne trăiască comuniștii țării I

Zeci de pionieri „iau cu asalt" 
tribuna prezidiului, umplu cu 
flori brațele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale celorlalți membri 
ai prezidiului Congresului, ale oas
peților, îi înconjoară cu manifestă
rile simple și pure ale dragostei lor.

Părinții nu-și pot stăpîni emoția 
cînd glasurile încă fragede, dar fre- 
mătînd de înflăcărare, își iau acest 
angajament solemn :
Noi, muncitorii patriei de mîine, 
Plugarii ei-și cărturarii ei,' 
Vom da recolte mari de-oțel și

Pătrunși : de comunistele Idei. 
...Să crească timpul țării tineresc 
In numele frumos al omeniei 1 
La tot ce am rostit se iscălesc 
Prin noi toți pionierii României I

Sînt momente a căror semnifica
ție depășește zidurile unei săli, ori- 
cît de încăpătoare ar fi ea, înscriln- 
du-se între contururile geografiei 
înnoite a patriei, pe coordonatele 
majore ale timpului istoric : salutul 
veteranilor mișcării muncitorești și 
salutul pionierilor au conferit aces
tei dimineți dimensiunile spirituale 
ale unei strălucite metafore, su- 
gerînd neîntrerupta succesiune a ge
nerațiilor de comuniști, care preiau 
una de la alta făclia credinței și 
faptei revoluționare, purtînd-o ne
abătut spre piscuri tot mai înalte.

...Reporterului care consemnează 
impresii de la acest Congres al bi
ruințelor și exigenței carnetele de 
însemnări i se îmbogățesc rapid de 
notații marcînd noi și noi momente 
semnificative.

Pauzele oferă și ele asemenea pri
lejuri relevante. Intr-una din pau
zele ședinței de ieri dimineață, to
varășul Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de membri ai Prezidiului Congresu
lui, a străbătut holurile Sălii Pala
tului, întreținîndu-se cu numeroșii 
participanți la Congres, interesîn- 
du-se de problemele lor, strîngînd 
mîinile oamenilor din toate colțu
rile țării, ascultînd cuvintele de o- 
magiu și adînc devotament ale re
prezentanților celor aproape două 
milioane de comuniști. Oțelar hune- 
dorean sau constructor al hidrocen
tralei de la Porțile de Fier, savant 
din Iași sau președintă de coopera
tivă agricolă din preajma Clujului, 
vechi militant în mișcarea revolu
ționară sau tînăr abia pășind în 
arena vieții politice și sociale — ro
mân, maghiar sau german, femeie 
sau bărbat — fiecare delegat și in
vitat a simțit ieri încă o dată, din
tr-o mulțime de amănunte elocven
te, profunda omenie și statornica 
grijă1 pentru traiul și soarta omului 
simplu, a celui în care poporul nos
tru vede cristalizate cele mai înalte 
și alese trăsături ale sale. Și mai 
exista, în acele clipe, un sentiment 
tulburător prin noblețea și intensi
tatea lui : al osmozei organice între 
partid și conducătorul său, între «p- 
por și omul pe care l-a învestit ju 
menirea de a-i afirma voința îțr lu
mea contemporană.

Un sentiment care Iradiază din 
fiecare cuvînt rostit de delegați de 
la tribuna Congresului, din fiecare 
clipă a acestei mari întîlniri a po
porului cu imaginea propriului său 
viitor, amplificînd strălucirea isto
rică a Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

Numeroși delegați la Congres cu 
care am discutat în timpul pauzelor 
ne-au împărtășit satisfacția că în a- 
cest înalt sfat al partidului se abor
dează problemele deschis, frontali 
cu respect pentru realizări, fără, e- 
zitări ."în fața dificultăților, din a-, 
ceasta reieșind limpede premisele 
soluționării lor pozitive. Desprindem 
din carnete doar o singură convor
bire : cu tovarășul Marian Avram, 
trasator mecanic la Uzinele „23 Au
gust" din Capitală :

— Reprezint peste 3 000 de comu
niști ai puternicei uzine bucureștene 
în care muncesc pentru dezvoltarea 
continuă a industriei noastre 12 000 
de salariați — ne spune interlocuto
rul. Am reținut cu adîncă satisfac
ție faptul că aici la Congres 7 *nt 
discutate și analizate concret ^di
verse probleme ale muncii, ale con
strucției. Este un Congres al cărui 
pregnant caracter de lucru confirmă 
încă o dată preocuparea partidului 
nostru de a se apleca cu perseve
rență asupra realităților concrete, 
de a soluționa la timp și bine lucru
rile. Exemplul viu pe care ni-1 dă 
partidul — și prin modul cum se 
desfășoară lucrările Congresului — 
de cum trebuie să ne ocupăm de 
rezolvarea sarcinilor are un larg 
ecou, este o exemplară lecție pentru 
noi toți. Ea devine un imbold în 
activitatea noastră productivă, un 
motiv de încredere și de mobilizare 
a energiilor. Știu bine că toate a- 
ceste înnoiri, pe care nu se poate 
să nu le observi, acest fel muncito
resc de a conduce viața, destinele 
țării le datorăm în mare parte tova
rășului Nicolae Ceaușescu, către 
care muncitorii de la Uzinele 
„23 August" își îndreaptă cu mîn
drie gîndurile, pe care îl vom spri
jini, cu devotamentul inimilor noas
tre, în tot ce face spre binele țării. 
Știm că ne conduce pe un drum bun 
și voi susține, în numele comuniști
lor pe care am cinstea să-i repre
zint la Congres, realegerea sa în 
munca de mare și grea răspundere 
de secretar general al partidului.

...Caracterul concret, realist, con
structiv al lucrărilor celui de-al 
X-lea Congres avea să fie subliniat 
ieri și de începerea dezbaterilor în 
secțiunile Congresului. Delegații, în 
funcție de domeniul In care acti
vează, de pregătirea și experiența 
ce o au, participă, așa cum s-a a- 
nunțat, la dezbaterile din secțiuni 
unde, pe baza platformei programa
tice cuprinse In documentele Con
gresului, sînt Investigate modalități
le practice de traducere în viață a 
prevederilor ce se preconizează. De
sigur, dezbaterile ce vor continua 
în următoarele zile vor avea darul 
de a contura mai amplu nu numai 
semnificația generală a lucrărilor 
din secțiuni, dar și eficiența lor 
practică. Să consemnăm deocamdată 
că această modalitate nouă de lucru, 
ilustrînd preocuparea de a se rea
liza un cît mai larg și specializat 
schimb de opinii, de a se detecta cît 
mai în profunzime posibilitățile de 
muncă viitoare, de a se valorifica 
gîndirea și experiența cît mai mul
tor participanți la lucrările Congre
sului, își dovedește încă de la în
ceput din plin realismul și utilita
tea.

Sentimentul participării înalt res
ponsabile, al exercitării plenare a 
competenței și spiritului partinic, se 
impune, indiscutabil, tuturor celor 
care urmăresc desfășurarea dezba
terilor atît în plenul Congresului, 
cît și în secțiunile sale de lucru. Și, 
de aici, convingerea că ceea ce se 
va hotărî va corespunde realităților 
și nevoilor țării, aspirațiilor poporu
lui, că se va crea cadrul necesar va
lorificării tuturor energiilor și ta
lentelor în opera vastă de făurire 
pe pămîntul României a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

al X-lea — totala 
lucrările acestuia 
traduce in viață 
stabilite, convinși 
vom contribui la

FERMĂ
NEABĂTUT

POLITICA PARTIDULUI
Ieri au continuat să sosească pe adresa 

Congresului al X-lea al partidului un număr 
impresionant de telegrame și scrisori din 
partea unor puternice colective din indus
trie, agricultură, a unor instituții de știință 
și cultură, unități de învățămînt, militari 
ai forțelor noastre armate care exprimă cu 
înflăcărare adeziunea unanimă a muncito
rilor, țăranilor,, intelectualilor, adeziunea 
întregului popor la politica internă și exter
nă a partidului, politică care • corespunde 
pe deplin intereselor și aspirațiilor tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră. O dată 
cu urările de succes adresate Congresului, 
oamenii muncii raportează cu un simțămînt 
de legitimă mîndrie realizările lor, succesele- 
pe care le închină marelui eveniment. Oglin
dind atmosfera de încredere și efervescență 
creatoare generată în toată țara de ideile 
Congresului, scrisorile și telegramele expri
mă hotărîrea fermă a întregului nostru 
popor de a făuri neabătut, sub conducerea 
partidului, societatea socialistă multilateral 
dezvoltată.

în telegrama adresată de Uzina mecanică 
de material rulant Grivița Roșie din Bucu
rești, se arată între altele : „Trăim momente 
de adîncă semnificație în viața partidului, 
a întregului popor și participăm cu toată 
ființa la dezbaterile care au loc în cadrul 
Congresului al X-lea al Partidului Comunist 
Român. Acest eveniment de o deosebită re
zonanță în viața politică și socială a țării 
este cinstit de oamenii muncii din uzină 
printr-o muncă asiduă, prin realizări remar
cabile în întrecerea socialistă. Astăzi, cînd 
de Ia tribuna acestui mare forum al comu
niștilor se jalonează viitorul patriei, bilanțul 
muncii ne este rodnic, prilejuindu-ne bucu
ria și mîndria de a raporta Congresului că 
planul de producție pe semestrul I a fost 
îndeplinit la toți indicatorii, că angajamen
tele asumate în întrecerea socialistă au fost 
depășite.

Susținem cu toată hotărîrea propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
fruntea partidului, convinși de prodigioasa 
sa activitate în Comitetul Central, de efor
turile depuse la elaborarea politicii parti
dului și statului nostru, în fundamentarea 
programului construcției socialismului, în 
întărirea colaborării frățești a țării noastre 
cu toate țările socialiste, în afirmarea vi
guroasă a României socialiste în rîndurile 
națiunilor lumii".

în consens cu gîndurile comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii de la orașe și 
sate, telegrama adresată de către colectivul 
întreprinderii pentru mecanizarea agricul
turii Chirnogeni, județul Constanța, arată :

„Dovedindu-ne și cu această ocazie atașa
mentul profund față de partidul nostru, 
transmitem celui mai înalt for de conducere

a partidului — Congresul 
noastră adeziune față de 
și hotărîrea fermă de a 
toate sarcinile care vor fi 
fiind că în felul acesta
înflorirea patriei noastre".

în telegrama adresată în numele milita
rilor din unitățile și marile unități subordo
nate Comandamentului Apărării Antiaeriene 
a teritoriului, se relevă : „Alături de cei
lalți militari ai Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, de întregul popor 
salutăm călduros deschiderea lucrărilor 
Congresului al X-lea al Partidului Comu
nist Român — eveniment remarcabil din» 
viața partidului și a poporului.

Exprimîndu-ne atașamentul nostru fier
binte față de politica justă și înțeleaptă a 
partidului, pătrunsă de spiritul științific

Scrisori și telegrame
adresate Congresului,

tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Înnoitor, de gîndire vie, luciditate și rea
lism, asigurăm Comitetul Central că ne vom 
concentra toate eforturile pentru a 
în mod exemplar sarcinile pe care 
încredințat partidul și poporul, 
munci neobosit pentru traducerea 
a istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate de 
Congres.

Dînd expresie gîndurilor și sentimentelor 
celor peste 24 000 de uteciști, ale întregului 
tineret din municipiul Brăila, telegrama co
mitetului municipal U.T.C. arată succesele 
cu care tinerii metalurgiști și constructori 
de nave, de rolouri și excavatoare, chimiști 
și textiliști, intelectuali și elevi din oraș 
întîmpină cele două mari evenimente, Con
gresul al X-lea al P.C.R. și cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării patriei noastre. „Cu 
acest prilej — se subliniază în telegramă — 
exprimăm din nou sentimentele de respect 
față de activitatea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal. în aceste zile 
de o deosebită semnificație pentru viitorul

îndeplini 
ni le-au 
că vom 
în viață

țării noastre, tineretul din municipiul Brăila 
se angajează să continue tradițiile de muncă 
și luptă ale înaintașilor noștri, ale comuniș
tilor, să învețe pentru a cuceri tainele știin
ței și ale culturii, să participe cu tot elanul 
său tineresc la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltată".

Intr-o altă telegramă se arată : „Cu
nețărmurită încredere în partid. în con
ducerea sa, noi, comuniștii, întregul colectiv 
de muncă al fabricii de piele și încălțăminte 
din Cluj, trăim intens, atmosfera de entu
ziasm creator care a cuprins întregul partid 
și popor, entuziasm generat de marele eve
niment pe care-1 constituie Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român. Noi 
dăm o inaltă apreciere modului profund 
democratic în care s-au desfășurat dezbate
rile documentelor pregătitoare pentru Con
gres, propunerile și alegerile delegaților.

Susținem- cu toată convingerea ca funcția 
de secretar general al Partidului Comunist 
Român să fie încredințată și pe mai departe 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, celui mai 
devotat fiu al poporului nostru".

Colectivul Teatrului „Matei Millo" din ora
șul Timișoara subliniază, între altele, în te
legrama sa : „Ne exprimăm cu sinceritate, 
însuflețire și profundă bucurie salutul nostru 
fierbinte marelui forum al comuniștilor, 
Congresul al X-lea al Partidului Comunist 
Român. Alături de întregul partid, de în
tregul popor considerăm acest Congres un 
eveniment excepțional, de importanță isto
rică în viața patriei noastre, 
marcabil Ia cauza mișcării 
muncitorești internaționale, a 
cialismului în lume".

„Cu adîncă satisfacție, cu o

un aport re- 
comuniste ți 
păcii și so-

bucurie una
nimă cadrele didactice și elevii — se relevă 
în scrisoarea Liceului „Frații Buzești" din 
Craiova — urmăresc cu viu interes lucrările 
Congresului al X-lea. Ne exprimăm și cu 
acest prilej deplina adeziune la politica în
țeleaptă a partidului nostru îndreptată spre 
bunăstarea și fericirea tuturor cetățenilor 
patriei, spre înflorirea națiunii noastre socia
liste. Asigurăm conducerea partidului nostru 
și pe dv. personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că pe drumul afirmării școlii ro
mânești, căreia ii acordați o grijă și o atenție 
deosebită, ne vom face datoria. Liceul nostru 
cu vechi și frumoase tradiții 
să-și aducă contribuția sa la 
idealurilor de formare a unor 
nic și multilateral pregătiți, 
profil etic, pe măsura cerințelor 
noastre socialiste, pe măsura grijii și afec
țiunii cu care partidul nostru asigură viito
rul tineretului patriei noastre".

se angajează 
îndeplinirea 

tineri temei- 
cu un înalt 

societății

adresat.de
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I PUBLICE INTERNAȚIONALE
MOSCOVA. (Corespondență de la 

8. Podină). Ziarele sovietice de vi
neri continuă să publice ample rela
tări consacrate desfășurării lucrări
lor Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român.

„PRAVDA" acordă acestui eveni
ment o jumătate de pagină. Sub 
titlul comun „Aț X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român", se 
publică cuvîntarea de salut rostită 
de K. F. Katușev, șeful delegației 
P.C.U.S., mesajul adresat Congresu
lui de Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, ți 
o corespondență de la trimișii spe
ciali ai ziarului la București, inti
tulată : „Perspectivele dezvoltării 
economiei naționale".

Referindu-se la raportul prezen
tat de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer cu privire la Directivele pla
nului cincinal pe anii 1971—1975 și 
liniile directoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale pe perioada 1976— 
1980, ziarul arată că acesta pre
zintă sarcinile ce stau tn fața fiecă
rui domeniu al construcției socia
liste, căile și mijloacele de realizare 
a acestor sarcini, formele și meto
dele de organizare a muncii și condu
cerii economiei naționale. Se citea
ză pasajul din raport, în care se 
subliniază că acest program va asi
gura progresul continuu al Româ
niei socialiste, permițîndu-i să se 
apropie de nivelul celor mai avan
sate țări din punct de vedere eco
nomic. In continuare, semnatarii co
respondenței relatează că a fost evi
dențiată necesitatea întăririi cu pri
oritate a rolului determinant al in
dustriei în cadrul economiei na
ționale, iar, conform prevederilor, 
ramurile de bază ale economiei ro
mânești — energetica, metalurgia, 
construcția de mașini, industria chi
mică — se vor dezvolta și pe mai 
departe într-un ritm mai înalt ,de- 
cît ansamblul industriei. Sînt citate, 
de asemenea, pasajele din proiectul 
de Directive referitoare la dezvolta
rea agriculturii.

Ziarul „IZVESTIA" de joi seara 
a publicat, de asemenea, o relatare 
privind raportul prezentat de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, rapor
tul cu privire la modificările ce se 
propun a fi aduse în Statutul P.C.R., 
prezentat de tovarășul Virgil Trofin, 
precum și raportul Comisiei Centrale 
de Revizie, prezentat de tovară
șul •-< mstantin Pîrvulescu.

Ziarele „SOVETSKAIA ROS- 
SIA“, ,TRUD“, „KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA", „KRASNAIA ZVEZDA", 
„SELSKAIA JIZNI", informtndu-și 
cititorii despre desfășurarea lucrări
lor Congresului, scriu că delegații 
care au luat cuvîntul pînă 
acum au susținut în numele organi
zațiilor de partid pe care le repre
zintă, raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la primul punct al ordinii 
de zi, precum și planurile de dezvol
tare în continuare a economiei na
ționale a țării. „ ;K3.‘

VARȘOVIA. —’ ‘(Corespondență' .de 
la I. ilumitrașcu) : I'rltreaj’a ‘‘"presa"* 
centrală poloneză continuă să infor
meze — în corespondențe proprii 
sau în relatări ale agenției de pre
să poloneze P.A.P. — despre desfă
șurarea lucrărilor Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Ziarul „TRYBUNA LUDU" or
gan al C.C. al P.M.U.P., relatează 
despre conținutul raportului prezen
tat de tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer subliniind acele pasaje cu pri
vire ia dezvoltarea energeticii, ,me- 
talurv .ei, construcției de mașini, in
dustriei chimice într-un ritm mai 
rapid decît ritmul de dezvoltare al 
întregii industrii. Totodată, ziarul 
relevă acele pasaje în care se evi
dențiază necesitatea unor noi măsuri 
esențiale în domeniul extinderii și 
modernizării producției — precum 
și îmbunătățirii structurii economiei 
naționale. Ziarul citează acele 
pasaje în care se vorbește des
pre investițiile în domeniul știin
țific, arătînd că accentul se pune 
pe aplicarea cît mai rapidă în prac
tică a rezultatelor cercetărilor ști
ințifice. La capitolul invățămînt se 
relevă că proiectul de Directive pre
vede obligativitatea învățămîntului 
de zece ani. Toate aceste prevederi 
ale planului, subliniază „Trybuna 
Ludu", au drept țel să apropie ni
velul economiei României de cel al 
țărilor dezvoltate din punct de ve
dere industrial.

„Trybuna Ludu" publică, de ase
menea, cuvîntul de salut rostit de 
Jozef Tejchma, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
conducătorul delegației P.M.U.P.

Sub titlul „Comuniștii români dis
cută programul de activitate a par
tidului", ziarul „DZIENNIK LU- 
DOWY" publică o relatare despre 
lucrările congresului. Ziarele polo
neze subliniază adeziunea deplină a 
tuturor vorbitorilor față de politica 
internă și externă a partidului și a 
statului.

Postul central de radio polonez 
continuă să transmită știri cu pri
vire la desfășurarea lucrărilor con
gresului. Televiziunea poloneză a 
prezentat secvențe din sala unde se 
desfășoară lucrările congresului.

BELGRAD. — (Corespondență de 
la N. Plopeanu). „BORBA" și „PO- 
LITIKA" publică în prima pagină 
corespondențe din București ale tri
mișilor speciali în care se relatează 
pe larg despre lucrările celei de-a 
doua zi a Congresului.

Referindu-se la principalele pro
bleme abordate în raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ziarul „VIESNIK" scrie că acesta 
cuprinde o apreciere globală a unui 
sfert de secol de construcție socia
listă in România și apreciază că „în 
această perioadă au fost obținute 
rezultate foarte importante". Ziarul 
relevă că „în noul plan cincinal se ■ 
vor dezvolta mijloacele de producție 
pentru a se crea condiții în vederea 
reproducției lărgite și a dezvoltării 
cit mai rapide a întregii economii 
naționale, pentru asigurarea cît mai 
rapidă a unei depline independențe 
economice".

Analizind în continuare raportul 
prezentat de secretarul general al 
CC., al P.C.R., „Viesnik" subliniază 
„hotărîrea comuniștilor români de a 
continua politica internă și externă 
de pînă acum, care a fost definită 
la cel de-a] IX-lea Congres din 1965 
și la Conferința Națională din 1967, 
cînd. pe baza condițiilor concrete 
ale țării, a fost elaborată calea spe
cifică a construcției socialiste in 
România".

Referindu-se la problemele ex
terne, ziarul relevă că „Ia fel ca și 
în practica din ultimii ani, în rapor
tul secretarului general al P.C.R

s-a subliniat necesitatea deplinei e- 
galități in drepturi în colaborarea 
dintre țările socialiste".

La rîndul său, ziarul „OSLOBOD- 
JENIE" menționează valoarea deo
sebită a tezei cuprinsă în raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind problema rolului națiunii în 
lumea contemporană „Pentru 
Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul — 
relațiile și acordurile dintre națiu
nile socialiste suverane și indepen
dente constituie o teză esențială a 
internaționalismului, singura care 
are forța vitală să creeze o unitate 
reală și o solidaritate reciprocă".

„VECERNI NOVOSTI" eviden
țiază acele pasaje din raport 
în care se subliniază că pro
blema apărării socialismului în
tr-o țară este problema poporu
lui respectiv și că popoarele care 
au pornit pe calea , socialistă 
nu pot fi abătute de nimeni și de 
nimio de la acest drum.

După ce menționează că „Româ
nia promovează o politică activă de 
coexistență pașnică, „Vecerni No- 
vosti" subliniază importanța deose
bită a faptului că România întreține 
relații diplomatice cu 95 de state, 
fiind printre primele țări ale lumii 
cu relații internaționale atît de dez
voltate.

Corespondentul agenției „Taniug" 
apreciază că „Nicolae Ceaușescu 
a prezentat unele idei foarte 
importante pentru înțelegerea vii
toarelor direcții de dezvoltare a 
României socialiste". Agenția se re
feră în primul rînd la problema ro
lului statului în societatea română. 
Se subliniază că secretarul general 
al partidului „a arătat că statul are 
un rol hotărîtor, cel puțin în ce pri
vește societatea românească, pentru 
o perioadă îndelungată, dar pentru 
prima dată el a adus în acest do
meniu un element nou, dinamic, ară
tînd că în socialism statul nu are 
un rol veșnic și de neschimbat".

despre dezvoltarea economică a ju
dețelor lor și au sprijinit în una
nimitate documentele de bază ale 
Congresului, ideile conținute în ra
portul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Intr-o corespondență a trimisului 
său la București, același ziar arată 
că atenția observatorilor și a dele
gațiilor străine la Congres continuă 
să fie reținută de o serie de teze im
portante din raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. In corespondență 
se atrage atenția, printre altele, a- 
supra acelui pasaj din raport în 
oare se arată că sistemul mondial so
cialist nu trebuie considerat un bloo 
în care statele se contopesc într-un 
tot, renunțînd la suveranitatea lor 
națională. Este evidențiată, de ase
menea, acea parte în care se cere 
înlăturarea divergențelor existente 
între partide, divergențe care au de 
multe ori cauze subiective. Și în 
celelalte ziare cehoslovace relată
rile despre continuarea lucrări
lor Congresului al X-lea al P.C.R. 
sînt publicate la locuri de frun
te, relevîndu-se că toți vorbito
rii și-au exprimat adeziunea totală 
față de documente și de raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Radioul și televiziunea cehoslovacă 
informează la rîndul lor, în cadrul 
fiecărui buletin de știri, despre desfă
șurarea lucrărilor Congresului P.C.R. 
Joi seara, televiziunea a transmis' un 
reportaj filmat de la deschiderea 
Congresului. Imaginile au redat at
mosfera entuziastă în care și-a în
ceput lucrările cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

BERLIN. — (Corespondență de la 
Șt. Deju). Ziarele apărute vineri în 
Republica Democrată Germană con
tinuă să relateze despre lucrările 
Congresului al X-lea al P.C.R. Zia
rul „NEUES DEUTSCHLAND", or
ganul C.C. al P.S.U.G., consacri o 
jumătate din pagina sa externă a-

du-se că aceștia au prezentat în fața 
Congresului activitatea oamenilor 
muncii în îndeplinirea hotărîrilor 
partidului și guvernului, exprimîn- 
du-și totodată aprobarea față de ra
portul Comitetului Central. Se men
ționează că Congresul a fost salutat 
de conducători ai delegațiilor străine 
prezente la lucrări. Cuvîntarea to
varășului Venelin Koțev, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, este publicată 
integral.

In buletinele lor de știri, posturile 
de radio și televiziune bulgare au 
transmis, de asemenea, informații 
despre lucrările de joi ale Congre
sului.

VIENA. — (Corespondență de la 
P. Stăncescu). „România : mîndrie 
pentru realizări" își intitulează co
respondența din București ziarul 
„VOLKSSTIMME". „Pe primul plan 
al dezbaterilor celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. — se spune în cores
pondență — stau problemele dezvol
tării economice, se face cu mîndrie 
un bilanț al rezultatelor de pină 
acum, însă se discută deschis și te
meinic și despre lipsuri. Primul mi
nistru Maurer a subliniat în rapor
tul său că relația între producția 
mijloacelor de producție și a bunuri
lor de consum nu poate să fie con
stantă, ci — corespunzător nivelului 
de dezvoltare — trebuie să se mo
difice".

Ziarul citează în continuare cifre o- 
glindind dinamica acestei corelații în 
ultima perioadă. Sînt menționate, de 
asemenea, creșterile prevăzute în ur
mătorii cinci ani în diverse ramuri 
industriale.

„Un spațiu larg ocupă, de aseme
nea, in cadrul dezbaterilor — scrie 
„VOLKSSTIMME" — problemele 
științei; Delegații au înregistrat cu 
nrindrie obiectivul propus în viitorul 
cincinal — introducerea învățămîntu
lui obligatoriu de 10 ani și aceasta 
intr-o țară in care mai existau in

® Hotărîrea comuniștilor români de a făuri o 
societate socialistă dezvoltată multilateral

• România, promotoare a unei politici active 
de coexistență pașnică

• Impresionantă „lansare industrială11
• Discuții temeinice, deschise, constructive

Printre alte aspecte reținute de co
respondentul iugoslav se înscrie și 
aprecierea referitoare la rolul na
țiunii în societatea socialistă și în 
relațiile reciproce între țările socia
liste. „Pentru Nicolae Ceaușescu — 
scrie agenția — înțelegerea intre 
națiunile socialiste libere, indepen
dente, constituie premisa esențială 
și baza de plecare a internaționalis
mului".

HAVANA (Corespondență de la V. 
Stamate). Ziarul „GRANMA", or
gan al P.C. din Cuba, a publicat 
relatări despre deschiderea lucrări
lor; celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Ziarul 
a publicat informații ale agenției 
Prensa Latina în care, după ce re
levă participarea a numeroși dele
gați la congres, a reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești de peste hotare, subliniază 
că „din însărcinarea Comitetului 
Central al P.C.R., secretarul general 
al partidului, Nicolae Ceaușescu, a 
deschis lucrările și a prezentat ra
portul eu privire la activitatea par
tidului în perioada dintre Congre
sul al IX-lea și Congresul al X-lea 
și sarcinile de viitor ale partidului".

Relatări despre deschiderea celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. au 
fost publicate și de zlarțil „JUVEN- 
TUD REBELDE".

BUDAPESTA (Corespondență de la 
Al. Pintea). Presa centrală de vineri 
continuă să publice ample relatări 
despre desfășurarea lucrărilor Con
gresului al X-lea al P.C.R. Ziarul 
„NEPSZABADSAG" publică o co
respondență a trimisului său special 
la București în care este prezentat 
pe larg raportul tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer. Ziarul relevă a- 
cele pasaje în care se subliniază că 
și pe viitor Partidul Comunist 
Român se va strădui să spo
rească rolul conducător al in
dustriei în ansamblul economiei 
naționale. Ziarul consemnează acele 
date prevăzute tn Directive care 
ilustrează uriașa dezvoltare pe care 
o va înregistra economia țării 
noastre.

Ziarele „MAGYAR HIRLAP", 
„MAGYAR NEMZET" și „NEPSZA- 
VA“ publică, de asemenea, date a- 
mănunțite din raportul prezentat de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

Presa ungară relatează că, în cea 
de-a doua zi a lucrărilor Congre
sului, participanții au fost salutați 
de conducătorii delegațiilor mai 
multor partide frățești.

Ziarele amintesc, de asemenea, că 
printre delegații care au luat joi 
cuvîntul la Congres a fost și tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, care s-a 
ocupat de probleme ale muncii ideo
logice. Presa scrie că după ce a 
relevat meritele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a urmărit neobosit 
ca întreaga politică a partidului să 
corespundă intereselor României, 
vorbitorul și-a exprimat convingerea 
că poporul român face cea mai bună 
alegere dacă investește din nou în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

PRAGA. — (Corespondență de Ia 
E. Ionescu). Cotidienele centrale ce
hoslovace, apărute vineri continuă 
să relateze pe larg despre desfășura
rea lucrărilor celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. „RUDE PRAVO", or
gan al C.C. al P;C. din Cehoslovacia, 
inserează un reportaj despre șed:n- 
țele din ziua a două a Congresului. 
Se arată că au avut Ioc dis
cuții pe marginea rapoartelor 
prezentate, că au fost rostite cuvîn- 
tări de salut din partea delegațiilor 
partidelor frățești. Delegați din di
ferite județe au vorbit în special

cestui eveniment, prezentînd citate 
ample; și cifre elocvente, din rapor- 

;! tu,l. CJ.C, al',;,P;C.R., prezentat Congre
sului de tovarășul Nicolae 'Ceatișescu■ 
Ziarul publică citate referitoare Ia 
proiectul de Directive, al cărui o- 
biectiv fundamental este lărgirea și 
perfecționarea continuă a bazei teh- 
nico-materiale a țării, făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate Realizarea acestui țel major 
de perspectivă al P.C.R., relevă zia
rul, presupune creșterea intensă a 
forțelor de producție, crearea unei 
economii avansate, a unei industrii 
și agriculturi moderne, dezvoltarea 
susținută a științei, învățămîntului 
și culturii, perfecționarea continuă 
a relațiilor de producție, crearea 
condițiilor pentru participarea ac
tivă la conducerea statului a fiecă-. 
rui cetățean, dezvoltarea democra
ției socialiste.

Ziarul publică largi extrase din 
raport, care se referă la situația 
internațională, politica externă de 
prietenie și colaborare a țării noas
tre cu țările socialiste, menționîn- 
du-se dorința României ca intensi
ficarea colaborării multilaterale, 
prietenești cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste din Eu
ropa să contribuie în același timp la 
așezarea raporturilor dintre statele 
europene pe baze noi, la întărirea 
păcii și securității pe continentul 
nostru.

Presa din R.D.G. informează, de 
asemenea, despre raportul prezen
tat de tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer ilustrîndu-1 cu cifre reprezenta
tive care demonstrează calea de dez
voltare a economiei României so
cialiste.

Referindu-se la desfășurarea lu
crărilor de joi ale Congresului, pre
sa informează despre cuvintele de 
salut rostite de conducătorii delega
țiilor străine la congres.

Radiodifuziunea și televiziunea 
din R. D Germană au prezentat, de 
asemenea, în cadrul jurnalelor lor 
relatări despre desfășurarea Con
gresului P.C.R.

SOFIA. — (Corespondență de la 
Gh. leva). Presa bulgară de vineri 
consacră un spațiu amplu lucrărilor 
Congresului al X-lea al P.C.R In
tr-o relatare a corespondentului a- 
genției B.T.A. la București publicată 
de „RABOTNICESKO DELO" și de 
alte ziare sînt redate cele mai im
portante pasaje din raportul pre
zentat de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer. Se subliniază că țelul ur
mărit este de a se crea condițiile ca 
România să se apropie tot mai mult 
de țările avansate din punct de ve
dere economic. Sînt reliefate acele 
pasaje din raport în care se arată că 
industria va continua să aibă un rol 
conducător în economie și, ca ur
mare a unei creșteri anuale consi- 

■derabile, va ajunge să prodilcă la 
sfîrșitul viitorului cincinal cu 50 
pînă la 57 la sută mai mult decît în 
1970. In continuare, în corespondență 
se arată că. datorită măsurilor care 
se vor lua în domeniul dezvoltării 
agriculturii, în cincinalul următor 
va crește considerabil producția gos
podăriilor agricole de stat și coope
ratiste.

Corespondentul agenției B.T.A. re
levă, de asemenea, principalele mo
dificări la Stătut care au fost supuse 
spre dezbatere Congresului în rapor
tul prezentat de tovarășul Virgil 
Trofin Se evidențiază că participan
ții la Congres au aprobat cu puter
nice aplauze acea parte din acest ra
port în care se arată că organi
zația de partid a munciniului Bucu
rești și organizațiile județene au pro 
pus în unanimitate ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția de secretar general al C.C. 
al P.C.R.

Ziarele bulgare relatează, de ase
menea, despre lucrările de joi ale 
Congresului Sînt en"ni"-ati delega
ții care au luat cuvîntul, subliniin-

urmă cu 20 de ani milioane de anal- 
fabeți".

Relatînd despre dezbaterea proble
melor interne de partid, „Volksstim- 
me“ relevă preocuparea P.C.R. pen
tru eliminarea urmărilor unor gre
șeli, abuzuri și ilegalități săvîrșite în 
trecut și pentru asigurarea respectă
rii neabătute a normelor democrației 
de partid, a legalității socialiste.

Ziarele „KURIER". „DIE PRESSE", 
„VOLKSBLATT", „WIENER ZEI- 
TUNG" și „ARBEITER ZEITUNG" 
publică vineri la rîndul lor infor
mații despre desfășurarea lucrărilor 
Congresului.

ROMA (Corespondență de la N. 
Puicea). Lucrările Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român 
continuă să ocupe un loc important 
în presa Italiană. Apărut joi seara, 
„CORRIERE DELLA SERA" apre
ciază raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu drept „O 
culme a politicii și diplomației ro
mânești". Ziarul subliniază „mani
festarea de grandioasă satisfacție pe 
care participanții la Congres au fă
cut-o în momentul în care condu
cătorul României moderne și-a în
cheiat raportul". Vorbind despre 
bilanțul succeselor poporului român, 
„Corriere della Sera" relevă că 
„România a realizat o impresionantă 
lansare industrială".

Ziarele apărute vineri dimineața 
publică pe prima pagină corespon
dențe consacrate cuvîntărilor și me
sajelor de salut transmise congre
sului de către reprezentanți ai par
tidelor comuniste și muncitorești de 
peste hotare. Sub titlul „Manifestare 
a internaționalismului la București : 
U.R.S.S., Vietnam, Spania și Italia 
salută Congresul român", ziarul 
„l’UNITA" redă pe larg salutul adre
sat de Giancarlo Pajetta, membru 
al Biroului Politic și al Direcțiunii 
P.C.I., și pasaje din salutul altor 
delegați străini la Congres. Ziarul 
informează, de asemenea, despre 
prezentarea de către tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a raportului asu
pra Directivelor congresului privind 
planul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dezvoltării 
economiei naționale pe perioada 
1976—1980, „program — scrie ziarul 
— ce va permite României să se 
apropie sensibil de țările avansate 
din punct de vedere economic". 
Ziarul mai relatează că tovarășul 
Virgil Trofin a propus congresului 
unele modificări la statutul parti
dului, între care cea privind ale
gerea de către Congres a secreta
rului general al partidului, funcție 
pentru care a fost propus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de către toate 
conferințele extraordinare județene 
de partid, „l’Unita" subliniază în în
cheiere ampla reprezentare la Con
gresul P.C.R. a partidelor comuniste 
și muncitorești frățești, precum și a 
unor mișcări antiimperialiste.

„AVANTI", organul Partidului So
cialist Italian, își începe corespon
dența din capitala României prin 
anunțarea propunerii „salutată — 
evidențiază ziarul — cu aclamații 
de către congres" — ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales se
cretar general al C.C. al P.C.R. Men- 
ționînd delegații străini care au salu
tat congresul, ziarul redă extrase din 
cuvîntările rostite de șefii delegațiilor 
P.C.U.S. și P.C. Italian, precum și/ 
din mesajul de salut al Comitetului 
Central al P.C. Chinez.

Corespondențe și comentarii des
pre cea de-a doua zi a lucrărilor 
Congresului P.C.R. publică „LA 
STAMPA", „IL POPOLO", „IL ME- 
SSAGGERO" și alte ziare.

Posturile de radio și televiziune 
transmit, de asemenea, cu regulari
tate informații și imagini de la 
Congresul Partidului Comunist Ro
mân.

LONDRA. — (Corespondență de la 
L. Rodescu). Lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român continuă să fie relatate 
pe larg de ziarele britanice de vi
neri, care publică corespondențe și 
comentarii ale trimișilor lor speciali 
la București. Sînt consemnate, prin
tre altele, extrase din mesajele de 
salut ale unor partide frățești și se 
acordă o atenție deosebită discuțiilor 
care se desfășoară la Congres pe 
marginea rapoartelor prezentate. 
Astfel, „MORNING STAR" se re
feră Ia modificările ce se propun 
a fi aduse Statutului, subliniind în
deosebi propunerea ca secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. să fie ales de 
congres. Această propunere — arată 
ziarul — a fost primită cu aplauze de 
către delegați. Ziarul scoate totodată 
în evidență înalta apreciere dată 
activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fiu devotat al partidului 
și poporului, care s-a contopit cu 
cele mai vitale năzuințe și aspira
ții ale națiunii.

însemnătatea congresului în viața 
poporului român constituie una din 
principalele teme prezentate în co
loanele ziarelor engleze. După cum 
remarcă „DAILY MIRROR" îritr-o 
corespondență din București, „acest 
congres va hotărî viitorul țării în 
toate domeniile pentru următorii 
zece ani". Ziarul desprinde ca o rea
lizare impresionantă faptul că „pro
ducția națională a României este în 
prezent de 9 ori mai mare decît în 
1950 și că țara a hotărît să se indus
trializeze pe o scară largă. Țelul este 
de a mări salariile cu o cincime pînă 
în 1975 și de a obține în 1980 o pro
ducție industrială de peste două ori 
mai mare decît în 1970“.

Dintre ideile principale expuse tn 
documentele congresului, presa bri
tanică scoate în evidență contribu
ția activă a României la dezvoltarea 
cooperării internaționale. „DAILY 
TELEGRAPH" scrie că „primul mi
nistru român, Ion Gheorghe Maurer, 
a subliniat hotărîrea țării sale de a 
participa la schimbul mondial de va
lori și de a nu fi izolată de nici o 
sursă potențială în măsură să ajute 
România să țină pasul cu evoluția 
științifică și tehnică".

In relatarea trimisului său la 
București, ziarul „TIMES" remarcă 
aprecierea cuprinsă în cuvîntarea to
varășului Paul Niculescu-Mizil că 
marxismul este o știință vie care nu 
poate fi nici încorsetată și nici ca
nonizată și că unitatea mișcării co
muniste și muncitorești internaționale 
nu trebuie să fie afecta'tă de diver
sitatea punctelor de vedere.

Joi seara, posturile de televiziune 
au transmis imagini filmate din sala 
congresului. Radioul a informat . cu 
regularitate despre lucrările congre
sului Partidului Comunist Român.

TELEGRAMĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Singapore, S. Rajaratnam, cu ocazia zilei naționale a Republicii Singapore.
★Vineri la amiază s-a deschis în sala „Nicolae Cristea" din Capitală cea de-a IlI-a expoziție republicană a cercurilor de fotoama- tori, organizată de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetul, de Stat pentru Cultură și Artă și Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, în colaborare cu Asociația artiștilor fotografi.Cu acest prilej a luat cuvîntul inginerul Silviu Comănescu, secretar general al A.A.F.Expoziția cuprinde circa 170 de lucrări alb-negru și color, selecționate de juriul central dintr-un mare număr de fotografii prezentate, primăvara aceasta, în cadrul expozițiilor județene. ’ •Deschisă sub semnul celor două evenimente importante ale acestui an — cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei — expoziția oglindește succesele construcției socialiste, prezintă portrete semnificative ale omului contemporan, cuprinde aspecte inedite ale activității din industrie, agricultură, cultură, creația științifică, artistică, activitatea cetățenească, înfățișează momente din viața de familie, din școală, pitorescul obiceiurilor și bogăția folclorului românesc. *Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat la Casa de cultură a institutului expoziția de fotografii documentare „Dezvoltarea Republicii Populare Mongole", pusă la dispoziție de ambasada R. P. Mongole la București.Cu prilejul deschiderii expoziției, care a avut loc vineri la amiază.

au luat cuvîntul Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., și Damdinnerenghiin Bataa, ambasadorul R. P. Mongole în țara noastră.
★Vineri, în cea de-a 4-a zi a lucrărilor seminarului european O.N.U., care se desfășoară la Iași, au continuat dezbaterile asupra unor probleme actuale ale folosirii forței de muncă feminină în producție, ale orientării și ridicării calificării profesionale a femeilor.Au luat cuvîntul: Vida Cok (Iugoslavia), Ritta Auvihen (Finlanda), Milada Hrda (Cehoslovacia), Polina Ivanovna Kovalenko (Ucraina), Nina Sergheeva (U.R.S.S.), Zofia Szydlowska (Polonia), Jose Maraval Yerrero (Spania), Marietta Raway (Belgia), Ana Drăgan (România), Kirsten Rudfeld (Danemarca), Julia Turgonjy (Ungaria), Michael Fogarty (Irlanda), R. H. Bergman (reprezentantul O.I.M.), Nicolina Atanassova Filieva (Bulgaria), Hilde Wirtz (Elveția), Clant- his Vakis (Cipru), Ana Cohen (Italia), Eva Kol Stad (Norvegia), Alice Arnold (reprezentanta Asociației internaționale a tinerelor femei creștine), Alice Chevalley (reprezentanta Federației Sindicale Mondiale), Emilienne Brunfoud (reprezentanta Federației Democratice Internaționale a Femeilor), Marianne Bargil (reprezentanta Consiliului internațional al femeilor democrate).In cursul zilei de vineri, participanții la seminar au vizitat Biserica Trei Ierarhi și au luat parte la un cocteil oferit de episcopul vicar al Mitropoliei Moldovei și Su-i cevei din Iași, Dirineu Suceveanul.La lucrările seminarului au mai sosit în aceste zile reprezentanți ai unor organizații internaționale: E. Kootz, delegata S.U.A. în Comisia pentru statutul femeii a O.N.U., dr. A. Patros Barvazian, delegată a O.M.S., Nevenka Petric, reprezentanta Federației internaționale pentru planificare familială, precum și delegata femeilor din Turcia, L. Sayar.Lucrările seminarului continuă.(Agerpres)

PARIS. — (Corespondență de la 
Al. Gheorghiu). — Lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român continuă vineri să 
steâ în’atenția presei franceze tare'le- 
consacră' corespondente speciale,; ar-, 
ticole și informații. „L’HUMANIȚJȘ",. 
organul Partidului Comunist Fran
cez, informează în corespondența de 
la trimisul său special despre în
ceperea discuțiilor generale la prin
cipalele rapoarte, precum și despre 
saluturile unor delegații străine in
vitate la Congres. „L'Humanitâ" pu
blică textul integral al salutului fră
țesc adus Congresului de către șeful 
delegației P.C.F., Andre Viăuguet.

Informații, comentarii și fotografii 
consacrate Congresului sînt înserate 
și în ziarele „LE FIGARO" 
„L‘AURORE“, „COMBAT" și „PA
RIS JOUR". Televiziunea franceză 
acordă, de asemenea, o importanță 
deosebită acestui eveniment.

TOKIO (Corespondență de la 
Florea Țuiu). Lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român sînt consemnate de 
ziarele japoneze ca un eveniment 
de mare însemnătate în viața Româ
niei socialiste. într-o corespondență 
a trimisului său special la Bucu
rești, ziarul „YOMIURI" scoate în 
evidență ritmul înalt de dezvoltare 
a economiei românești și planurile 
de viitor pe care le trasează Con
gresul. Citind din raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ziarul rele
vă importanța pe care o acordă 
România dezvoltării colaborării cu 
toate țările socialiste și cu statele 
lumii întregi, indiferent de sistemul 
lor social-politic. Se subliniază că 
România concepe această colaborare 
și diviziunea internațională a muncii 
ca fiind întemeiate pe principiile 
egalității și suveranității, pe respec
tul reciproc.

Intr-o corespondență din capitala 
României, „TOKYO SHIMBUN" 
scrie despre atmosfera sărbătorească 
care însoțește lucrările Congresului. 
Informații privitoare la Congresul 
P.C.R. sînt inserate și în ziarul 
„ASAHI".-

RIO DE JANEIRO. (Corespondență 
de la V. Oros). Presa braziliană re
flectă pe larg lucrările Congresului 
al X-lea al P.C.R., în centrul aten
ției aflîndu-se Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu In nu
mărul său de joi, marele cotidian 
„JOURNAL DO BRASIL" anunță în 
pagina întîi deschiderea Congresului 
publicînd totodată o imagine din 
sală luată în momentul cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu este acla
mat în urma alegerii sale ca pre
ședinte al Prezidiului Congresului. 
Fotografia este intitulată „Presti
giu". Ziarul expune în rezumat prin
cipalele probleme abordate în ra
port. Referitor la politica externă a 
României, sînt reluate acele părți 
unde se afirmă că România va con
tinua să dezvolte relațiile de prie
tenie cu toate țările socialiste, pro- 
movînd totodată o politică de co
laborare cu toate țările lumii, indi
ferent de regimul lor social-politic. 
La rîndul său „CORREIO DA 
MANHA" publică o relatare despre 
prima zi a congresului, reliefînd 
atmosfera însuflețitoare care îl ca
racterizează Congresul al X-lea al 
P.C.R. face obiectul atenției și din 
partea altor ziare ca „O GLOBO", 
„TRIBUNA DA IMPRENSA", „O 
ESTADO DE SAO PAULO", „ULTI
MA HORA".

Posturile de radio și televiziune 
au transmis, de asemenea, informații 
și relatări despre principalele pro
bleme aflate pe agenda Congresului 
Alături de știrile și informațiile le
gate direct de congres, organele de 
presă braziliene prezintă publicului 
relatări retrospective despre progre
sul României în ultimii ani, subli- 
niindu-se succesele deosebite obținute 
pe calea industrializării, a creșterii 
nivelului de trai', a dezvoltării învă- 
țămintului și culturii.

a
lerl tn țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin în sudul țării. Cu totul izolat tn 
nordul Moldovei șl regiunea de munte 
s-au semnalat averse însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul a suflat în gene
ral slab. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 20 grade la Joseni șl 30

grade la Băilești șl Moldova Veche. 
In București : Vremea s-a menținut fru
moasă, cu cerul variabil. Vîntul a su
flat în general slab. Temperatura ma
ximă a atins 29 de grade.

Timpul probabil pentru 10, 11 șl 12 au
gust. In țară : Vreme călduroasă și în 
general frumoasă, cu cer variabil. A- 
verse Izolate de ploaie. Vînt în 
neral slab. Temperaturile minime 
fi cuprinse între 13 și 21 grade, 
maximele între 24 și 32 grade. 
București : Vreme călduroasă șl în 
neral frumoasă, cu cer variabil. Vînt 
în general slab. Temperatura în creș-
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• Tinerețe fără bătrînețe : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Bun pentru serviciul auxiliar : RE
PUBLICA — 9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21.
• Șopronul roșu : FESTIVAL — 9,15; 
11,15; 13,15; 16; 18,30; 21, la grădină — 
20,30.
• Contesa Cosei : FAVORIT — 10; 
13; 16,15; 19,30.
• Desene secrete : LUMINA — 9,30— 
15,45 în continuare; 18,15; 20.30.
• Galapagos; Pași spre Brâncușl; 
Casa lui George Călinescu; In tai
nele muzeului; Luchlan—Grigorescu : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Străzile au amintiri : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Neamul Șolmărcștilor: MIORIȚA — 
9,15—14,45 în continuare; 17,30; 20,30.
• Mariana, agentul nr. 0555 : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Deșertul roșu : CENTRAL — 9,30; 
12,15; 15; 18; 21, GRĂDINA DOINA — 
20,15.
• Telegrame : VIITORUL — 15,30; 18; 
20,30.
O Operațiunea Belgrad: POPULAR — 
15,30; 18; 20.
• Lovitură puternică : RAHOVA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30, VOLGA — 
9—15,45 în continuare; 18,15; 20,30.
• Lanterna cu amintiri : LIRA — 
15,30; 18.
• Vera Cruz : GRADINA LIRA — 
20,15.
• încotro, omule : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19.
• Crima din pădure : TOMIS — 9—15 
în continuare; 18,15, la grădină —
20.30.
• Haiducii; Răpirea fecioarelor: u- 
NIREA — 16, la grădină — 20,15.
• Am două mame și doi tați : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Sîngeroasa nuntă
GLORIA — 9; 11,15; xa,ou; io;
20.30, DOINA — 13,45; 16; 18,15; 20 
O Program pentru copii : DOINA 
9; 10,30; 12.
• Cînd primăvara e fierbinte: UNION
— 15,30; 18: 20,30.
• Valurile Dunării : GRADINA EX
POZIȚIA — 20,15.
• Contemporanul tău : PROGRESUL
— 15,30; 19.
• Răutăciosul adolescent : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.
O Creola, ochil-ți ard ca flacăra : 
LUCEAFĂRUL — 8,30; 11;
.........  21, BUCUREȘTI

....... .  ............ . —, FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 10,30; 21, MELODIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
21, STADIONUL DINAMO — 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15.
• O chestiune de onoare : EXCEL
SIOR — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, FLA
MURA — 9—14,30 în continuare; 17,45.
• Pădurea spînzuraților : FLAMURA
— 20,30.
• A trăi pentru a trăi : GIULEȘTI — 
15; 17,45.
• Ultima noapte a copilăriei : GIU
LEȘTI — 20,30.

?, Tarzan, omul Junglei: ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.

e Ncîmblînzita Angelica : DACIA — 
8,45—16,45 în continuare; 18,45;
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• La dolce vita : BUZEȘTI — 
grădină — 20.
o Titanic vals : CRINGAȘI —
18; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : GRIVIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
AURORA — 9; 11; 13; 15; 19, la gră
dină — 20,30, ARTA — 9,15—15,45 în 
continuare; 18,15; la grădină — 20,30. 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Balul de sîmbătă seara : AURORA 
— 17.
• Comisarul X șl banda „Trei clini 
verzi- : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Comedianțll : VITAN — 16. la gră
dină — 20,15.
O Prințul negru : MOȘILOR — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Aruncați banca în aer : COSMOS 
15,30; 18; 20,15.
• Cerul începe la etajul III: PACEA 
— 14; 18; 20.
• Secretul clfrulul : COTROCENI — 
15,30; 18; 20.30.
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*

20,45,

16, la

15,30;

macedoneană : 
13,30; 16; 18;

>: 20,30.
• Opera Română : Bărbierul din Se
villa — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Becket — 20.
• Teatrul Giuleștl (la Teatrul de vară 

■ ,,N. Bălcescu") : Visul unei nopți de
iarnă — 20.
o Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Nu te lăsa, Stroe 1 
- 20.
• Ansamblul folcloric „Perinlța" (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara") : Peri- 
nlța mea — 19.
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— Programul 2 —

— programul I —

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Pionierii țării salută Con

gresul.
18,00 — Film artistic : „Golgota" — 

producție a studioului 
București. Regia : Mircea 
Drăgan.

19.30 — Telejurnalul de .seară. Re
latări de la lucrările Con
gresului al X-lea al P.C.R.

20.30 — Tele-enclclopedia.
21,15 — Zboară ciocîrlia. Program 

de dansuri populare ro
mânești, maghiare și ger
mane.

21.30 — Monografii contemporane.
„Munții cresc printre 
munți — Lotru", film de 
Horia Vasiloni.

21,45 — Ritmuri pentru toate vîrs- 
tele. Emisiune muzicală cu 
Gabriela Teodorescu, Oc
tavian Cadia, Eugen Ment- 
zel. Florin Bogardo.

22.15 — Congresul
P.C.R. • Cronica lucrărilor 
Congresului — Ediție spe
cială.

22,45 — Cincisprezece minute cu 
" Ion Volcu.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — Film serial : „Răzbunăto

rii" — întîmplărlle prin 
care a trecut Tara King.

19.30 — Telejurnalul de seară o Re
latări de la lucrările Con
gresului al X-lea

20.30 — Tele-cinemateca
cu Stan Laurel.

20,40 — Cîntă formația 
Ștefan Berlndei.

20,50 — Recitalul de sîmbătă seara. 
Tineri interpret! români, 
laureat! al unor con
cursuri internaționale ale 
anului 1909 : Lucian Mari
nescu, Silvia Marcovicl, 
Mlhai Panghe. La pian : 
Martha Joja.

21,25 — Roman foileton : „Lunga 
vară fierbinte". Reîntoar
cerea familiei Quick.

22,15 — Congresul al X-lea al 
P.C.R. o Cronica lucrărilor 
Congresului — Ediție spe
cială.

al P.C.R. 
umorului
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viața internațională
PROGRAMUL

NOULUI

GUVERN

ITALIANXROMA 8 (Agerpres). — Primul ministru al Italiei, Mariano Rumor, a prezentat vineri în Camera Deputaților programul noului guvern democrat-creștin. Programul, adoptat joi seara de cabinetul minoritar, prevede un număr limitat de reforme, avîndu-se în vedere și perioada sa limitată de activitate care urmează să expire după alegerile municipale din toamnă. Printre reformele luate în considerație se numără cele privind drepturile sindicale, sistemul de învățămînt și regimul fiscal, precum și o serie de măsuri menite să pună capăt evadării capitalului italian în străinătate.Dînd citire programului în Camera Deputaților, premierul italian a relevat, totodată, că o atenție specială va fi acordată reformei aparatului de stat, modificării statutului consilierilor municipali și comunali, al întreprinderilor de stat, probleme care s-au aflat și în atenția precedentului guvern de centru-stînga.Partea finală a declarației guvernamentale a fost consacrată politicii externe a guvernului. Re- ferindu-se la actuala situație din Orientul Apropiat, Mariano Rumor a menționat că aceasta a devenit deosebit de serioasă, fapt care afectează în mod nemijlocit Italia ca țară situată în zona Mării Medite- rane. Premierul italian s-a pronunțat, cu unele rezerve, asupra convocării unei conferințe pentru securitatea europeană, pentru universalitatea O.N.U. în același timp, el a reafirmat fidelitatea Italiei față de N.A.T.O.Votul de încredere a Camerei Deputaților asupra programului noului guvern monocolor democrat-creștin urmează să aibă loc sîmbătă, după care dezbaterile vor trece în Senat, unde votul de încredere va avea loc la 11 august.
URUGUAY

VIETNAMUL DE SUD

intensificarea V

acțiunilor ofensive 
ale forțelor patriotice

SAIGON 8 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar saigo- nez, citat de agenția France Presse, a declarat că, în ultimele 24 de ore, s-a semnalat o intensificare a luptelor în mai multe regiuni din Vietnamul de sud. După cum a precizat el, o acțiune militară de amploare a avut loc în provincia Kien Giang, situată la 200 km sud- vest de Saigon, unde trupele ame- ricano-saigoneze au fost nevoite să facă față unor presiuni puternice din partea detașamentelor Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.Pe de altă parte, corespondentul din Saigon al agenției As-

sociated Press anunță că cantonamentul celei de-a 101-a divizii aeropurtate americane a fost supus din nou unui tir intens combinat de rachete și mortiere. Corespondentul .precizează că, în urma a- cestui atac-surpriză, partea americană a înregistrat pierderi importante în oameni și materiale. în noaptea de joi spre vineri alte șase obiective și instalații americano- saigoneze au fost ținta artileriei forțelor patriotice.Avioanele B-52 au efectuat în această perioadă trei raiduri de bombardament în regiunile unde s-a semnalat o intensificare a luptelor.
IRLANDA DE NORD

SITUAȚIA Si MENȚINE
5 î

ÎNCORDATĂ
LONDRA 8 (Agerpres). — Eventuala folosire a trupelor britanice staționate în Irlanda de nord, pentru menținerea ordinii în această țară, a fost evocată vineri, în cursul întrevederilor pe care primul ministru, James Chichester-Clark, le-a avut la Londră cu ministrul britanic al afacerilor interne, James Callaghan. Confirmînd acest lucru, premierul Chichester-Clark a precizat presei că folosirea trupelor britanice nu va fi hotărîtă decît „în ultimă extremitate".în opinia observatorilor politici, vizita premierului Chichester- Clark ia Londra marchează faptul că situația din Irlanda de nord este mult mai gravă decît âr lăsa să pară optimismul oficial afișat după

Divergențe între puterea 
executivă și cea legislativă

ultimele două zile de calm relativ menținut în țară.La Belfast, catolicii și protestanții din cartierul Crumlin sînt „pe picior de război", observă agenția France Presse. Catolicii din Hooker Street, care au avut cel mai mult de suferit în urma intervenției poliției, au stabilit un adevărat ba ricadaj al cartierului lor, împiedi- cînd toate vehiculele să pătrundă aici fără control. Străzile sînt acoperite cu grămezi de cioburi, iar cei 2 000 de bărbați valizi ai cartierului fac cu schimbul de gardă. Poliția nu intervine în acest sector, dar patrulele ajutate de așa-numitele „comitete de vigilență" îl supraveghează de la fiecare colț de stradă, dinspre cartierul protestant.Impresia generală a observatorilor este că noi manifestații sînt inevitabile. Problema „vitală" a folosirii trupelor britanice va fi, într-o asemenea eventualitate, ridicată din nou, cu deosebită acuitate.

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). — Vizita surpriză, efectuată de președintele Uruguayului, Jorge Pacheco Areco, la două unități militare a suscitat o puternică neliniște în cercurile politice urugua- yene. Această vizită este pusă într-o legătură directă cu divergențele existente între puterea executivă și cea legislativă.Criza a luat naștere în urma grevei declarate la băncile particulare și a hotărîrii președintelui Areco de a mobiliza funcționarii, mobilizare anulată de parlament.La Montevideo se afirmă că în timpul vizitei președintelui la unitățile militare ar fi avut loc o serie de întrevederi ale șefului statului cu conducătorii militari. Se menționează, în legătură cu aceasta, că cele două unități vizitate sînt cele dotate cu cea mai mare putere de foc din apropierea capita-

lei. La palatul prezidențial s-a a- firmat că este vorba doar de o „Vizită de inspecție" la dispozitivele de urgență ale celor două regimente.Pe de altă parte, în întreaga țară, toate trupele sînt consemnate în cazărmi, printr-o hotărîre a ministrului apărării, luată în urma unei reuniuni a cabinetului de miniștri.în timp ce președintele Areco se afla în vizită la unitățile militare, Adunarea legislativă a hotărît să acorde președintelui un timp de gîndire de 40 de ore.

geneva Reuniunea
grupului de lucru

pentru sateliții
de radiodifuziune

GENEVA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : La 
Geneva au luat sfîrșit lucrările reuni
unii grupului de lucru pentru sate
liții de radiodifuziune directă al Co
mitetului pentru folosirea pașnică a 
spațiului extraatmos feric Partici- 
panții la dezbateri au adoptat o se
rie de principii privind cooperarea 
internațională, folosirea spațiului 
extraatmosferic în scopuri exclusiv 
pașnice. Constatînd că concepțiile so
ciale și legislațiile naționale diferă 
de la stat la stat și că nu se pot e- 
labora reguli general valabile pe sca
ră mondială, Grupul de lucru a in
sistat ca relațiile interstatale în a- 
cest domeniu să fie bazate pe respec
tul suveranității naționale a tuturor 
statelor. Examinînd conținutul so
cial și cultural al misiunilor, mem
brii grupului au recunoscut că radio
difuziunea directă prin sateliți ar 
putea juca un important rol în cu
noașterea reciprocă a popoarelor, 
contribuind astfel la îmbunătăț:rea 
climatului internațional și a înțelege
rii între state.
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CU PRILEJUL CELEI
DE-A XXV-A ANIVERSĂRI

ELIBERĂM ROSÂNIEI
BERLIN — Corespondentul A- 

gerpres, St. Deju, transmite: 
Prin deschiderea unei expoziții 
reprezentative a cărții românești 
la Leipzig, a fost inaugurată se
ria manifestărilor din Republica 
Democrată Germană, consacrate 
celei de-a 25-a aniversări a eli
berării României de sub jugul 
fascist. La vernisajul expoziției, 
care cuprinde peste 800 de cărți, 
printre care lucrări de beletris
tică, pentru copii și tineret, vo
lume de artă și lucrări științifi
ce, au rostit cuvintări Bruno 
Haid, adjunct al ministrului cul
turii al R. D. Germane, și Nicu 
Șerban, însărcinatul cu afaceri 
a. i. al Republicii Socialiste 
România in R.D.G. Au fost pre
zente, de asemenea, numeroase 
personalități 
din R.D.G.

tan, care a vorbit despre reali
zările poporului român in anii 
care au trecut de la eliberarea 
țării. La deschiderea expoziției 
au participat profesori universi
tari, oameni de cultură și artă, 
reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri, șefi ai oficiilor consulare 
și ai reprezentanțelor comercia
le acreditați la Caraci și un nu
meros public. Presa și radioul 
pakistanez fac o largă publici
tate expoziției.

ale vieții publice

(Agerpres). — La 
inaugurată Expo- 
populară româ-

CARACI 8
Caraci a fost 
ziția de artă _ . 
nească. La vernisajul expoziției 
au rostit cuvintări rectorul U- 
niversității din Caraci. dr. Qu
reshi, și M. lacob, secretar II al 
Ambasadei României in Pakis-

SYDNEY 8 (Agerpres). — Sub 
au'spiciile Asociației australiene 
pentru Națiunile Unite, la Syd
ney s-a deschis o expoziție cul
turală internațională la care sînt 
expuse și obiecte de artă popu
lară, artizanat cărți și albume 
românești. La vernisajul expo
ziției a participat Eric Willis, se
cretar general al guvernului sta
tului australian New South Wa
les, . șefii oficiilor consulare din 
Sydney, oameni de cultură și un 
numeros public. Exponatele ro
mânești au suscitat un deosebit 
interes, vizitatorii apreciind mă
iestria creatorilor artei noastre 
populare

„ZOND-7“
o nouă stație automată lansată
din Uniunea Sovietică spre LunăMOSCOVA 8 (Agerpres). — A- genția TASS anunță că vineri în Uniunea Sovietică a fost lansată cu ajutorul unei puternice rachete purtătoare stația automată „Zond-7“.Scopul lansării este continuarea studierii Lunii și spațiului circumlunar, fotografierea suprafeței lunare, perfecționarea sistemelor de bord, a agregatelor și construcției complexului rachetei cosmice.După plasarea stației pe o orbită circumterestră, a fost efectuată o manevră de orientare în spațiu, iar într-un anumit punct al traiectoriei a fost introdus un bloc-propulsor care a imprimat stației un impuls de o anumită mărime. Ca urmare a manevrei efectuate, stația s-a înscris pe o traiectorie cu direcția spre Lună. După desprinderea de stație a blocului-propulsor au fost efectuate manevre de orientare a bateriilor solare spre Soare și o- rientarea antenei de transmisii radio spre Pămînt.între stație și Pămînt se menține o legătură ra’dio permanentă. Dirijarea »zborului, determinarea

parametrilor traiectoriei și recep- ționarea informațiilor telemetries de la bordul stației se efectuează printr-un complex de comandă și măsurători.Parametrii traiectoriei zborului stației „Zond-7“ sînt apropiați de cei prevăzuți. Potrivit datelor informației telemetrice, toate sistemele și aparatura de la bordul stației funcționează normal.
MOSCOVA

Comemorarea

eroicei greve 
a minerilor 
din Lupeni

0 delegație de parla
mentari englezi condusă de 
David Ansor, membru al Camerei 
Comunelor, a sosit la Berlin. Mem
brii delegației se vor întîlni cu de- 
putați din Camera Populară a R. D. 
Germane și vor face o călătorie prin 
țară.

Un acord cu privire la 
schimburile de mărturi și 
plăți dintre R. P. Polonă și 
R. P. Chineză Pe anuI 1969 8 
fost semnat la Varșovia. Conform a- 
cordului, precizează agenția P.A.P., 
R. P. Polonă va importa din China 
metale 
materii 
bunuri 
schimb 
pentru 
duse metalurgice și altele.

neferoase, minerale și alte 
prime, produse alimentare și 
de larg consum, livrînd în 
motoare Diesel, strunguri 

prelucrarea metalelor,

orașului Belfast, in timpul recentelor incidente între poliție și luptători pentru drepturile civilePe străzile

SINGAPORE Dimensiune
economic

Cel de-al XXII-Iea Congres Internațional de Apicul- 
tliră 8 'uat i°i 'a Miinchen (R.F.G.). La lucrări au participat 2 000 de
delegați din 65 de țări. In aceeași zi s-a ținut Adunarea Generală a Federa
ției Internaționale a Asociațiilor de Apicultura — Apimondia. Delegații au 
reales în unanimitate, ca președinte al Apimondiei pentru a treia oară conse
cutiv, pe reprezentantul Republicii Socialiste România — prof. dr. ing. V. Har- 
naj — pe o perioadă de patru ani. Adunarea Generală a Apimondiei a luat 
hotăriiea definitivă ca Institutul Internațional de tehnologie și economie apicolă 
al Apimondiei să funcționeze la București.

Ciocniri între o unitate 
a trupelor speciale colum
biene și forțele de guerilă 
au avut loc in apropiere de localita
tea Bucaramanga, situată la 480 km 
nord de Bogota. Au fost uciși 8 mili
tari.

Partidul de guvernămînt 
Frontul rhodesîan, condus de 
premierul Ian Smith, a fost învins în 
alegerile parțiale pentru Consiliul mu
nicipal al orașului Salisbury, relatează 
agențiile de presă. Înfrîngerea candi- 
daților partidului de guvernămînt în 
alegerile parțiale de la Salisbury este 
considerată de observatorii politici 
drept un indiciu al creșterii nemulțu
mirilor față de politica autorităților 
chiar în rîndurile minorității albe din 
Rhodesia.

Avertisment al M.H.E. al 
R. P. Chineze. Agenția China 
Nouă informează că la 7 august o 
navă militară americană a pătruns de 
două ori în apele teritoriale ale R.P. 
Chineze, în zone situate în provinciile 
Guandun și Fukien. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P. Chineze a fost autori
zat să dea un avertisment în legătură 
cu aceste acțiuni.

0 delegație a Republicii 
Populare a Yemenului de 
SUd (RPYS), condusă de ministrul 
de externe, El Sayed Aii Salem El 
Beid, a sosit într-o vizită oficială la 
Cairo. Potrivit agenției MEN, în cadrul 
convorbirilor pe care membrii dele
gației le vor avea cu oficialitățile 
egiptene vor fi evocate relațiile din
tre R.A.U. și RPYS, situația din 
Yemen, precum și alte probleme in
terested cele două țări.

Camera Superioară a 
Parlamentului Indiei a aPr°- 
bat în unanimitate proiectul de lege 
privind naționalizarea a 14 principale 
bănci indiene, consemnînd prin a- 
ceasta victoria premierului Indira 
Gandhi te disputa dintre aripa de 
stînga a partidului Congresul Națio
nal Indian, care a sprijinit această mă
sură, și elementele conservatoare ale 
partidului.

MOSCOVA 8 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : Cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la eroica grevă a minerilor 
din Lupeni, asociația de prietenie 
sovieto-română, Institutul de slavis
tică și balcanistică al Academiei da 
Științe a U.R.S.S. și Institutul de 
mineralogie din Liuberțî (subu’-bie 
a Moscovei) au organizat o adunare 
comemorativă, în cadrul căreia A. 
Iazkova, candidat în științe istorice, 
a evocat eroismul minerilor de la 
Lupeni și al celorlalte detașamente 
ale clasei muncitoare din România 
în lupta împotriva exploatării ca
pitaliste. Vorbitoarea a trecut apoi 
în revistă o parte din mărețele, rea
lizări obținute în anii de dup 'eli
berarea țării de clasa mun.-toare 
și de poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist.

A luat apoi cuvîntul Gheorgha 
Stoica, secretar al ambasadei ro
mâne la Moscova, care a subliniat 
că idealurile de libertate și progres 
ale clasei muncitoare din România 
și-au găsit o strălucită întruchipare 
în anii care au trecut, în cei 25 
de ani de la eliberarea României. 
O sinteză luminoasă a acestor succe
se și planuri de viitor — a spus 
vorbitorul — o constituie Congre
sul al X-lea al Partidului Comunist 
Român, ale cărui lucrări se desfă- 
șoapA Ia j&tcurești. *

în continuare a avut loc un spec
tacol cu filmul românesc „La patru 
pași de infinit".

Camera Reprezentanți
lor a Congresului S.U.A. 
a adoptat joi un proiect de lege pri
vind reforma sistemului impozitelor 
în Statele Unite. Legea, care ur
mează să fie dezbătută și în Senat, 
preconizează menținerea unei supra
taxe de 5 la sută în primele șase 
luni ale anului 1970.

Poziții iordanieni 
atacate 

de avioane 
israeliene

Un grup de scriitori, publi
ciști, istorici și poeți partici- 
panți la primul Festival cultu
ral paiî-african, care s-a desfă
șurat la Alger, au hotărît să 
creeze o comisie pentru editarea 
și difuzarea cărții africane. După 
cum se arată într-un comunicat 
publicat la Alger, comisia va a- 
vea drept scop : publicarea, des
facerea și difuzarea cărților con
sacrate problemelor culturale ale 
statelor Africii. Ea va fonda, de 
asemenea, editura „Institutul 
pan-african al cărții*' și va re
dacta o revistă de cultură afri
cană.

TEL AVIV. — Un purtător de cu
vînt al armatei, citat de agenția 
U.P.I., a declarat că escadrile ale a- 
viației israeliene au atacat joi une
le poziții iordaniene în apropiere de 
rîul Yarmuk, în regiunea înălțimi
lor munților Golan. Purtătorul 
cuvînt a adăugat că acest atac 
fost întreprins în urma unei 
țiuni de sabotaj a unităților de co
mando palestiniene. El a precizat că 
toate avioanele israeliene participan
te la acest raid s-au întors la bazele 
lor.

de 
a 

ac-

Aproape total lip
sit de resurse natu
rale, Singapore — mica 
insulă. punctînd cu 
dimensiunile sale re
duse (circa 550 kmp) 
partea meridională a 
peninsulei Malacca — 
a trăit și respirat pînă 
deunăzi exclusiv prin 
porii largi ai marelui 
sau port și prin co
merț, fiind favorizat 
de poziția geografică 
la răspîntia dintre o- 
ceanele Pacific și In
dian. Pe drept cuvînt, 
Singapore a fost denu
mit antrepozitul Asiei 
Pe aici tranzitează, 
sînt sortate și uneori 
prelucrate în vederea 
reexportului, cauciu
cul și cositorul mala- 
yezian, petrolul, bum
bacul, lemnul, legu
mele și fructele Indo
neziei, Tailandei, Bir- 
maniei.

Retragerea Singapo- 
relui din Federația 
Malayeză și procla
marea independenței 
sale, la 9 august 1965. 
au impus insulei un 
mare efort de readap
tare, de divers:ficare a 
economiei, prea depen
dente de comerț. Sin
gapore a subscris, 
cum se exprima un co
mentator, la „polița 
de asigurare" care se

cheamă intensă dez
voltare industrială, co
merț de reexport, na
vigație și turism, mi- 
zînd pe priceperea și 
energia locu.torilor săi, 
din care jumătate au 
mai puțin de 21 de 
ani. A luat dezvoltare 
un organism creat 
încă cu cîtva (imp 
înainte — Economic 
Development Board —, 
cu ramificații pe cî- 
teva continente și mi
siunea de a pregăti 
viitoarele centre in
dustriale, începînd cu 
desecarea mlaștinilor, 
construirea poriuri.or, 
bazei energetice și' hi
drotehnice, și 
nînd 
forței 
ficate 
țelor 
complexe
Red Hill, Tanglin Half. 
Kalian și Jurong sînt 
obiective de prestigiu 
ale unei activități de 
numai cîțiva ani. Ju
rong este piesa de re
zistență, principala 
□latformă industrială a 
Singaporelui, construi
tă prin prelung rea 
uscatului în mare, pe 
o suprafață de 7 000 
ha. Aproximativ 200 
întreprinderi s-au și 
instalat, altele și-au 
fixat deocamdată

termi- 
cu pregătirea 

de muncă căli
și sondarea pie- 
externe. Noile 

industriale

„cartea de vizită" — 
panouri în dreptul 
șantierelor amplasate 
în diverse locuri, pe 
care se poale citi : u- 
zina de ciment, de 
parchete, fabrica de 
construcții metalice, 
conserve etc. Mul
te dintre ele sînt 
„industrii-pionier", cu 
profil inexistent mai 
înainte pe insulă. în
treprinderi de con

strucții participă la a- 
'saltul ostroavelor din 
larg pentru a instala o 
rafinărie de petrol, 
geamănă cu „insula- 
cisternă" Pualo-Tekon 
și carg vor face din 
Singapore cel mai 
mare .rafinor" al în
tregii Asii.

Jurong trebuie pla
sat într-un context 
mai larg din care nu 
lipsesc ramuri indus
triale ca metalurgia. • 
asamblarea de auto
mobile, diverse sec
toare ale industriei u- 
șoare și. într-o per
spectivă apropiată, e- 
lectronica. întregul e- 
fort de industrializare 
este menit nu numai 
să dea un puternic 
impuls economiei Sin- 
ganorelui ci și să re
zolve o acută proble
mă socială — captarea 
disponibilităților de

forță de muncă, în
perspectivă -de crește
re, după închiderea în 
1971 a bazelor militare 
engleze de pe nsulă. 
încă de pe acum, o 
parte din suprafețele 
ocupate de baze sînt 
redate circuitului eco
nomic. în locul aero
dromului de la 
se amenajează un 
doilea aeroport civil al 
insulei și un 
turistic modern. Docu- 
rile plutitoare și cel 
de uscat de la baza 
maritimă engleză vor 
primi de asemenea o 
destinație civilă, ca și 
numeroasele 
care au 
personalului 
străin.

Autoritățile manifes
tă o permanentă nre- 
ocunare pentru dez
voltarea 'nvățămîntu- 
lui și pregătirea de ca
dre cu înaltă ealif'care, 
canabile să pună în 
mișcare organismul 
industrial In curs de 
creare. în acest fel 
Singapore se va trans
forma dintr-o insulă 
a comerțului într-o 
zonă industrializată, 
ancorată în epoca 
noastră modernă.

Changi 
al

centru

edificii 
aparținut 

militar

Gabriela BONDOC

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București Plata

Asociația academică a 
Universității din Coimbra, 
una din cele mai vechi din Europa 
occidentală, a fost suspendată de Mi
nisterul portughez al Educației Pu
blice. Asociația este acuzată de a fi 
difuzat .informații tendențioase" și 
de a fi „pregătit o atmosferă de agi
tație în rîndul studenților". Aceștia re
vendică de mai multș timp o reformă 
democratică în sistemul de conducere 
al universității.

Nava sovietică de cercetări 
științifice „Oceanograf" a pără
sit portul Leningrad, îndreptin- 
du-se spre partea de nord-est 
a oceanului Atlantic, unde va 
studia particularitățile interde
pendenței dintre ocean și atmos
feră. în largul Atlanticului, „O- 
eeanograf" se va întîlni cu o 
altă navă științifică — „Aisberg" 
— plecată din portul Murmansk. 
Ambele vor întreprinde cercetări 
in mod sincronizat, in diferite 
puncte ale oceanului. Rezultate
le studiilor, care vor dura trei 
luni, vor fi folosite în naviga
ție și pentru perfecționarea me
todelor de prognoză meteorolo
gică.

Tribunalul militar din 
Burgos (Spania) a condam
nai patru persoane !a închi- 
soare pe termene între 4 și 10 ani. 
Ele au fost acuzate de „rebeliune mi
litară".

Convorbirile oiiciale de 
la Washington dintre cancelarul
R. F. a Germaniei, Kurt Georg Kie- 
singer, și președintele S.U.A., Richard 
Nixcn, s-au încheiat joi. în comunica
tul dat publicității se apreciază că 
Nixon și Kiesinger au căzut de acord, 
între altele, asupra necesității de a 
continua eforturile „tinzînd să pună 
capăt în mod onorabil conflictelor in
ternaționale existente" Președintele
S. U.A. i-a declarat cancelarului vest- 
german că „Statele Unite vor ține 
întrutotul cont de interesele aliaților 
lor la previzibilele tratative privind 
limitarea armelor strategice". în co
municat se reafirmă vechiul punct de 
vedere că pactul militar N.A.T.O. ar 
fi „un instrument esențial 
menținerea stabilității" în zona 
ticului de Nord.

AMMAN. — După cum anunță a- 
genția A.P., un purtător de cuvînt 
iordanian a confirmat atacul lansat 
de aviația israeliană asupra unor 
puncte situate în regiunile din nor
dul Iordaniei. El a precizat că artile
ria antiaeriană iordaniană a doborît 
două avioane israeliene.

Ln ÎNCHIDEREA ediției

DEVALORIZAREA
FRANCULUI
FRANCEZ

pentru 
Atlan

carePloile masonice 
continuă să cadă asupra 
unor regiuni ale Birmaniei 
au provocat însemnate daune. Inun
dațiile au distrus peste 500 000 de 
hectare de semănături, au acoperii 
peste 200 de puncte populate. Nu
meroase căi de comunicație au de
venit impracticabile, mii de persoane 
au rămas fără adăpost.

Pesîe 10 000 de salariat! 
din statele New York și California 
ai companiei americane „Pan Ameri
can World Airlines" au început vi
neri o grevă pe termen nelimitat. 
Hotărîrea pentru încetarea lucrului 
a intervenit după eșuarea tratativeloi 
de încheiere a unui nou contract co
lectiv de muncă.

.Scinteir Tel. 17 60 10 17 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzorll din intieprlnderl șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scintell

PARIS 8 (Agerpres). — Vineri 
leara a avut loc la Palatul Elysee 
o ședință extraordinară a Consiliu
lui de Miniștri al Franței, prezidată 

" , consacrată
financiare

de Georges Pompidou, 
problemelor bugetare și 
ale țării.

La sfîrșitul reuniunii, 
de cuvînt al guvernului 
că Consiliul de Miniștri 
a hotărît să modifice paritatea fran
cului de la 0,180 grame aur fin la 
0,160 grame. Expunînd motivele care 
au determinat guvernul să ia o astfel 
de hotărîre, Georges Pompidou a 
relevat că ’ 
constituie o 
restabilirea 
țării".

purtătorul 
a anunțat 
al Franței

„devalorizarea francului 
bază de plecare pentru 

situației financiare a

. ★
într-o declarație făcută după șe

dința Consiliului de Miniștri al Fran
ței, Giscard d’Estaing, ministrul eco
nomiei și finanțelor, a anunțat că de
valorizarea francului este de 12,5 la 
sută. El a precizat că în ultimul se
mestru al anului 1968, Franța a pier
dut în medie pe lună 500 milioane 
dolari în devize și aproximativ 200 
milioane dolari pe lună în cursul pri
mului semestru al acestui an. El a 
relevat, de asemenea, că controlul 
asupra schimburilor valutare va fi 
menținut pînă cînd va lua sfîrșit in
certitudinea monetară internațională.
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