
proletar! o In toate țârIle, uniți-vă!
L ®

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Anul XXXVIII Nr. 8152 Duminică 10 august 1969 16 PAGINI - 40 BANI

Din partea Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului de Stat 

si a Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Socialiste România

Congresul rostește un DA hofârît
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România anunță cu profundă durere 
încetarea din viață a lui Constantin I. Parhon, emi-

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

nent om de știință, vechi militant al mișcării munci
torești și democratice din țara noastră, președinte al 
primului Prezidiu al Republicii Populare Române, 
fiu credincios al poporului român.

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Efi

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

pentru luminosul program

dezvoltare socialistă a patriei

★

Academia Republicii Socialiste 
România, Academia de Științe Me
dicale, Ministerul învățămîntului, 
Ministerul Sănătății, Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S. anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață, în ziua 
de 9 august 1969, orele 11 și 40 de 
minute, a academicianului profesor

★

dr. Constantin I. Parhon, savant 
de renume internațional, creator al 
școlii românești de endocrinologie 
și unul din fondatorii acestei ra
muri a științei medicale pe plan 
mondial, medic strălucit, profesor 
și pedagog, președinte de onoare

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
★ ★

★
al Academiei Republicii Socialiste 
România, membru de onoare al 
Academiei de Științe Medicale, 
membru al mai multor academii 
și societăți științifice de peste ho
tare, președinte de onoare al Con
siliului General A.R.L.U.S.

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
MEDICALE

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
CONSILIUL GENERAL A.R.L.U.S.

★

Lucrările Congresului Par
tidului Comunist Român, ur
mărite cu un deosebit inte
res de întreaga țară, prile
juiesc, în continuare, o am
plă și creatoare dezbatere a 
documentelor de o excepțio
nală valoare care stabilesc di
recțiile fundamentale ale po
liticii interne și externe a 
partidului în perioada urmă
toare, prefigurează dezvolta
rea înfloritoare, pe mai de
parte, a patriei noastre socia
liste.

Sîmbătă dimineața, la relua
rea lucrărilor, delegații și in
vitații au primit, cu puter
nice aplauze pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din prezidiul Congre
sului, precum și delegațiile 
de peste hotare participante la 
Congres.

în cadrul primei ședințe, 
prezidată de tovarășul Gheor- 
ghe Pană, au luat cuvîntul 
tovarășii Ștefan Voîtec, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, de
legat al organizației județene 
de partid Dolj, Nicolae Bre- 
ban, scriitor, delegat al or
ganizației județene de partid 
Brăila, Miu Dobrescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., delegat al 
organizației județene de par
tid Iași, general-colonel Ion 
loniță, ministrul forțelor ar
mate, delegat al organizației 
județene de partid Alba, și 
Floarea Barbu, președinta 
cooperativei agricole de pro
ducție Cernetu, delegată a or
ganizației județene de partid 
Teleorman.

De la tribuna înaltului for 
al Partidului Comunist Ro
mân au adresat cuvîntări de 
salut tovarășii : Ib Norlund, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Danemarca, Hristos Pe- 
tas, membru al Biroului Poli
tic al Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(AKEL), Pedro Tadioli, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din 
Argentina, Marcelino dos San
tos, membru al Consiliului 
Prezidențial al Comitetului 
Central al Frontului Eliberă
rii din Mozambic, care a a- 
dresat Congresului al X-lea al 
P.C.R. salutul comun al Fron
tului Eliberării din Mo-

(Continuare în pag. a XlV-a)

Ședințele secțiunilor 

pe probleme ale Congresului
Ne-a devenit familiară imaginea 

acestei săli, aflată în inima Capita
lei, a acestei săli în care delegații 
și invitații la Congres se pronunță 
asupra liniilor directoare ale evolu
ției noastre sociale, politice, asupra 
perspectivelor României socialiste. 
Zilnic am consemnat în relatările 
noastre din sala Congresului aspecte 
care, cu temeritatea sintetizării fap
telor destinate unor ample semnifi
cații, ar putea să fie definite drept 
mărturii expresive ale sentimentelor 
de încredere în viitorul comunist al 
țării — conturat cu claritate de do
cumentele de excepțională însemnă
tate aflate în dezbaterea reprezen
tanților comuniștilor — de adeziune 
unanimă la programul politic al par
tidului.

Se perindă, la tribuna forului su
prem, zeci de vorbitori, veniți să

TOVARĂȘUL K. F. KATUȘEV
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT

Sîmbătă după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a primit 
pe tovarășul K. F. Katușev, secre

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT 
PE TOVARĂȘUL GIANCARLO PAJETTA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., a 
primit sîmbătă dimineața pe tova
rășul Giancarlo Pajetta, membru al

aducă gîndurile, propunerile oameni
lor muncii din toate colțurile țării. 
Sînt ascultați cu atenție de toți cei 
prezenți ; adesea, sub cupola moder
nei săli, răsună aplauze puternice, 
semne ale solidarității de idei, ale 
rostirii unor gînduri care sălășluiesc 
deopotrivă în toate inimile, în toate 
conștiințele.

Dezbaterile relevă maturitatea co
munistă cu care sînt abordate pro
blemele multiple, complexe ale con
strucției socialiste, conștiința clară a 
tuturor că drumul pe care ne propu
nem să-l străbatem este încărcat 
de noi răspunderi, de sarcini a că-

Nicolaa DRAGOS 
Victor EÎRLĂDEANU 

tar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, conducătorul delegației Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie
tice care participă la lucrările ce

Biroului Politic și al Direcțiunii 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, conducătorul de
legației P.C.I. care participă la lu

Sîmbătă după-amiază au conti
nuat lucrările în toate cele 11 sec
țiuni pe probleme ale Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român, prilejuind ample dezbateri 
asupra unor domenii de mare în
semnătate ale vieții politice, eco
nomice, sociale, spirituale a po
porului nostru, rodnice confrun
tări de idei și puncte de vedere.

La lucrările secțiunilor Congre
sului au participat 1 888 delegați, 
precum și 590 invitați, în rîndu- 
rile cărora: se aflau muncitori, in
gineri, tehnicieni de diferite spe
cialități, țărani cooperatori, meca
nizatori din agricultură, cadre di
dactice din învățămîntul de toate 

lui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

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

gradele, oameni de știință, scrii
tori, artiști, ziariști, cadre de con
ducere din instituții centrale și lo
cale, activiști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, diplomați, ostași și ofițeri 
ai forțelor noastre armate, oameni 
ai muncii din cele mai diverse 
ramuri de activitate.

în cuvîntul lor, cei 362 de parti
cipant la discuții — din cei 712 
înscriși la cuvînt — relevînd pro
funzimea analizei marxist-leni- 
niste cuprinsă în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
asupra activității desfășurate de 

(Continuare în pag. a XIII-a)

La 9 august 1969 s-a stins din 
viață în urma unei boli îndelun
gate Constantin I. Parhon, savant 
de renume mondial, vechi militant 
al mișcării muncitorești și demo
cratice din țara noastră, preșe
dinte al primului Prezidiu al 
Republicii Populare Române, fiu 
credincios al poporului român.

Constantin I. Parhon și-a con
sacrat întreaga viață slujirii cu 
pasiune a științei românești, înflo
ririi patriei și propășirii poporu
lui, construirii socialismului în 
România, cauzei generale a pro
gresului, păcii și prieteniei între 
popoare.

Născut la 28 octombrie 
1874 la Cîmpulung Muscel, 
dintr-o familie de învăță
tori, și-a desăvîrșit studii
le, prin absolvirea strălu
cită a Facultății de medi
cină din București, în anul 
1897. încă de pe băncile fa
cultății, Constantin I. 
Parhon se. remarcă, întru
nind aprecierile elogioase 
ale profesorilor săi și în
deosebi ale savantului 
Gheorghe Marinescu.

In anul 1909, Constantin
I. Parhon a elaborat pri
mul tratat de endocrinolo
gie din lume. în anul 1912 
este numit profesor de cli
nică neuropsihiatrică la fa
cultatea de medicină din 
Iași și director al spitalu
lui de boli psihice de la 
Socola. încă de la această 
epocă numele său începe să 
fie cunoscut și apreciat în 
lumea medicală. După 20 
de ani de activitate desfă
șurată la Iași, în 1933 pro
fesorul Constantin I. Parhon 
devine titular al catedrei de 
endocrinologie a facultății 
de medicină din București.

Om de o mare erudiție 
științifică, Constantin I. 
Parhon a adus o strălucită 
contribuție la dezvoltarea 
tezaurului științific me
dical al patriei noastre, la 
creșterea prestigiului știin
ței românești peste hota
re. El este creatorul școlii 
noastre de endocrinologie și 
unul dintre fondatorii en
docrinologiei pe plan internațional. 
Depun înd o activitate de pionierat, 
descoperirile și ideile sale au con
tribuit la dezvoltarea științelor 
biologice și medicale.

Recunoscîndu-i-se meritele știin
țifice deosebite, în 1928 este ales 
membru al Academiei Române, iar 
în 1948 președinte de onoare al 
Academiei Republicii Populare Ro
mâne.

în anul 1948 din inițiativa lui 
Constantin I. Parhon se înființează 
Institutul de endocrinologie pe 
care îl conduce ani îndelungați. 
Rezultatele activității pe acest tă- 
rîm i-au adus o largă apreciere 
internațională, fiind ales membru 
al unui mare număr de academii 
și societăți străine ; numeroase u- 
niversități și instituții de învăță- 
mînt superior de peste hotare i-au 
acordat titluri științifice.

Constantin I. Parhon împletește 
munca de creație științifică cu ac
tivitatea de ocrotire a sănătății po
porului, căreia îi dedică o neobo
sită energie și pasiune și este cu
noscut, de asemenea, prin contri

crările Congresului al X-lea al 
P.C.R.

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

H O TĂRÎ 0'1

Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

a Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri

ale Republicii Socialiste România
în legătură cu încetarea din 

viață a lui Constantin I. Parhon, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România ho
tărăsc :

1. — Se vor organiza funeralii 
naționale. Ele voi- avea loc miercuri, 

buția de mare preț pe care a a- 
dus-o la formarea de noi și noi 
contingente de cadre medicale va
loroase.

Adînc devotat poporului român, 
adevărat savant cetățean, animat 
de dorința de a sluji cu credin
ță și abnegație cauza națiu
nii din rîndurile căreia s-a 
născut, el a luat parte activă 
la lupta dusă de forțele progre
siste pentru eliberarea socială și 
națională a poporului. încă din ti
nerețe a luat contact cu mișcarea 
muncitorească, a cunoscut ideile 
socialiste și a militat pentru înfăp
tuirea lor. Din anul 1921 Constan

tin I. Parhon este membru al Par
tidului Comunist Român.

în ciuda persecuțiilor la care a 
fost supus de regimul burghezo- 
moșieresc, Constantin I. Parhon a 
militat neînfricat împotriva cercu
rilor reacționare, a fascismului, 
pentru democrație, libertate și 
independență națională.

Patriot înflăcărat, Constantin I. 
Parhon a fost în același timp ani
mat de idealurile internaționalis
mului socialist, militînd activ pen
tru cauza păcii și prieteniei între 
popoare ; el a desfășurat o intensă 
activitate pentru înfăptuirea liniei 
politice a Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie între poporul român și 
popoarele sovietice. în anul 1934 a 
fost unul din fondatorii Asocia
ției „Amicii U.R.S.S.". în timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
a militat împotriva dictaturii mi- 
litaro-fasciste, fiind unul din sem
natarii protestului profesorilor uni
versitari împotriva guvernului lui 
Antonescu, pentru ieșirea Româ
niei din războiul, antisovietic.

După 23 August 1944, în funcțiile

13 august 1969. în ziua funeraliilor, 
drapelul de stat al Republicii So
cialiste România se va arbora în 
bernă.

2. — Se constituie o comisie 
pentru organizarea funeraliilor 
formată din tovarășii: Ion Gheor
ghe Maurer (președintele comisiei), 
Dumitru Petrescu, Miron Nicoles- 

pe care le-a îndeplinit, Constantin 
I. Parhon a dus mai departe lupta 
pentru realizarea aspirațiilor înain
tate ale clasei muncitoare, ale tu
turor oamenilor muncii, participînd 
cu toată energia și priceperea la 
desfășurarea revoluției populare, la 
zidirea temeliilor orînduirii socia^ 
liste. Ca președinte al primului 
parlament democratic constituit în 
urma alegerilor din 1946, a adus 
o valoroasă contribuție în lupta 
condusă de partidul comunist pen
tru înfrîngerea reacțiunii, pentru 
democratizarea țării, pentru conso
lidarea și dezvoltarea regimului 
democrat-popular. După proclama

rea Republicii Populare 
Române, la 30 decembrie 
1947, Constantin I. Parhon 
este învestit cu înalta 
răspundere de președinte 
al primului Prezidiu al Re
publicii Populare Române. 
In această calitate a mun
cit cu pasiune pentru în
făptuirea politicii partidu
lui de dezvoltare economi
că și social-culturală a ță
rii, de construire a baze
lor orînduirii socialiste.

Constantin I. Parhon a 
adus o contribuție de sea
mă la înfăptuirea politicii 
externe a partidului și sta
tului nostru. în calitate de 
membru fondator al Aso
ciației române pentru strîn- 
gerea legăturilor cu U.R.S.S. 
— al cărui președinte de 
onoare a rămas pînă la 
sfîrșitul vieții — a mili
tat activ pentru prietenia 
dintre România și Uniunea 
Sovietică. El a activat con
secvent pentru întărirea 
relațiilor de prietenie ale 
României cu toate țările so
cialiste, pentru dezvoltarea 
legăturilor țării noastre cu 
toate statele, pentru afir
marea României pe plan 
internațional, în spiritul 
cauzei păcii și colaborării 
între popoare.

Patriotismul fierbinte, în
crederea neclintită în forța 
creatoare a poporului ro
mân, liber și stăpîn pe 
soarta sa, devotamentul cu 

care a slujit cauza socialismului 
de-a lungul întregii sale vieți au 
făcut din omul de știință și cetățea
nul Constantin I. Parhon o strălu
cită pildă pentru întreaga intelec
tualitate și întregul tineret studios 
din patria noastră.

Ca recunoaștere a activității în
chinate fericirii poporului, a me
ritelor sale de om de știință și mi
litant pe tărîm social-politic, Con
stantin I. Parhon a fost distins cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste și cu alte numeroase 
titluri, ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Apreciindu-i-se aportul deosebit 
la cauza păcii și prieteniei între 
popoare, C. I. Parhon a fost, de a- 
semenea, distins cu Ordinul Lenin 
al U.R.S.S., precum și cu înalte 
ordine și distincții ale altor state.

încetarea din viață a lui Con
stantin I. Parhon este o grea și 
dureroasă pierdere pentru poporul 
român. Amintirea sa va rămîne 
veșnic vie în inima și conștiința 
oamenilor muncii din patria 
noastră.

cu, Aurel Moga, Ștefan Bălan, Mi
hail Roșianu.

3. — Corpul neînsuflețit al lui 
Constantin I. Parhon va fi depus 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

4. — în semn de ultim omagiu, 
în București se vor trage 21 de 
salve de artilerie.(Continuare în pag. a XH-a)
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

ȘTEFAN VOITEC 
delegat al organizației județene de partid Dolj

Stimați tovarăși,
Doresc să subliniez, de la bun 

început în cuvîntul meu, înalta 
valoare teoretică, principială a Ra
portului de activitate al Comite
tului Central înfățișat Congresului 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
document programatic larg cuprin
zător, ilustrare luminoasă a unei 
gîndiri și analize științifice pro
funde, a unei viziuni realiste. El 
înarmează partidul pentru înfăp
tuirea cu succes a misiunii sale 
istorice de forță conducătoare a 
întregii națiuni, în noua etapă de 
dezvoltare a țării, stabilește mă
surile menite să amplifice edificiul 
construcției socialiste, aduce o con
tribuție proprie, creatoare, la dez
voltarea teoriei marxist-leniniste, 
la cauza întăririi unității și coeziu
nii țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste contemporane (Vii a- 
plauze).

Se cuvine, de asemenea, rele
vat faptul de o inestimabilă va
loare și semnificație că, în perioa
da premergătoare Congresului par
tidului, a avut loc, cu participarea 
activă a milioane și milioane de 
oameni ai muncii, o atît de vastă, 
concretă și temeinică dezbatere a 
problemelor asupra cărora urmea
ză să se pronunțe organul suprem 
de conducere al partidului.

în acest cadru, aprobarea una
nimă de către toate conferințele 
județene, într-o atmosferă de în
suflețire emoționantă, a propune
rii ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de secre
tar general al partidului, consti
tuie expresia vie a înaltei stime 
și profundei prețuiri pe care în
tregul partid, întregul nostru po
por o poartă conducătorului lor 
eminent, a convingerii unanime și 
nestrămutate că prezența sa în 
fruntea partidului și statului este 
chezășia desfășurării neabătute, și 
în viitor, a politicii marxist-leni
niste a partidului și a statului. (A- 
plauze puternice). în munca pil
duitoare a tovarășului Ceaușescu 
se îmbină în mod organic contri
buția neobosită și clarvăzătoare, 
la elaborarea politicii partidului, 
profunzimea gîndirii și fermitatea 
acțiunii, cu patriotismul înflăcă
rat, slujirea fără preget a națiunii 
noastre socialiste și devotamentul 
nețărmurit față de cauza socialis
mului și a solidarității internațio
naliste a comuniștilor, față de cau
za păcii și colaborării între po
poare.

Stimați tovarăși,
întru totul de acord cu documen

tele Congresului, aș dori să mă 
opresc în continuare asupra unor 
aspecte privind dezvoltarea con
tinuă a orînduirii noastre de stat.

Dînd curs orientării spre perfec
ționarea întregii noastre vieți eco
nomice și sociale, Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională au 
evidențiat cu tărie importantul rol 
îndeplinit de către stat în organi
zarea și dirijarea procesului com
plex al construcției socialiste^ în 
România. Instrument de seamă în 
mîinile oamenilor muncii pentru 
desfășurarea și accelerarea acestui 
proces, pavăză de neclintit a cu
ceririlor revoluționare ale poporu
lui, statul socialist își poate în
făptui menirea numai prin atra
gerea maselor largi, a tuturor oa
menilor muncii la întreaga sa ac
tivitate. Iată de ce, adîncirea neîn
treruptă a democrației socialiste 
este o condiție obiectiv necesară 
pentru ca statul socialist să fie în 
măsură a răspunde imperativelor 
epocii noastre.

Este un merit al conducerii par
tidului că după Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională, în cadrul 
perfecționării conducerii întregii 
vieți sociale, a inițiat măsuri care 
au determinat creșterea rolului 
Marii Adunări Naționale, potrivit 
atribuțiilor sale constituționale. Ca 
urmare, a fost desfășurată o in
tensă activitate legislativă, la care 
s-a referit Raportul Comitetului 
Central, menită să asigure așeza
rea relațiilor sociale pe temelia de 
nezdruncinat a legalității socialiste. 
Au fost adoptate noua Constitu
ție, legea fundamentală a repu
blicii noastre socialiste, Codurile 
penal și de procedură penală, Le
gea privind perfecționarea condu
cerii și planificării economiei na
ționale, Legea organizării adminis- 
trativ-teritoriale a țării, Legea 
consiliilor populare, precum și alte 
legi, chemate să contribuie la per
fecționarea activității în diferite 
domenii; au fost dezbătute planul 
cincinal, planurile economice anua
le și bugetul de stat, probleme so
ciale, de apărare a patriei, au fost 
discutate pe larg problemele acti
vității internaționale a statului și 

adoptate principiile de bază ale 
politicii noastre externe.

în concordanță cu concepția par
tidului nostru de realizare a unei 
participări active, reale și eficien
te a maselor celor mai largi la 
conducerea vieții de stat au fost 
supuse dezbaterii publice cele mai 
importante proiecte de legi. Pe 
drept cuvînt, se poate spune că 
prin importanța problemelor dis
cutate, prin marele număr de legi 
adoptate, prin caracterul temeinic 
și cuprinzător al pregătirii și al 
dezbaterilor, lucrările Marii Adu
nări Naționale din ultimii patru 
ani sînt cele mai rodnice și mai 
profunde din întreaga activitate 
parlamentară de după eliberarea 
țării de sub jugul fascist.

La perfecționarea continuă a ac
tivității Marii Adunări Naționale 
contribuie, în ultima vreme, intro
ducerea sesiunilor deschise, cu o 
durată mai mare, în care lucrările 
se desfășoară în ședințe plenare 
sau în comisii. Aceasta oferă fo
rului suprem al țării posibilitatea 
de a examina mai amplu și mai 
temeinic problemele majore ale 
vieții sociale și de stat, de a im
prima dezbaterilor sale un carac
ter mai viu și mai analitic. în 
același context se înscriu îmbună
tățirile substanțiale intervenite în 
structura și funcționarea comisii
lor permanente, care cuprind în 
prezent un număr mai mare de 
deputați și sînt investite cu atri
buții mai largi. îndrumarea comi
siilor permanente între sesiunile 
Marii Adunări Naționale de către 
Consiliul de Stat dă un conținut 
mai bogat și asigură continuitatea 
în activitatea multilaterală și de 
mare răspundere a acestor orga
ne parlamentare.

Un important aspect al sporirii 
rolului organului suprem al pute
rii de stat îl constituie participa
rea tot mai activă a deputaților la 
pregătirea proiectelor de legi, la 
dezbaterea amplă a acestora în ca
drul comisiilor permanente și în 
plenul Marii Adunări Naționale, 
precum și la transpunerea lor în 
viață. Exigențele dezvoltării de
mocrației noastre socialiste impun 
ca deputății să mențină un contact 
continuu cu masele de cetățeni, să 
informeze permanent pe cei care 
le-au acordat încrederea de a-i 
reprezenta în marele sfat al țării, 
asupra activității Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului de Stat, 
să-i mobilizeze la înfăptuirea tu
turor hotărîrilor organelor puterii 
de stat.

în spiritul celor arătate în Ra
portul Comitetului Central va tre
bui ca Marea Adunare Națională 
și Consiliul de Stat, paralel cu dez
voltarea activității legislative, să-și 
exercite și mai activ funcția de 
control asupra mersului dezvoltă
rii economice și sociale, asupra mo
dului de aplicare a legilor țării, a 
întregii politici interne și externe a 
statului și partidului nostru.

Stimați tovarăși,

Intensa activitate internațională 
desfășurată de partidul nostru du
pă Congresul al IX-lea, în strînsă 
și indisolubilă legătură cu efortu
rile pentru construirea noii orîn- 
duiri, se identifică cu interesele vi
tale ale poporului nostru, ale cau
zei socialismului și păcii. întregul 
nostru popor dă o înaltă prețuire 
și susține eforturile neobosite, ac
tivitatea internațională laborioasă 
a conducerii partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului 
Ceaușescu, activitate orientată 
consecvent spre înțelegerea între 
popoare, spre asigurarea unei păci 
trainice în lume. (Aplauze puter
nice).

Dezvoltarea ansamblului relații
lor internaționale ale României 
dovedește că ea situează, în mod 
statornic, în centrul activității sale 
externe, întărirea prieteniei și co
laborării frățești, multilaterale, cu 
țările socialiste — de care ne leagă 
comunitatea de orînduire, de ideo
logie și de țeluri. Partidul și statul 
nostru acționează și vor acționa cu 
consecvență pentru dezvoltarea co
laborării frățești cu țările membre 
ale Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, cu statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
cu toate statele socialiste, aceasta 
corespunzînd deopotrivă interese
lor poporului român și cauzei ge
nerale a socialismului.

în spiritul glorioaselor sale tra
diții internaționaliste, partidul nos
tru susține cu căldură lupta dreap
tă, eroică, a popoarelor pentru eli
berarea națională și socială, îm
potriva imperialismului, a neoco- 
lonialismului, și-a manifestat și-și 
manifestă deplina sa solidaritate cu 
lupta comuniștilor, a forțelor pro
gresiste de pretutindeni, acționează 
fără șovăire pentru asigurarea u- 
nității și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, a întregului front antiimpe
rialist.

Ținînd seama de realitățile exis
tente astăzi în lume, România des
fășoară, totodată, o politică activă, 
de coexistență pașnică cu toate 
țările, fără deosebire de orînduirea 
lor social-politică, așezînd la te
melia tuturor relațiilor sale externe 
principiile intangibile ale respectu
lui independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
avantajului reciproc, neamestecu
lui în treburile interne, respectării 
dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî de sine stătător ca
lea dezvoltării, în conformitate cu 
năzuințele sale vitale.

în contextul lumii contemporane, 
cînd există state cu orînduiri so
ciale diferite, dezvoltarea largă a 
relațiilor politice, diplomatice, eco
nomice și tehnico-științifice între 

toate țările, indiferent de sistemul 
lor politic, de mărimea lor, de for
ța lor economică, de poziția lor 
geografică, are o importanță capi
tală pentru cauza păcii și secu
rității. Singura alternativă rea
listă la politica încordării, a „răz
boiului rece" — spre care cercurile 
imperialiste doresc să evolueze 
evenimentele — este politica de 
coexistență pașnică, de cooperare 
șl colaborare între toate popoarele 
lumii. Aceasta contribuie la înse
ninarea atmosferei internaționale, 
stimulează forțele democratice, 
progresiste, în lupta pe care o duc 
în apărarea păcii și în asigurarea 
progresului social.

Constituie o trăsătură esențială 
a perioadei postbelice aceea că, în 
condițiile în care statele socialiste, 
forțele mișcării comuniste și mun
citorești, antiimperialiste, au luptat 
pentru impunerea coexistenței paș
nice în lume, s-a dezvoltat în ace
lași timp lupta de eliberare națio
nală, imperialismul a primit pu
ternice lovituri, sistemul colonial 
al imperialismului practic s-a de
zagregat. Importanța fundamen
tală a politicii de coexistență paș
nică a fost subliniată și în docu
mentul Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste și muncito
rești întrunite la Moscova în luna 
iunie, în care se spune că „apă
rarea păcii este indisolubil legată 
de lupta pentru a impune imperia
liștilor coexistența pașnică a sta
telor cu orînduiri sociale diferite", 
că „această politică corespunde in
tereselor generale ale luptei revo
luționare împotriva tuturor forme
lor de asuprire și exploatare, ale 
întăririi prieteniei între toate po
poarele, dezvoltării colaborării 
rodnice economice, tehnico-știin
țifice și în alte domenii între țări 
cu orînduiri sociale diferite, în 
interesul progresului social". Toc
mai în acest spirit partidul nostru, 
statul socialist român desfășoară o 
intensă activitate pe linia dezvol
tării relațiilor cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială. 
Acestui scop îi sînt consacrate ac
țiunile internaționale ale României 
pentru dezvoltarea schimburilor 
economice, științifice și culturale, 
contactele politice, diplomatice, 
schimburile de vizite, tratativele 
între conducătorii statului român 
și ai altor state de pe continentul 
european și de pe alte continente; 
care permit abordarea atît a pro
blemelor de interes bilateral, cît 
și schimbul de păreri în vederea 
găsirii unor căi de preîntîmpinare 
a războiului, de lichidare a surse
lor de încordare, de salvgardare a 
păcii și securității.

Aș dori să remarc faptul că, în 
spiritul acestei politici, Marea Adu
nare Națională a adus o contribu
ție sporită la dezvoltarea relațiilor 
interparlamentare. în perioada 
care a trecut de la ultimul con
gres, ne-au vizitat țara zeci de de
legații parlamentare, sute de depu
tați din state de pe toate conti
nentele, iar la rîndul lor, numeroa
se delegații ale Marii Adunări Na
ționale s-au deplasat în țările so
cialiste, ca și în alte state ale 
lumii, ducînd mesajul de prietenie 
și de pace al poporului nostru. 
Viața a demonstrat rodnicia și 
eficiența unor asemenea întîlniri, 
rolul lor pozitiv în mai buna cu
noaștere reciprocă, în dezvoltarea 
legăturilor dintre state, a înțelege
rii și apropierii între toate po
poarele, în crearea unul climat fa

vorabil încrederii între state, men
ținerii și consolidării păcii.

Stimați tovarăși,

De-a lungul întregii sale exis
tențe, de aproape o jumătate de 
secol, Partidul Comunist Român a 
purtat neabătut, cu eroism, steagul 
luptei proletare revoluționare, al 
luptei pentru unitatea muncito
rească, pentru independența și su
veranitatea patriei, pentru propă
șirea și fericirea poporului român.

Se cuvine — acum — cînd acest 
măreț congres al celor aproape 
două milioane de comuniști dezba
te la un nivel de înaltă maturi
tate politică sarcini de covîrșitoare 
răspundere, să relevăm două mo
mente, pietre de hotar ale înfăp
tuirilor din ultimul sfert de veac 
pe pămîntul României, momente 
de însemnătate deosebită pentru 
victoria socialismului în țara noas
tră, pentru destinele națiunii ro
mâne. S-au împlinit nu de mult 
25 de ani de cînd s-a pus capăt 
luptelor fratricide din sînul clasei 
muncitoare, prin realizarea Fron
tului Unic Muncitoresc, eveniment 
de seamă în înmănuncherea și 
coordonarea de către Partidul Co
munist Român a tuturor forțeloi 
muncitorești și progresiste în lupta 
pentru eliberarea țării de sub ju
gul fascist. (Vii aplauze).

Frontul Unic Muncitoresc a des
chis, totodată, calea spre realiza
rea unității politice, organizatorici 
și ideologice a clasei muncitoare 
izbîndă realizată cu 21 de ani îr 
urmă, care a marcat triumful de
plin al marxism-leninismului în 
mișcarea noastră muncitorească. în 
timp ce Frontul Unic Muncitoresc 
a apropiat momentul eliberării de 
sub jugul fascist, crearea partidu
lui unic muncitoresc — la temelia 
căruia au stat unitatea comuniști
lor și socialiștilor din România, 
voința nestrămutată a întregii 
noastre clase muncitoare — a pre
fațat momentul istoric al trecerii 
la edificarea orînduirii socialiste, 
în condițiile specifice ale Româ
niei, ale dezvoltării ei istorice, 
partidul unic muncitoresc marxist- 
leninist a constituit o necesitate 
inexorabilă, aceasta dovedindu-se 
a fi singura cale pentru a realiza 
conducerea revoluționară, științifi
că, a procesului de transformare 
socialistă a societății în țara noas
tră. Am considerat necesară re
amintirea acestor evenimente, de
oarece ele evidențiază unele ele
mente originale ale drumului și 
luptei care au dus Ia mărețele 
succese dobîndite de partidul nos
tru comunist, de clasa noastră 
muncitoare în glorioasa lor ascen
siune. De bună seamă, experiența 
mișcării muncitorești din România 
în realizarea unității sale de ac
țiune și a partidului unic muncito
resc se înscrie ca un capitol sem
nificativ, bogat în învățăminte.

Stimați tovarăși,

Intr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegației Partidului Comu
nist din Japonia, condusă de tovarășul Korehito Kurahara

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE BREBAN 

delegat al organizației județene de partid Brăila

Scrutînd viitorul țării prin pris
ma documentelor ce le dezbatem, 
avem certitudinea că înfăptuirea 
prevederilor lor va asigura poporu
lui român noi condiții de propă
șire, va da o nouă strălucire 
României socialiste. încrederea 
noastră în ziua de mîine ne-o dau 
succesele remarcabile de pînă 
acum, ne-o dă faptul că avem un 
cîrmaci priceput și încercat în 
lupte, că avem un popor harnic, 
cutezător și avîntat. Știm cu sigu
ranță că planurile de azi vor de
veni realitate, iar garanția o con
stituie forțele noastre, unitatea 
indestructibilă a poporului în ju
rul Partidului Comunist Român, al 
conducerii sale, în frunte cu tova
rășul Ceaușescu. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Ne aflăm aici, în cel mai înalt 
for politic al țării, avem înalta 
onoare și responsabilitate de a re
prezenta aici realizările, aspirațiile 
de viitor, ființa morală, demnă și 
mîndră, a sute de mii de comu
niști, a milioane de cetățeni ai 
patriei noastre. Participăm nemij
locit, în calitate de delegați sau 
invitați, la unul din cele mai de 
seamă și mai hotărîtoare eveni
mente ale istoriei noastre contem
porane, la acest înalt Sfat, la acest 
Divan al comuniștilor români, pă
trunși pîriă în cea mai intimă fi
bră a gîndirii și simțirii noastre 
raționale și morale de semnifica
ția sa politică și istorică, de ma
rea sa forță de reprezentare și 
simbolizare.

Am ascultat, împreună cu dum

neavoastră, Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, im
presionant bilanț de activitate și 
director al întregului nostru vii
tor, în toate domeniile. Trebuie să 
mărturisesc că am rămas profund 
impresionat, adînc emoționat de 
spiritul puternic, realist și vizio
nar al raportului, de îmbinarea fe
ricită a analizei și sintezei fapte
lor, datelor și a tuturor consecin
țelor activității multilaterale și 
vaste ale muncii întregului popor, 
model de gîndire, de o rară origi
nalitate, de înaltă tinută filozofi
că, de fermitate ideologică deose
bită. Mărturisesc o adeziune de
plină și entuziastă la litera și spi
ritul raportului, la concluziile și 
proiectele sale de viitor, la politica 
internă și externă a partidului, la 
toate generalizările sale, mîndru de 
a mă număra printre membrii unui 
asemenea partid, mîndru de a avea 
în fruntea lui și a țării noastre în
tregi, un asemenea conducător.

Cu deosebire în ultimii ani, Con
gresul trecut al partidului, al 
IX-lea, marcînd distinct acest în
ceput de nouă etapă, rolul con
ducător al partidului a devenit 
din ce în ce mai pregnant, mai 
necesar aș zice ; întreaga suflare 
comunistă și cetățenească de pe 
acest pămînt înconjurat de ape 
puternice și structurat nobil de 
arcul carpatin s-a grupat, și-a 
strîns rîndurile tot mai puternic 
în jurul său, al Comitetului său 
Central, recunoaștere implicită și 
dovadă că partidul nostru se află 
axat pe tradițiile de luptă și mun
că cele mai organice, cele mai vi
tale, ale acestei colectivități uma
ne și simbolice, care poartă numele

de România. Niciodată puterea și 
prestigiul partidului nu au fost 
mai mari, niciodată autoritatea 
sa mai deplină, niciodată geniul 
său mai înfloritor. Și cînd spu
nem Partid, spunem Țara, pentru 
că la noi, și, cu deosebire în anii 
din urmă, partidul și țara au de
venit una, istoria și prezentul au 
devenit una, viitorul strămoșilor 
noștri, al marilor și neînfrînților 
bărbați care ne-au lăsat această 
țară, se logodește cu prezentul, 
sub ochii noștri. Rolul conducă
tor al partidului — pentru că des
pre aceasta vreau să vorbesc Ia 
început — a devenit nu numai o 
realitate din ce în ce mai eviden
tă, dar și o necesitate tot mai 
acută, mai imperioasă, cum spu
neam mai sus. Nu cred că există 
om în țara noastră, conștiință vie 
și matură, politică sau cetățenească, 
care să nu-și dea seama de acest 
lucru, care să nu simtă acest lu
cru, faptul că partidul nostru as
tăzi, în România anului 1969, anul 
celui de-al X-lea Congres, este 
singura forță capabilă de a con
duce și mobiliza, de a organiza și 
îndruma masele de muncitori, ță
rani și intelectuali spre forma 
noastră cea mai înaltă de aspi
rație și existență : România socia
listă, o țară liberă, harnică, bogată, 
demnă și lucidă de destinul ei, în
floritoare ca niciodată în trecut. 
(Vii aplauze) Și rolul acesta, atît 
de grav și plin de răspundere, 
partidul și-l îndeplinește tot mai 
mult, în litera Statutului și a în
tregii sale istorii eroice de aproa
pe cinci decenii, cu înalt spirit de 
răspundere și viziune profundă, 
realistă, departe și opusă organic 
oricărei tentații de diletantism și 
aventurism politic, tot mai aproa
pe de popor, tot mai în slujba sa 
nobilă, răspunzînd tot mai mult și 
mai amplu, mai fericit — aș spu
ne — sarcinilor sale istorice (A- 
plauze).

Ca oameni care activăm în do
meniul culturii putem aprecia în 
deplină cunoștință de cauză roa
dele și importanța acestui rol cres
cut al conducerii și îndrumării de 
partid în sferele activității noas
tre, progresele mari care s-au în
registrat, mai ales după Congresul 
al IX-lea, în toate compartimen
tele creației și spiritualității româ
nești. Un suflu puternic, înnoitor șl 
înviorător a cuprins și pe oamenii 
condeiului, penelului și lirei, pe 
slujitorii scenei și filmului, pe toți 
cei care trudesc în cuprinsul literei 
și gîndirii românești, pe toți cel 
care sînt chemați să dea glas șl 
formă simțirii întregului popor.

Scriitorul, și cu atît mai puțin ti
nerii scriitori, nu pot să se mulțu
mească însă, cred eu, numai cu pa
gina scrisă, tipărită, ca mijloc de 
legătură cu semenii lor atît de a- 
propiați, cartea sa, oricît de vie șl 
de semnificativă, nu-1 poate re
prezenta întru totul, nu-1 poate 
mulțumi întru totul; nimic nu poate 
fi mai trist, mai descurajant decît 
singurătatea socială, totală, a omu
lui făcut tocmai de a trăi pentru 
cei mulți, de a vorbi și mai ales de 
a simți în numele lor. Scriitorul, 
cel autentic, se înțelege, este un 
reprezentant al unei colectivități 
și, în acest sens, misiunea lui se în
carcă și de o valoare politică, deloc 
de neglijat. Vreau să vorbesc aici 
în primul rînd de forța și valoarea 
morală a scriitorului, a omului 
de artă, dimensiune fundamentală 
a creatorului și a creației sale de 
care, din păcate însă, cercetarea 
noastră critică e uneori atît de de
parte. Pentru un Hajdeu și Emi- 
nescu, pentru un Goga și Blaga, a- 
ceastă valoare, cea morală, stătea 
în primul plan, ea devenea prima 
valoare a creatorului, suportul viu 
al întregii sale creații și gîndiri. 
înspăimîntați prea mult de unele

La prima oră a dimineții, o confruntare cu oglinda zilei precedente (Continuare în pag. a IlI-a)
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greșeli, simplificări ale procesului 
de creație, dogmatizări ale actului 
creator și contemplînd uneori în 
spiritul sterp al sociologismului 
vulgar istoria, și propria noastră 
istorie, am trecut, unii dintre noi, 
în extrema cealaltă, complet străi
nă ființei scriitorului român, așa 
cum s-a înscris el în memoria se
culară a românului; cununa de 
lauri pe care, uneori pe drept, alte
ori din generozitate și prea-plin 
sufletesc, poporul o acordă purtăto
rilor condeiului și artistului, nu tre
buie să întîrzie și să se pietrifice 
pe tîmpla înghețată prea devreme, 
ci se cade înapoiată celui care și-a 
dăruit-o într-un elan și noblețe 
niciodată atinse de noi, cei care 
ne bucurăm de ele. Trebuie să ru
pem de pe frunțile noastre, tinere 
sau mai puțin tinere, aceste frunze 
de lauri; nemeritate, și să le îna
poiem, încărcate de întreaga 
noastră umilință și vibrație a 
inimii, celui care ne-a zidit, 
care ne-a născut și în sinul 
căruia ne vom stinge — sperăm — 
în pace și demnitate, poporului, e- 
terna noastră matrice. Scriitorul 
trebuie să alerge la popor și, așa 
cum o dată, încă nici prea demult, 
tînărul și genialul Eminescu a a- 
lergat pe jos, cu picioarele goale 
prin praful României de atunci, de 
la Iași la Blaj, străbătînd munții, 
pentru a ajunge cit mai aproape 
de orașul celor ce descopereau plîn- 
gînd de bucurie, cu toate exageră
rile, e drept, ale unei mari bucurii, 
dar și cu emoția aceea adîncă, de 
neegalat, primele dovezi și ates
tări ale originii noastre milenare, 
nobile, primele dovezi sigure, de 
necontrazis, ale istoriei și ființei 
noastre istorice, tot astfel, scriito
rul de astăzi, noi, tovarăși, sub în
drumarea partidului, trebuie să a-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
MIU DOBRESCU

delegat ai organizației județene de partid lași

Stimați tovarăși delegați și 
Invitați,

Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, document de mare în
semnătate în viața partidului și 
poporului nostru, jalonează în teze 
cu valoare de legi științifice, cu 
concluzii de măsuri practice, noile 
dimensiuni sociale ale României 
anilor ce vin.

Sîntem chemați să ne pronunțăm 
asupra unui program complex de 
dezvoltare a țării, program ce în
corporează în sine caratele înțelep
ciunii partidului, ale întregului po
por. Aceasta conferă celui de-al 
X-lea Congres al partidului nu nu
mai elemente de autentică origi
nalitate, dar și străluciri inestima
bile.

Metamorfoza de profunzime prin 
care a trecut întregul edificiu so
cial al României a smuls lașul 
din încremenirea-1 ce părea eternă, 
transformîndu-1 din acel „dulce 
tîrg“, cum l-au denumit oamenii 
de spirit, într-un organism econo
mic și cultural-științific complex, 
în arterele căruia pulsează dina
mismul propriu industrializării so
cialiste.

Producția industrială a județului 
Iași, realizată în anul celui de-al 
X-lea Congres al partidului, este 
de aproximativ 20 de ori mai mare 
în comparație cu cea consemnată 
în perioada antebelică. Anul acesta 
a început să producă, cu 6 luni 
înainte de termen, Uzina de fibre 
și fire poliesterice, ea singură rea- 
lizînd o producție de patru ori mai 
mare decît întreaga producție a 
județului realizată în anul 1950. 
Punerea pietrei de temelie la acest 
obiectiv este opera secretarului 
nostru general — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — căruia și cu acest pri
lej îi exprimăm recunoștința noas
tră. (Vii aplauze). lașul furnizează 
70 la sută din producția de țevi 
sudate a țării, 82 la sută din pro
ducția de antibiotice, 28 la sută din 
producția tricotajelor din bumbac 
și 22 la sută din uleiurile și gră
simile vegetale. Sînt de aceea total 
îndreptățit să spun că este primul 
Congres cînd lașul compare _ nu 
numai în ținuta sa tradițională — 
de prestigios centru de cultură — 
dar și în postura de important cen
tru industrial, în rîndul orașelor 
industriale de primă mărime ale 
țării. Iată de ce. nu fără o anu
mită notă de mîndrie, putem spune 
că socialismul a demonstrat cu pu-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE BREBAN

lergăm spre cel care continuă și 
certifică această obîrșie în orașele 
și satele patriei noastre, acolo unde 
se edifică socialismul românesc, a- 
colo unde fratele nostru anonim, 
modest și eroic, construiește Ro
mânia de mîine, pentru noi și co
piii copiilor noștri. De aici, din a- 
ceastă legătură directă, fizică, cal
dă, de carne și idei vorbite, spuse, 
ochi în ochi, din aceste strîngeri 
puternice de mînă, din această co
existare în aceiași timpi sufletești, 
nu numai conjuncturali-geografici, 
se va naște acel lucru prețios de 
care vorbeam mai sus, valoarea mo
rală a scriitorului, și, implicit, a 
creației sale, prima valoare a 
sa, singura care certifică în 
primul rînd creația, acea va
loare care acordă în primul rînd 
acel credit moral fără de care o 
operă se naște moartă, capacita
tea neobișnuită de a reprezenta 
și descrie gîndul și emoția a mili
oane de semeni. Revistele noastre, 
care nu o dată cantonează încă în 
exegeze și aprecieri mărunte, teh
niciste, în speculații de interes pe
riferic și, nu o dată, chiar străine 
sau răuvoitoare unei lărgiri a sem
nificației actului cultural, trebuie 
cît mai neîntîrziat să redescopere 
această valoare morală, această di
mensiune fundamentală a construc
torului socialismului, a contempo
ranului nostru viu și dăruit, ge
nial în ființa sa colectivă, așa cum 
nu o dată partidul, conducerea de 
partid, în frunte cu iubitul nostru 
conducător și prieten, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au arătat-o. 
Revistele și editurile noastre, insti
tuții comuniste de cultură și artă, 
trebuie să iasă deci, în unele com
partimente de activitate, din a- 
ceastă inerție de sentiment, aș zice, 
din această fragmentare nefirească 
și, pînă în cele din urmă, dăună
toare, a ființei artistului și creației 
sale. Scriitorul și artistul nu pro

terea de convingere a faptelor că — 
parafrazînd cronicarul — „nasc și 
la Moldova" metalurgiști, con
structori de mașini, chimiști. (A- 
plauze).

Agricultura județului oferă, de 
asemenea, imaginea transformări
lor pe care socialismul le-a impri
mat universului rural, iar învăță- 
mîntul, știința, cultura, acele do
menii care au dat personalitate dis
tinctă și marcantă în același timp 
lașului, se înscriu cu o contribuție 
meritorie la tezaurul spiritual al 
țării. Și ca să închei această scurtă 
prezentare a lașului de astăzi, mai 
adaug că aproape 18 mii de apar
tamente nou construite din fondu
rile statului, din care mai mult de 
jumătate numai în ultimii trei ani, 
au făcut ca lașul să capete dimen
siunile urbanistice ale unui oraș 
modern, la temelia căruia arhitecții 
și constructorii au pus imaginație, 
cutezanță, făcînd să reapară în 
contemporaneitate figurile iscusi- 
ților făuritori ai Trei Ierarhilor 
sau Voronețului.

Doresc să raportez că adeziunea 
declarată la documentele Congresu
lui a primit din partea oamenilor 
muncii din județul nostru acope
rire în fapte, concretizată între al
tele în depășirea cu circa 215 mi
lioane lei a planului producției 
globale industriale.

Exprimînd încă o dată recu
noștința noastră profundă pentru 
grija pe care conducerea partidu
lui și statului o acordă dezvoltării 

într-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae 
nist din India (Marxist),

se întrejine cu membrii delegației Partidului Comu- 
de tovarășul P. Sundarayya

duc numai opere care pot fi în
cadrate în anumite criterii uscate, 
atemporale, înguste, de un pronun
țat și sălciu gust provincial, nesem
nificative. Scriitorul și artistul vre
murilor noastre nu cred că sînt 
mai prejos în aspirație și crez so
cial, politic, decît un Bolintineanu 
în versurile căruia luna visează 
peste oștile române ale lui Mihai 
— întregitorul de neam, sau de 
mînia sfîntă a lui Coșbuc care a- 
clama : „Voi ce-aveți îngropat 
aici? Voi grîu, dar noi strămoși și 
tați!“ Iată; noi trăim într-o Româ
nie cu mult mai fericită, nu numai 
pămîntul-osuariu, dar și aurul viu 
ce-1 acoperă, grîul, este al nostru, 
împreună cu toate bogățiile a- 
cestui pămînt care se arată în 
acești ani, ai noștri, mai bogat 
decît oricînd, mult mai bogat decît 
au visat vreodată cei mai iubiți 
fii ai lui. Toate aceste bogății el 
ni le dăruiește acum, ca printr-un 
gest de-o grăitoare metaforă, de o 
vitală metaforă — și noi, scriitorii, 
trebuie să stăm aproape, în fiecare 
ceas aproape, de cei care, în su
doarea frunții și într-o bucurie a 
muncii plină de demnitate, munci
torii din uzine și țăranii de pe tot 
mai mănoasele ogoare, construiesc 
socialismul. Noi, scriitorii, noi în
șine trebuie să devenim construc
tori, construotori în spirit, solidari 
nu numai în cărțile noastre dar și 
cu ființa noastră fizică, profund 
sensibilă și concretă, cu revoluția 
istorică care a cuprins această 
țară, cu Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central care, apli- 
cînd învățătura marxist-leninistă 
îndrumă întreg acest proces de edi
ficare socială și morală, cu primul 
său conducător pe care îl vom 
realege cu bucurie și mîndrie în 
funcția grea, plină de răspundere, 
de secretar general al partidului 
—cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze puternice, prelungite).

economice a județului nostru, nu
trim convingerea că vom fi și în 
continuare beneficiarii unei ase
menea atenții, pentru sporirea pe 
mai departe a potențialului in
dustrial al lașului. între factorii da 
susținere a acestui deziderat aș 
aminti existența unui disponibil 
important de forță de muncă și 
într-o foarte pronunțată creștere, 
județul Iași, avînd de departe una 
dintre cele mai ridicate natalități 
din țară, dispune de o puternică 
și valoroasă bază de pregătire a 
cadrelor ; existența în zona indus
trială a lașului a unor utilități 
pentru noi întreprinderi, precum 
și spații de producție insuficient 
valorificate în întreprinderile e- 
xistente. în altă ordine de gîndire, 
sporirea potențialului de produc
ție, conservarea și utilizarea ra
țională a fondului funciar din ju
dețul nostru impun începerea 
unor lucrări complexe, în stare să 
pună capăt efectelor incalculabil 
de mari ale eroziunii, secetei, inun
dațiilor, care numai în vara acestui 
an au afectat circa 37 mii hectare, 
producînd serioase pagube mate
riale.

Consider deosebit de importante 
ideile din Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind asigu
rarea unui curs mai hotărît măsu
rilor care vizează perfecționarea 
conducerii economiei și a vieții 
sociale, în genere, promovarea 
unor forme mai simple și mai su
ple, menite să faciliteze drumul de 

la actul decizional, la actul înfăp
tuirii. O economie modernă cum 
este sau cum tinde să devină eco
nomia țării noastre, are ca atribut 
fundamental o înaltă eficiență, la 
realizarea acestei cerințe contri
buind, într-o însemnată măsură, 
asigurarea unui aparat tehnico- 
administrativ și a unui număr 
de instituții ale administrației de 
stat reduse ca anvergură și număr 
pînă la limita inferioară strict ne
cesară. Consider că repetatele în
demnuri adresate de conducerea 
partidului în această privință tre
buie să stea și pe viitor în aten
ția permanentă a organelor vizate. 
Spre exemplificare aș dori să arăt 
că în județul nostru, la realizarea 
planului de investiții concură uni
tăți de construcții aparținînd de 
cinci organe coordonatoare, fieca
re avînd, bineînțeles, aparatul său 
administrativ și funcționăresc ; în 
domeniul pisciculturii funcționea
ză trei instituții de profil, deși 
despre potențialul piscicol, mai 
mult decît modest,' al județului, 
este de prisos a vorbi. Probabil 
astfel de paralelisme cu tot corte
giul lor de neajunsuri se mai întîl- 
nesc și în alte compartimente.

Tovarăși,
Perioada care a trecut de la cel 

de-al IX-lea Congres se caracteri
zează prin îmbogățirea gîndirii 
teoretice, a întregii vieți ideologi
ce cu teze și idei noi, rezultat al 
unei laborioase studieri a procese
lor sociale contemporane. în ple
narele Comitetului Central, în 
expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și-au găsit o funda
mentare principială probleme car
dinale ale construcției noii societăți 
vizînd industrializarea, politica 
agrară, conducerea și planificarea 
economiei, democrația socialistă și 
rolul partidului, națiunea în socia
lism, creația artistică, activitatea 
internațională. Contactul per
manent al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al celorlalți membri ai 
conducerii partidului, cu masele, 
participarea directă a cadrelor cu 
cele mai înalte răspunderi în 
partid la explicarea însemnătății 
principiale a măsurilor întreprinse 
de partid într-un domeniu sau al
tul al vieții noastre sociale, au 
avut un mare rol în lărgirea ori
zontului politic al maselor.

Propria experiență a organiza
ției noastre județene de partid 
pledează în favoarea cerinței — 
subliniate în Raportul Comitetului 
Central — că ridicarea nivelului
ideologic al maselor impune per
fecționarea activității de propa
gandă, a muncii politico-educative. 
Suflul înnoitor care străbate în 
prezent întreaga viață și activitate 
a partidului ne obligă la o reeva
luare a conținutului, a metodelor 
utilizate în munca de propagandă, 
astfel încît să formăm oamenilor 
capacitatea de a gîndi creator și 
independent.

Se impune sublinierii faptul că 
documentele Congresului, surprin
zând în mod just simbioza 
care trebuie să se realizeze între 
cultura profesională și pregătirea 
ideologică a omului nou al socie
tății noastre, cer școlii, învățămîn- 
tului de toate gradele, instituțiilor 
de artă și cultură, tuturor forțelor 
intelectuale să-și perfecționeze ac
tivitatea, munca de răspîndire a 
valorilor culturii naționale și uni
versale în rîndul poporului, con
tribuind mai substanțial la eleva- 
rea spirituală a maselor. Realiza
rea acestor cerințe, în dimensiuni
le lor cantitative, dar mai ales ca
litative, impune, desigur, și un 
stil, o metodologie de mun
că adecvată din partea tuturor 
celor care au răspunderi și tangențe 
cu acest domeniu. Nu pot să nu fac 
aici constatarea că deși la Iași sînt 
concentrate, precum bine se știe, 
multe instituții de artă, de cultură, 
în ultimii 3 ani președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă a venit în județul nostru o 
singură dată, la o festivitate, în 
timp ce, spre comparație, secreta
tul general al partidului a venit de 
trei ori. Mai criticabil este însă fap
tul că în activitatea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă sînt 
evidente manifestări de înlocuire a 
muncii vii, directe, de îndrumare a 
instituțiilor de cultură și artă prin

într-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegației Partidului Comunist 
din Spania, condusă de tovarășa Dolores Ibarruri

tot soiul de circulare și decizii. Un 
asemenea stil defectuos de activi
tate are repercusiuni și asupra 
muncii comitetelor județene de cul
tură și artă, facilitează manifesta
rea unor fenomene de birocratism, 
cu atît mai intolerabile în acest do
meniu în care se apelează la sensi
bilitatea și sentimentele oamenilor. 
Pentru că așa cum sufletul omenesc 
nu este alcătuit după STAS-uri și 
normative, tot astfel și activitatea 
cultural-educațivă, sensibilizarea 
universului spiritual al omului, nu 
se pot realiza prin acte normative 
și H.C.M.-uri (Aplauze).

Critici nu mai puțin aspre trebuie 
adresate conducerii Ministerului 
învățămîntului. Cum este posibil 
și cum poate explica conducerea a- 
cestui minister faptul că prezența 
sa la Iași — al doilea centru uni
versitar al țării — este aproape nu
mai episodică ?

în etapa pe care o străbatem, 
cînd realizarea unei conduceri ști
ințifice constituie o preocupare e- 
sențială în cele mai diverse sec
toare de activitate, punerea pe te
meiurile științei a vieții de partid

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
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delegat al organizației județene de partid Alba

Ca delegat la Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român — 
eveniment de importanță istorică 
în viața partidului și a țării — vă 
rog să-mi permiteți să exprim, în 
numele comuniștilor, al tuturor mi
litarilor Forțelor Armate, acordul 
deplin cu conținutul documentelor 
supuse dezbaterii și să transmit, 
totodată, Congresului un fierbinte 
salut ostășesc. (Vii aplauze).

Asociindu-mă înaltelor aprecieri 
făcute de tovarășii care au parti
cipat la discuții pînă acum, consi
der Raportul prezentat de secreta
rul general al Comitetului Central, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
document de excepțională însem
nătate. Pe baza analizei marxist- 
leniniste a cadrului intern și in
ternațional al dezvoltării României 
socialiste, Raportul ne-a înfățișat 
bilanțul însuflețitor al unui sfert 
de veac de muncă liberă a harni
cului și talentatului nostru popor, 
ampla activitate desfășurată pentru 
aplicarea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea, direcțiile principale ale e- 
forturilor constructive în anii 
viitori.

în cuvîntul meu doresc să subli
niez atenția pe care partidul a 
acordat-o și o acordă asigurării ca
pacității de apărare a țării, întăririi 
forțelor armate. Armata populară 
— creată, educată și condusă de 
partid — se situează în rîndul ma
rilor noastre înfăptuiri revoluțio
nare. Formată din fii de muncitori, 
țărani, intelectuali, fără deosebire 
de naționalitate, devotată . fără 
margini intereselor națiunii româ
ne, cauzei socialismului și păcii, ar
mata este pavăza de neînfrînt a 
cuceririlor socialiste, a independen
ței și libertății patriei. (Aplauze 
puternice).

Ca și în celelalte domenii ale 
vieții sociale și de stat, orientările 
și sarcinile trasate de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a 

a devenit o problemă de stringentă 
actualitate. Un aport consistent la 
realizarea acestui deziderat îl poate 
aduce promovarea mai operativă 
a experienței înaintate, prin presa 
de partid și alte forme organizate 
de circulație a ideilor. Consider 
necesar ca viața de partid însăși 
să devină un domeniu de investiga
ție, la nivel de cercetare științifică, 
prin eforturile conjugate ale acti
viștilor cu experiență și practică 
îndelungată.

Tovarăși,

Organizația de partid din jude
țul Iași, exprimînd vrerea unanimă, 
gîndurile și sentimentele tuturor 
oamenilor muncii de pe meleagurile 
noastre, ne-a încredințat mandatul 
de cinste de a susține candidatura 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru funcția de secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. (Vii aplauze). 
Pentru noi toți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul care și-a dedicat 
întreaga viață partidului, fericirii 
celor mulți din România și de pre

partidului au avut o importanță 
hotărîtoare pentru întărirea arma
tei. Măsurile adoptate de Comitetul 
Central, îndrumările prețioase pri
mite din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ne-au dat posibilitatea 
să îmbunătățim continuu construc
ția militară, au avut o puternică 
înrîurire asupra pregătirii și stării 
moral-politice a cadrelor și trupe
lor, au constituit un sprijin a că
rui valoare cu greu am putea-o 
reda în cuvinte.

Crearea Consiliului Apărării, nu
mirea în funcția de comandant su
prem al Forțelor Armate a secre
tarului general al Comitetului Cen
tral al partidului constituie o nouă 
și elocventă confirmare a creșterii 
rolului conducător al partidului — 
factorul politic fundamental al for
ței și trăiniciei armatei noastre, a 
înaltei răspunderi cu care partidul 
nostru se ocupă de problemele a- 
părării patriei noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).

Raportez Congresului că atmos
fera de muncă creatoare prezentă 
pe toate fronturile construcției So
cialiste este proprie și activității 
din unitățile și marile unități mili
tare. Receptivi la învățămintele 
rezultate din propria experiență, 
la cerințele ce decurg din realiză
rile tehnico-științifice pe plan 
mondial, comandanții, statele ma
jore. activiștii de partid, inginerii 
și tehnicienii, ofițerii din cadrul 
serviciilor, toate cadrele armatei 
desfășoară o muncă perseverentă 
pentru perfecționarea procesului de 
instrucție și educație, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei. (A- 
plauze).

în cinstea celui de al X-lea Con
gres al partidului, a celei de a 
douăzeci și cincea aniversări a eli
berării patriei, toate unitățile și 
marile unități au obținut rezultate 
bune și foarte bune în pregătirea 
de luptă și politică. Cadrele de 
toate treptele și-au îmbogățit cu
noștințele de specialitate, stăpî- 
nesc știința militară, arta organi
zării și conducerii acțiunilor de 
luptă, a instruirii și educării tru
pelor. Pe baza Directivelor Comi
tetului Central și a legii privind 
învățămîntul, Ministerul Forțelor 
Armate a luat măsuri pentru mo
dernizarea învățămîntului militar, 
al cărui conținut și structură asi
gură o dinamică corespunzătoare în 
formarea cadrelor, ne dă posibili
tatea să încadrăm unitățile cu ofi
țeri, maiștri militari și subofițeri 
bine pregătiți.

Ceea ce caracterizează ne coman
danți, activiști de partid, pe ingi
neri și tehnicieni sînt profundele 
lor convingeri politice și ideolo
gice întemeiate pe politica și în
vățătura . partidului, competenta 
militară, responsabilitatea față de 
îndatoririle sociale. Ostașii țării, fie 

tutindeni, a devenit un simbol al 
hotărîrii și dîrzeniei, al înțelepciu
nii și demnității comuniste. (Vii a- 
plauze).

Fiecare moment scurs de la Con
gresul al IX-lea, vizînd prezentul 
și viitorul națiunii noastre socia
liste, vizînd contribuția partidului 
și statului nostru la dezvoltarea 
climatului lumii contemporane pe 
un făgaș constructiv, poartă efigia 
muncii neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, atestă generozi
tatea și noblețea cu care își dăruie 
inepuizabila energie fizică și spiri
tuală pentru triumful cauzei socia
lismului în România și în întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

Datorită unor asemenea temeiuri, 
viața însăși, intuind parcă voința 
unui neam întreg, situează pe stră
lucitul fiu al poporului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în frun
tea partidului, iar alegerea sa în 
funcția de secretar general al parti
dului chezășuiește poporului nostru 
mersul său hotărît și ireversibil 
spre orînduirea de înalt progres și 
civilizație — orînduirea comunistă. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

că poartă sau nu carnetul roșu 
de comunist, se socotesc și sînt cu 
toții ostași credincioși ai partidu
lui. (Aplauze puternice).

în menținerea unei înalte capa
cități de luptă a unităților și ma
rilor unități rolul de forță mobi
lizatoare îl îndeplinesc organizațiile 
de partid, comuniștii. Marea ma
joritate a cadrelor permanente ale 
armatei o formează comuniștii. 
Raportez Congresului că peste 88 
la sută dintre ofițeri sînt membri 
de partid. (Aplauze). Prin devota
mentul și spiritul lor de abnegație, 
prin munca lor pasionată, comu
niștii insuflă întregului personal 
entuziasm și energie în îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid ar
matei.

Pe lîngă atenția acordată pre
gătirii cadrelor, instruirii și edu
cării trupelor, partidul a dat o 
rezolvare realistă problemelor 
complexe pe care le ridică înzes
trarea forțelor armate cu arma
ment și tehnică de luptă. Succesele 
obținute pe tărîmul economiei, ști
inței și culturii se răsfrîng pozitiv 
și asupra capacității de apărare a 
patriei. Grăitoare în acest sens 
este creșterea aportului industriei 
noastre la dotarea armatei cu 
mijloace tehnice și aparatură mo
dernă, la perfecționarea bazei ma
teriale a procesului pregătirii de 
luptă.

Dați-mi voie ca, de la această 
înaltă tribună, în numele tuturor 
militarilor să exprim partidului în
treaga noastră recunoștință, să 
aduc cele mai calde mulțumiri 
muncitorilor și specialiștilor din 
industria națională de apărare, în
tregului nostru popor pentru grija 
permanentă față de nevoile ar
matei, pentru marile eforturi prin 
care îi asigură tot ceea ce îi este 
necesar spre a-și îndeplini cu 
cinste misiunea de onoare încre
dințată. (Aplauze puternice).

Tezaurul de idei cuprins în do
cumentele Congresului constituie 
un nesecat izvor de prețioase în
vățăminte. Șîntem hotărîți să ri
dicăm pe o treaptă mai înaltă or
ganizarea muncii în toate compar
timentele organismului militar, să 
perfecționăm activitatea de condu
cere, de îndrumare și control, sti
lul de muncă al comandanților, 
statelor majore și organelor de 
partid, să promovăm metode tot 
mai eficiente în procesul instruc- 
tiv-educativ, să asigurăm folosi
rea cu spirit gospodăresc a mijloa
celor puse la dispoziție. Ne vom 
îndeplini întrutotul sarcinile ce ne 
revin pe linia sprijinirii activității 
gărzilor patriotice și a pregătirii ti
neretului pentru apărarea patriei. 
(Aplauze).

(Continuare în pag. a IV-a)
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Vom acorda și pe viitor toată a- 
tenția educării militarilor în 
spiritul ideologiei marxist-leni- 
niste, al politicii partidului nos
tru, contribuind tot mai activ 
la formarea omului nou, pă
truns de idealurile comunis
mului, patriot înflăcărat, mîndru de 
glorioasele tradiții de luptă ale po
porului, ale clasei muncitoare și 
partidului comunist, de marile în
făptuiri ale prezentului, de viitorul 
tot mai luminos al Republicii So
cialiste România. (Aplauze). Ca și 
pînă acum, aceasta se va îmbina 
strîns cu educarea în spiritul in
ternaționalismului proletar, al soli
darității frățești cu popoarele celor
lalte țări socialiste și armatele lor, 
cu oamenii muncii de pretutindeni, 
cu popoarele care luptă pentru li
bertate națională și socială, cu toate 
forțele antiimperialiste ale lumii 
contemporane.

Asemenea tuturor celor ce mun
cesc de la orașe și sate, a întregu
lui popor, militarii forțelor noastre 
armate sprijină pe deplin politica 
externă a partidului și guvernului 
de dezvoltare a prieteniei și alianței 
frățești cu țările socialiste, a cola
borării cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială, de apă
rare a păcii în lume, dau o înaltă 
prețuire eforturilor neobosite și 
rodnicei activități depuse de condu
cerea partidului nostru pentru întă
rirea 'unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești, 
a forțelor antiimperialiste. (Aplau
ze).

O coordonată fundamentală a po
liticii externe a partidului nostru, 
a Republicii Socialiste România o 
constituie activitatea îndreptată 
spre asigurarea păcii și securității 
în Europa, dezvoltînd în acest scop 
relații largi, sănătoase cu toate sta
tele europene, militînd pentru a în
vinge rezistența cercurilor reacțio
nare imperialiste și în primul rînd 
a celor revanșarde din Republica 
Federală a Germaniei, pentru a 
pune capăt odată pentru totdeauna 
rolului nefast pe care imperialismul

Delegați din județul Vrancea

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI
FLOAREA BARBU

delegată a organizației județene de partid Teleorman

Pentru mine este o mare fericire 
că pot să vorbesc la acest mare 
sfat al comuniștilor unde, cu înaltă 
răspundere,.se hotărăsc noi și în
semnate sarcini care privesc viito
rul României, al poporului nostru.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
ION IONIȚĂ

german l-a jucat în viața continen
tului nostru și a întregii lumi.

Pornind de la premisa că atîta 
timp cît există Blocul Nord-Atlan- 
tic este necesară menținerea Tra
tatului de la Varșovia, partidul 
nostru, preocupîndu-se cu înaltă 
răspundere de pregătirea forțelor 
noastre armate, acționează în ace
lași timp pentru întărirea și perfec
ționarea colaborării militare cu sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia pe baza principiilor rela
țiilor dintre țările socialiste — prin
cipiile marxism-leninismului, ale 
internaționalismului socialist, res
pectului suveranității și indepen
denței naționale, egalității depline 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, întrajutorării tovă
rășești.

Așa cum se subliniază în Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu poate fi uitat nici un 
moment că cercurile imperialiste 
reacționare întreprind acțiuni care 
pun în primejdie liniștea și pacea 
popoarelor, organizează agresiuni 
armate cum este războiul purtat 
împotriva poporului vietnamez, 
caută să învenineze relațiile inter
naționale, provoacă conflicte și în
cordare în diferite zone, încalcă 
suveranitatea și independența altor 
popoare.

Raportez Congresului că armata 
noastră este pregătită, în orice mo
ment, ca la ordinul partidului și 
guvernului să poată îndeplini — în 
spiritul tratatelor încheiate de sta
tul român — obligațiile asumate 
față de aliații României socialiste, 
și împreună cu tovarășii de arme 
din Tratatul de la Varșovia, cu ar
matele tuturor țărilor socialiste să 
apere cauza păcii și a securității în 
lume. (Vii aplauze).

Doresc să mă asociez și eu ante
vorbitorilor care au subliniat vasta 
activitate desfășurată de Comitetul 
Central al partidului în perioada 
celor patru ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea, răspunde
rea cu care au fost analizate și 
rezolvate probleme complexe ale 
conducerii operei de construcție 
economică și socială, ale dez- 
zoltării industriei, agriculturii,

Am ascultat cu toată atenția Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și am înțeles 
din fiecare vorbă cîtă grijă are 
partidul nostru pentru dezvoltarea 
continuă a industriei, a agriculturii, 
a întregii economii, de care de
pinde, în cele din urmă, bunăstarea 
și viața fericită a noastră, a tutu
rora. Modul cum procedează parti
dul nostru de a se sfătui, de a-i în
treba pe toți, pe muncitori, pe ță
rani, pe intelectuali, ne bucură 
foarte mult, ne face să urmăm cu 
toată încrederea linia sa, ne deter
mină să simțim pe umerii noștri 
răspunderea înfăptuirii sarcinilor 
ce se vor hotărî aici. Avem toată 
convingerea că prevederile docu
mentelor sînt pe deplin realizabile 
și le susținem din toată inima.

în Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu se atrage a- 
tenția că va trebui să ne preocu
păm mai mult de buna gospodă
rire a pămîntului, să-1 lucrăm mai 
bine și după metode noi. Cunoscînd 
posibilitățile noastre de a face in
vestiții sporite, precum și ajutorul 

învățămîntului, creșterii nivelului 
de trai al populației, întăririi capa
cității de apărare a patriei, ale po
liticii internaționale. Consecvența 
și fermitatea cu care Comitetul 
Central a militat pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Naționale 
au constituit un factor de maximă 
importanță în toate realizările do- 
bîndite de poporul nostru în acești 
ani. Pentru toate acestea mă de
clar întrutotul de acord cu activi
tatea Comitetului Central.

Pentru comuniștii din armată, 
pentru toți militarii, chezășia mer
sului ascendent al României pe dru
mul luminos al socialismului și co
munismului stă în continuarea 
neabătută a liniei politice generale 
interne și externe a partidului, al 
cărei promotor ferm și consecvent 
este în primul rînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ei văd în 
persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un strălucit fiu al patriei, 
eminent conducător de partid și de 
stat, care prin calitățile sale, prin 
activitatea plină de abnegație con
sacrată intereselor vitale ale națiu
nii noastre, cauzei socialismului și 
păcii în lume, și-a cucerit dragos
tea și prețuirea întregului popor, 
se bucură de prestigiu și autoritate 
pe plan internațional. Tocmai de 
aceea, comuniștii din armată, toți 
militarii susțin mandatul încredin
țat nouă, delegaților la Congres, de 
a realege pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al partidului. (A- 
plauze).

în încheiere, îngăduiți-mi, stimați 
tovarăși, să vă asigur că militarii 
de toate gradele — strîns uniți în 
jurul partidului și guvernului — 
vor face totul pentru a înfăptui 
neabătut sarcinile ce le revin din 
hotărîrile acestui istoric congres, 
își vor perfecționa necontenit ac
tivitatea și, împreună cu întregul 
popor, vor străjui cu bărbăție ma
rile cuceriri ale socialismului, liber
tatea, independența și suveranitatea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România ! (Aplauze pu
ternice).

pe care îl primim din partea sta
tului în credite, cantități sporite de 
îngrășăminte, erbicide, insecto-fun- 
gicide, tractoare și mașini agricole, 
la care se adaugă priceperea și 
hărnicia noastră, a cooperatorilor, 
a celorlalți lucrători din agricultură 
putem afirma că vom reuși să 
smulgem pămîntului recolte mult 
mai bogate.

Deși nu sînt prea în vîrstă, îmi 
aduc bine aminte că pînă în 1949 
aproape nu se putea vorbi de re
colte de peste 1 200 kg grîu și 1 500 
kg porumb la hectar. Azi, oamenii 
noștri au uitat de acele vremuri și 
gîndesc să obțină producții mari, la 
care altădată nici nu visau. Am 
strîns anul, acesta peste 2 600 kg 
grîu la hectar, dar nu sîntem mul
țumiți. Puterea ogoarelor noastre 
este mai mare, însă nu am reușit 
să aplicăm pe întreaga suprafață 
agrotehnica adecvată. Pe 300 hec
tare teren de pe care am strîns 
griul am semănat porumb în cul
tură dublă de pe care vom putea 
obține peste 2 000 tone furaj de ca
litate. Vom obține recolte mari la 

porumb, la sfecla de zahăr, floarea 
soarelui. Datorită producțiilor spo
rite, informez Congresul că, anul 
acesta, vom putea livra statului 
peste 5 000 tone grîu, porumb, sfe
clă de zahăr din care 1 000 de tone 
peste prevederile planului. (A- 
plauze).

Ne-am străduit ca an de an să a- 
meliorăm terenurile neproductive. 
Pe o suprafață de 75 hectare, care 
cu 10 ani în urmă nu producea ni
mic, cultivăm azi legume și obți
nem venituri de peste 3 milioane 
lei, iar de pe alte tot atîtea hectare 
obținem mii de tone de lucernă. De 
altfel, în județ, ca urmare a secării 
bălților, a îndiguirilor și a altor lu
crări de îmbunătățiri funciare, s-au 
ameliorat peste 35 000 hectare de 
teren pe care se obțin astăzi pro
ducții mari de cereale, furaje și 
fructe.

Pe calea sporirii producției și a 
acumulărilor, zestrea cooperativei 
noastre a crescut de la cîteva sute 
de mii lei în anul 1960 la peste 14 
milioane în prezent.

Membrii cooperatori au prins 
gustul noului și nu mai pot fi o- 
priți, nu așteaptă să le vină de la 
sine totul, ci gîndesc și socotesc 
cum să potrivească lucrurile mai 
bine pentru ca rezultatele în pro
ducție să fie mai mari. De pildă 
noi, anul acesta, am hotărît să fa
cem o seră înmulțitor pe o supra
față de 3 500 m p care ne costă 
700 000 lei; să construim, în anii ce 
vin, un complex de creștere a pă
sărilor cu o capacitate de o sută 
de mii de capete și să participăm 
la o asociație intercooperatistă 
pentru îngrășărea tineretului tau
rin. Pentru aceasta, desigur, se cer 
investiții, dar noi „nu ne scumpim 
la tărîțe" cînd știm că o să obți
nem „mai multă făină". Este spre 
binele nostru și avem de unde da, 
pentru că valoarea producției glo
bale trece anul acesta de 18 mi
lioane lei. Dacă la posibilitățile 
noastre se va adăuga și un sprijin 
mai mare din partea organelor a- 
gricole, atunci roadele vor fi mai 
bune.

Pentru folosirea rațională a ba
zei materiale de care dispunem, 
pentru a practica o agricultură 
modernă, este nevoie să ne îmbo
gățim mereu cunoștințele, să orga
nizăm temeinic producția și mun
ca, să folosim cît mai complet re
zervele pe care le avem. Acest lu
cru nu-1 putem realiza decît cu 
ajutorul susținut al specialiștilor. 
Avem în cooperativa noastră doi 
ingineri care acordă un sprijin în
semnat consiliului de conducere, 
brigadierilor în organizarea activi
tății în toate sectoarele. Atît ei, cît 
și noi, simțim de multe ori nevoia 
să primim mai mult ajutor din 
partea Direcției agricole, a Uniunii 
județene și chiar a Consiliului Su
perior al Agriculturii. Se ivesc 
deseori probleme care depășesc 
puterile noastre. Ce e drept, în 
cooperativa noastră vin mulți spe
cialiști de la Direcția agricolă, U- 
niunea județeană, Banca agricolă, 
de la Consiliul Superior al Agri
culturii, Uniunea Națională, uneori 
cîte 3—4 tovarăși în aceeași zi. De 
multe ori, ajutorul pe care îl pri
mim de la acești tovarăși nu 
este cel pe care-1 așteptăm și 
de care avem nevoie. în dese ca
zuri activitatea specialiștilor și în
drumătorilor veniți în cooperativa 
noastră se rezumă la întocmirea 
unor situații, studii, analize, și a- 
cestea în grabă, fără să ne spri
jine concret, efectiv în organiza
rea mai bună a activității noastre. 
Aș da doar un singur exemplu. 
După ce am pregătit totul pentru 
construirea serei de care am vor
bit, nu am găsit multă vreme 
pe nimeni care să-și asume răs
punderea și să ne ajute din punct 
de vedere tehnic la executarea 
acestei lucrări. De cîte ori mer
geam la Direcția agricolă și la 
Uniunea cooperatistă, tovarășii dă
deau din umeri și ne trimiteau de 
la unul la altul.

De aceea, subscriu din toată 
inima la indicația dată de secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ca lucră
torii organelor agricole să fie pre- 
zenți mai mult în unitățile noastre 
și să ne ajute efectiv în orga
nizarea muncii și în aplicarea mă
surilor agrotehnice. Agricultura nu 
poate să fie condusă prin hîrtii și 
decizii, oricît de juste ar fi ele. 
Se cer măsuri concrete, operative, 
pentru că orice întîrziere se sol
dează cu pierderi însemnate de re
coltă. De aceea, prezența perma
nentă a specialiștilor la fața locu
lui este absolut necesară.

Totodată aș vrea să arăt că o 
serie de neajunsuri în aplicarea 
agrotehnicii ne privesc pe noi, 
membrii consiliilor de conducere, 
Nu am reușit pînă în prezent să 
convingem pe toți cooperatorii să 
participe efectiv la executarea în 

f timp și de bună calitate a tutu
ror lucrărilor. Vom lua toate mă
surile pentru întărirea simțului de 
răspundere în rîndurile sătenilor 
noștri, pentru întărirea disciplinei 
și a ordinei în cooperativă, pentru 
a crea condiții ca toți cooperato
rii să facă lucrări de calitate bună.

în tot ce am realizat, noi vedem 
înțelepciunea politicii partidului 
nostru, eforturile materiale ale sta
tului nostru socialist, care în toți 
acești ani. ne-au purtat mereu de 
grijă. Pentru tot ceea ce face parti
dul nostru în folosul poporului, 
membrii cooperatori m-au împu
ternicit să aprob, în numele lor, 
hotărîrile pe care le va lua Con
gresul partidului și să susțin pen
tru ei toți, cu sentimentele lor cu
rate ca rouă care ne udă plantele, 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului, să fie ales în funcția 
de secretar general al partidului 
nostru comunist. Și așa am să fac, 
tovarăși 1 (Aplauze puternice).

Intr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu reprezentantul Uniunii Naționale Afri
cane din Tanganika-Tanzania, tovarășul Peter Saidi Syovelwa, și cu reprezentantul Partidului Afro-Shiraj din 

Zanzibar-Tanzania, tovarășul Munaram Mohamed Dosi

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Dane
marca, delegația noastră transmite 
salutul său Partidului Comunist 
Român, tuturor comuniștilor ro
mâni, celui de-al X-lea Congres al 
partidului vostru ; felicitîndu-vă, 
în același timp, cu ocazia apropiatei 
aniversări a 25 de ani de la elibe
rarea țării voastre de sub jugul 
imperialismului german — eveni
ment care a deschis calea construc
ției voastre socialiste, (Aplauze).

Acești 25 de ani reprezintă pe
rioada cea mai bogată în eveni
mente din întreaga voastră istorie. 
Vă felicităm cordial pentru toate 
succesele obținute pe plan econo
mic, social și cultural, pe care to
varășul Ceaușescu le-a putut în
fățișa în Raportul Comitetului 
Central. Aceste succese, alături de 
realizările celorlalte țări socialiste 
și, mai ales, de avîntul socialist 
multilateral din Uniunea Sovietică, 
constituie înainte de toate acea 
forță care a schimbat fizionomia 
Europei și a întregii lumi. Puterile 
unite ale lagărului socialist consti
tuie acea forță principală care dă 
speranțe și creează posibilități pen
tru înlăturarea pericolului care își 
are sursa în sistemul imperialist, a 
cărui forță principală o reprezintă 
imperialismul din Statele Unite ale 
Americii.

Noi dăm o înaltă apreciere fap

Urmărind cu interes lucrările

Sdutd Partidului Comunist 
din Danemarca

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
IB NORLUND

tului că recent, la Consfătuirea in
ternațională a partidelor comuniste 
și muncitorești, partidul vostru 
împreună cu partidul nostru și cu 
numeroase alte partide frățești, au 
ajuns la hotărîri comune în lupta 
împotriva imperialismului. Unita
tea realizată pe această cale re
prezintă un succes important în 
lupta de clasă pe plan internațio
nal. Aceasta confirmă faptul că 
mișcarea comunistă internațională 
este forța politică hotărîtoare a 
epocii noastre ; mișcare în cadrul 
căreia ceea ce unește trebuie să fie 
mult mai important decît ceea ce 
produce dificultăți. Această uni
tate trebuie să fie întărită conti
nuu, atît prin fapte, cît și prin idei, 
atît prin acțiuni comune, cît și în 
domeniul ideologic. Firește, aceas
ta se va putea realiza numai prin- 
tr-o continuă luptă conștientă, în 
cursul căreia trebuie combătute și 
înlăturate tendințele îndreptate 
împotriva unității.

Și experiența din țara noastră 
confirmă că unitatea comuniștilor 
reprezintă forța principală care a- 
sigură unitatea tuturor forțelor an
tiimperialiste. în cursul luptei des
fășurate împotriva poliUcii impe
rialiste și monopoliste apar multe 
forțe noi, revoluționare, progresis
te, de stînga. Acestora le lipsește 
însă adeseori capacitatea de orga
nizare și orientare politică. Dacă 
forțele reacționare folosesc aseme
nea slăbiciuni, se pot ivi situații 
periculoase ; dar aceste situații pot 
fi evitate înainte de toate prin in
fluența pe care partidele comuniste 
o pot exercita pe baza poziției lor 
de clasă, a viziunii lor marxist-le- 
niniste, a internaționalismului lor și 
capacității de a îmbina într-un 
mod just rezolvarea sarcinilor lor 
naționale și internaționale.

Unitatea tuturor forțelor anti
imperialiste este în prezent mai ne
cesară ca orieînd. Noile posibilități, 
ce se afirmă în favoarea cauzei 
păcii și socialismului nu trebuie să 
ne ducă în situația de a închide 
ochii în fața pericolului întețit pe 
care imperialismul îl face să pla
neze deasupra popoarelor. De a- 
ceea, noi ne amintim în fiecare zi 
de lupta eroică a poporului vietna
mez. De asemenea, provoacă o în

grijorare crescîndă urmările agre
siunii Israelului în Orientul Apro
piat.

Destinul țării noastre este legat 
în mod special de realizarea secu
rității europene. Imperialismul 
vest-german, folosind ca instru
ment mai ales N.A.T.O., își inten
sifică presiunile sale militare și e- 
conomice asupra Danemarcei, în- 
cercînd să atragă țara noastră în 
planurile lor agresive. Aceste ten
dințe au cunoscut o evoluție con
tinuă, nefiind tulburate de combi
națiile politice din sînul guvernului 
federal. De aceea, lupta noastră 
pentru o Danemarcă neutră este 
strîns legată de activitatea pentru 
realizarea unui sistem de securita
te europeană, așa cum s-a propus 
la Karlovy-Vary și la întîlnirea de 
la Budapesta din februarie a.c. 
Frontierele din Europa trebuie să 
fie garantate, Republica Democrată 
Germană trebuie să fie recunos
cută, securitatea colectivă trebuie 
să înlocuiască formațiile de bloc.

Deși dezvoltarea din țara noastră 
s-a desfășurat favorabil, fără mari 
zguduiri, condițiile de viață ale 
oamenilor muncii sînt cu mult în 
urma posibilităților. Ele sînt chiar 
periclitate de o instabilitate econo
mică, de un început de regres și de 
lipsa unei perspective generale. 
Lupta pentru pace, democrație și 
progres social se îndreaptă tot mai 
mult împotriva puterii monopolu
rilor.

Partidul nostru acordă o mare 
importanță prieteniei și înțelegerii 
reciproce cu Partidul Comunist Ro
mân. în eforturile voastre îndrep
tate spre întărirea păcii și a socia
lismului — sarcină principală tra
sată de congresul vostru — nu a- 
veți prieteni mai buni în Dane
marca decît comuniștii danezi. Sîn
tem convinși că hotărîrile noastre 
comune adoptate la Consfătuirea 
internațională constituie o teme
lie bună pentru întărirea continuă 
a colaborării dintre partidele 
noastre.

Trăiască internaționalismul pro
letar ! (Vii aplauze).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân 1 (Ultima lozincă a fost pro
nunțată de către vorbitor în lim
ba română). (Asistența aplaudă pu
ternic).
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST
Salutul Partidului Progresist

al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL)
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

HR1STOS PETAS

Dragi tovarăși,

Partidului 
coincide 

ani de la 
sub jugul

în numele Comitetului Central 
și al membrilor AKEL, permite- 
ți-mi să adresez un cald salut to
vărășesc Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român și să-i 
urez succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor sale. (Aplauze).

Congresul al X-lea al 
Comunist Român, care 
cu aniversarea a 25 de 
eliberarea României de 
fascist și de la instaurarea puterii 
populare, concentrează în mod fi
resc interesul viu al poporului ro
mân.

în condițiile create în cursul ma
relui război antifascist, cînd eroica 
Armată roșie dădea lovituri zdro
bitoare forțelor hitleriste și le iz
gonea din țările pe care le ocupase
ră, Partidul Comunist Român, în 
ciuda asupririi sălbatice a fascis
mului, a reușit să se ridice la înăl
țimea sarcinilor istorice ale mo
mentului și să unească în jurul 
său forțele patriotice populare în 
lupta pentru eliberarea țării sale 
și pentru instaurarea puterii popu
lare.

în cursul celor 25 de ani de la 
Instaurarea puterii populare, po
porul român a obținut cele mai 
bogate realizări din întreaga sa is
torie în domeniul dezvoltării eco
nomice, culturale și sociale.

Suflul dătător de viață al revo
luției socialiste a descătușat forțe
le atotputernice pe care vechiul 
regim reacționar le ținea sub opre
siune, a aprins flacăra muncii 
creatoare și, în lumina învățăturii 
științifice a marxism-leninismului, 
a dat soluția justă la o serie de 
probleme dificile care barau ca
lea spre dezvoltarea și progresul 
țării. Partidul Comunist Român a 
fost conducătorul luminat și iniția
torul luptei oamenilor muncii 
pentru redresarea țării sale. Parti
dul AKEL și oamenii muncii din 
Cipru felicită Partidul Comunist și 
pe oamenii muncii din România cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de 
Ia eliberarea țării lor și de la in
staurarea puterii populare și le u- 
rează din toată inima noi și stră
lucite succese în eforturile ce le 
depun pentru progresul României 
socialiste și consolidarea păcii în 
lumea întreagă. (Vii aplauze).

Lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace, progres și socialism 
trebuie să întărească legăturile de 
prietenie dintre partidele și popoa
rele noastre. Hotărîrile istorice ale 
Consfătuirii internaționale a par
tidelor comuniste și muncitorești 
care a avut loc la Moscova în cursul 
lunii iunie a acestui an luminează 
calea sDre unitatea și coeziunea 
rîndurilor mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale — fac

Intr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întrefine cu tovarășii Sam Noian, reprezentantul 
Partidului Muncitoresc Irlandez, și James Stewart, reprezentantul Partidului Comunist din Irlanda de Nord

tor de bază pentru unirea forțelor 
antiimperialiste din lumea întreagă.

Poporul cipriot își continuă lupta 
pentru independență, integritate 
teritorială și demilitarizarea țării 
sale. încercările imperialismului și 
ale N.A.T.O. de a desființa statul 
cipriot, de a dezmembra Ciprul și 
de a-1 transforma într-o bază a 
N.A.T.O. sînt în deplină concor
danță cu politica agresivă, bandi
tească a imperialismului împotriva 
mișcărilor antiimperialiste de elibe
rare națională din Asia și Africa și 
cu politica de pregătire a unui nou 
război împotriva Uniunii Sovietice 
și a celorlalte țări socialiste. Impe
rialismul vrea să transforme Ci
prul într-o bază de atac împotriva 
popoarelor Orientului Mijlociu, în
tr-o bază nucleară împotriva U- 
niunii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste, într-un centru de spio
naj și de propagandă imperialistă.

Partidul nostru consideră că nu
mai Ia masa tratativelor între ci- 
prioții greci și ciprioții turci și nu 
prin forța armelor este posibil să 
se găsească o soluție care să co
respundă intereselor Ciprului și ale 
întregului său popor. Dușmanul

Salutul Partidului Comunist din Argentina
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

PEDRO TADIOLI

Dragi tovarăși,

în numele delegației Partidului 
Comunist din Argentina, transmit 
un salut frățesc Partidului Comu
nist, Comitetului său Central, celui 
de-al X-lea Congres, precum și 
tuturor delegațiilor partidelor fră
țești. (Vii aplauze). Exprimăm do
rința noastră arzătoare ca această 
importantă adunare să dea impuls 
poporului român în obținerea de 
noi succese în construcția socialis
mului. Ne sînt cunoscute uriașele 
dumneavoastră progrese în indus
trie, în construcția de locuințe, în 
agricultură, în asigurarea bunei- 
stări, în domeniul științific și cul
tural — succese a căror realizare 
a fost asigurată de către puterea 
clasei muncitoare. (Aplauze). Este 
evident contrastul cu situația din 
țara noastră, unde în aceeași peri
oadă de timp s-au accentuat asu
prirea și mizeria — consecință a 
dependenței de monopolurile impe
rialiste, a politicii moșierilor și a 
marilor capitaliști.

comun al ciprioților greci șl turci 
este imperialismul care exploa
tează bogățiile naturale ale insu
lei noastre, menține baze militare 
nucleare pe teritoriul ei și intervine 
în treburile interne ale Republicii 
Cipru.

Planurile imperialiste de dez
membrare și subjugare a Ciprului 
de către N.A.T.O. au fost zădărni
cite pînă astăzi grație luptei ho- 
tărîte unitare a poporului cipriot, 
grație ajutorului și sprijinului U- 
niunii Sovietice și al celorlalte țări 
socialiste, grație solidarității țări
lor neangajate și al forțelor anti- 
imperiaiiste din lumea întreagă.

Exemplul Ciprului arată foarte 
clar că în epoca noastră o țară 
mică poate să-și apere cu efica
citate independența atunci cînd 
poporul se opune cu toate forțele 
sale planurilor imperialiste, cînd 
se bizuie cu hotărîre pe sprijinul 
lagărului socialist, al forțelor anti
imperialiste din lumea întreagă.

Poporul cipriot, care trăiește în 
regiunea zbuciumată a Orientului 
Apropiat și care a suferit ani de 
zile din cauza colonialismului și 
a intervențiilor imperialiste, se a- 
lătură fără rezerve popoarelor

Fiecare pas înainte al țării dv., 
ca și al celorlalte țări socialiste, 
în grandioasa operă a construcției 
socialismului și a comunismului, 
constituie o mare contribuție la 
progresul întregului sistem socia
list ; constituie, de asemenea, o 
contribuție la lupta proletariatului 
din țările capitaliste și la lupta 
pentru eliberarea popoarelor asu
prite de către imperialism.

Unitatea sistemului socialist 
mondial și a mișcării comuniste 
internaționale în ansamblul ei 
este o problemă de principiu și 
o chezășie a victoriei asupra impe
rialismului și agenților săi. Această 
unitate este o datorie internațio- 
nalistă pentru a asigura o largă 
solidaritate cu popoarele care luptă 
pentru eliberarea lor națională și 
socială.

Imperialismul — în special im
perialismul american — este un 
adversar viclean și periculos. Eve
nimentele din ultimii ani din Asia, 
Africa și America Latină îl pre
zintă în postura lui de jandarm 
mondial, asupritor al popoarelor 
care se ridică 
lor. Crimele 
Vietnam, nu 
același timp, 
mej die permanentă de război ter
monuclear. De aceea, este necesar 
să dăm dovadă de o constantă vi
gilență și să întărim unitatea și 
coeziunea comuniștilor și a tuturor 
forțelor înaintate și progresiste 
din lumea întreagă.

Apreciind în mod corespunzător 
concluziile Consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești, Comite
tul Central al partidului nostru 
consideră că documentul de bază 
al acestei conferințe „înarmează 
clasa muncitoare și popoarele cu 
un program de luptă antiimperia- 
list, menit să unească toate forțele 
interesate în a da o lovitură hotă- 
rîtoare celui mai înrăit dușman al 
progresului, prosperității, indepen- 

pentru eliberarea 
lui, în special în 

cunosc limite. în 
el constituie o pri-

care luptă împotriva jugului colo
nial și împotriva agresiunii impe
rialiste, pentru libertate și pro
gres social. Poporul cipriot spri
jină din toată inima lupta eroi
cului popor vietnamez împotriva 
agresiunii barbare a Statelor U- 
nite, precum și lupta popoarelor 
arabe împotriva agresiunii Israe
lului care a creat un primejdios 
focar de război în zona vitală a 
Mediteranei răsăritene. Poporul 
cipriot se află alături de poporul 
frate al Greciei care luptă în 
condiții grele împotriva dictaturii 
fasciste, pentru drepturile sale po
litice și pentru democrație.

întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste mondiale și a 
principalei forțe antiimperialiste 
a epocii noastre — lumea socia
lismului — întărirea unității de ac
țiune a mișcării muncitorești și a 
mișcării antiimperialiste mondiale 
vor frîna în mod hotărîtor agre
sivitatea imperialismului, vor pre
veni pericolul unui război nuclear 
mondial, vor deschide calea spre 
libertate, democrație și progres so
cial al popoarelor de pe toate con
tinentele globului pămîntesc.

în acest efort uriaș al forțelor 
progresiste din lumea întreagă, 
Partidul Comunist Român și Re
publica Socialistă România au de 
jucat un rol important. Urăm din 
toată inima partidului și poporului 
dv. noi succese mari în construcția 
socialistă, pentru binele și bună
starea patriei voastre, pentru în
tărirea lagărului socialist, pentru 
menținerea păcii și dezvoltarea co
laborării creatoare a popoarelor. 
(Aplauze).

Trăiască prietenia și colaborarea 
între popoarele Republicii Socia
liste România și a Ciprului. (Vii a- 
plauze).

Trăiască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești mondiale I 
(Asistența aplaudă îndelung).

dențeî și păcii în lume : Imperia
lismul. Analiza marxist-leninistă a 
situației actuale și a noilor feno
mene economice, sociale și politi
ce a permis partidelor comuniste 
și muncitorești să-și stabilească o 
platformă comună de luptă și de 
unitate".

încă de la crearea sa, partidul 
nostru educă pe membrii săi în 
spiritul internaționalismului pro
letar, în spiritul stimei față de 
Uniunea Sovietică și de P.C.U.S., 
detașamentul cel mai strălucit și 
experimentat al avangărzii comu
niste mondiale. Uniunea Sovietică, 
împreună cu celelalte țări ale Tra
tatului de la Varșovia, este garan
ția integrității sistemului socia
list, atît în fața amenințărilor di
recte, cît și a acțiunilor subver
sive ale imperialismului și ale 
complicilor săi interni, care nu se 
resemnează cu pierderea definiti
vă a privilegiilor de care se bucu
rau pe seama foamei și mizeriei 
popoarelor care astăzi construiesc 
socialismul. Ele constituie, de a- 
semenea, un sprijin hotărît și si
gur pentru popoarele care luptă 
pentru eliberarea națională și so
cială.

Ne exprimăm cu înflăcărare so
lidaritatea morală și materială cu 
glorioasa revoluție cubană, exem
plu și stimulent pentru popoarele 
din America Latină. în lupta an- 
tiimperialistă partidul nostru este 
strîns unit cu toate partidele fră
țești din America. Poziția antiim- 
perialistă comună care unește po
poarele noastre s-a manifestat re
cent prin repulsia totală și gene
rală față de trimisul președintelui 
Nixon, Nelson Rockefeller, simbol 
al imperialismului yankeu, care pe 
unde a trecut a lăsat o dîră de 
sînge. Reafirmăm solidaritatea 
noastră fierbinte cu gloriosul po
por vietnamez. Poporul argenti- 
nean a dat dovadă de această so
lidaritate, dar vrem să o intensifi
căm pînă la retragerea definitivă 
a cotropitorilor nord-americani.

Hotărîrea Comitetului nostru 
Central, amintită mai sus, expri
mă de asemenea că, în conformi
tate cu documentul de bază al 
Conferinței, marxist-leniniștii vor 
fi vigilenți față de revizioniștii de 
dreapta și de stînga și în special 
față de pericolul naționalismului 
burghez, a cărui țintă este în pri
mul rînd Uniunea Sovietică. Ideo
logia naționalist-burgheză, legată 
adesea de grupurile ultrastîngiste, 
a pătruns în sînul clasei noastre 
muncitoare prin intermediul pe- 
ronismului. Așa cum o demon
strează recentele evenimente, noi 

. obținem bune rezultate ca urmare 
a activității noastre. Sîntem siguri 
că vom putea depăși situațiile com
plexe și dificile pe care le înfrun
tăm. Obiectivul nostru imediat 
este răsturnarea actualei dictaturi 
fasciste, condusă de o camarilă 
militară' reacționară și asigurarea 
formării unui guvern de largă coa
liție democratică, în care clasa 
muncitoare să aibă un rol funda
mental.

Actuala dictatură reprezintă o 
tncercare disperată a monopoluri
lor imperialiste, a moșierilor și a 
marilor capitaliști de a menține în 
mîinile lor puterea economică și 
politică, în care scop folosesc po
sibilitățile lor de manevră. Au pus 
iii mișcare un vast aparat de re
presiune, au instituit tribunale 
militare, au aruncat în închisori 
sute de muncitori, studenți și inte
lectuali. Cu toate acestea, cu fie
care zi, presiunea și luptele ma
selor de muncitori, ale țărănimii, 
ale păturilor mijlocii, ale studen- 
țimii și ale tineretului în general, 
precum' și ale unei părți a bur
gheziei naționale sînt tot mai 
mari. Aceste forțe caută să

intr»o pauzâ a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu tovarășul Giuseppe Renzi, conducătorul 
delegajiei Partidului Comunist din San Marino

rupă cercul care împiedică 
dezvoltarea țării și să impună 
schimbări substanțiale în struc
turile economice, politice și sociale 
înapoiate. Postulatele revoluției de
mocratice, agrare și antiimperialis
te, prevăzute în programul parti
dului nostru, sînt deja un bun al 
majorității poporului care, în
tr-un fel sau altul, luptă pentru 
ele.

Nemulțumirea care s-a acumulat 
a explodat în recentele lupte des
fășurate pe străzile principalelor 
orașe ale țării, în două greve ge
nerale la care au participat mai 
mult de cinci milioane de persoa
ne. Aceste evenimente sînt o do
vadă a hotărîrii de care este ani
mat poporul argentinean; mai pre
sus de toate, ele dovedesc că con
știința de clasă a muncitorilor se 
dezvoltă foarte repede, că influența 
naționalismului burghez slăbește 
și că conducătorii peroniști de 
dreapta pierd posibilitatea de a 
frîna masele. în afară de acea
sta, ele dovedesc că orientarea uni

Salutul Frântului Eliberării din Mozambic, 
al Mișcării Populare pentru Eliberarea 

Angdei și al Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bîssau 

și Insulele Capului Verde 
CUVINTAREA ROSTITĂ 

DE MARCELINO DOS SANTOS

Domnilor membri ai Prezidiului, 
Domnilor delegați,
Iubiți tovarăși,
Cu un sentiment de cinste, cu 

adîncă emoție, transmitem tuturor 
delegaților prezenți aici și, prin in
termediul lor, Partidului Comunist 
și poporului român mesajul fră
țesc de solidaritate și de prietenie 
al luptătorilor și popoarelor din 
Angola, din Guineea — Bissau și 
Insulele Capului Verde, din Mo- 
zambic. (Vii aplauze)

Vă mulțumim pentru invitația 
de a participa la lucrările acestui 
istoric Congres al X-lea al parti
dului dv. și pentru că ne-ați oferit, 
în același timp, ocazia să întîlnim pe 
luptătorii din primele rînduri în 
construcția socialismului din țara 
dv. (Aplauze) Reunindu-vă în a- 
ceste zile din ajunul celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei 
dv. de sub jugul fascist, prezen
tați un bilanț — mărturie gran
dioasă de curaj, de efort și de ho
tărîre revoluționară.

în cursul acestor ani, partidul 
dv. a știut într-adevăr să condu
că poporul român pe calea luptei 
împotriva imperialismului, pentru 
socialism. Calea a fost, desigur, 
anevoioasă, dar ați știut să alegeți 
soluțiile, ceea ce v-a permis să 
înfăptuiți construcția economică a 

tară și combativă a partidului nos
tru își face tot mai mult loc și că 
lupta va continua cu forțe cres- 
cînde.

Menținerea dictaturii, care este 
încercuită, se datorește tocmai lip
sei de coordonare a forțelor de
mocratice. însă unitatea de ac
țiune pe care partidul nostru o 
propune se făurește în luptă și 
se materializează în mase. Ea este 
susținută de largi sectoare poli
tice, sindicale și sociale, religioase 
și militare. Ceea ce lipsește este 
un nucleu coordonator cu un pro
gram minim comun.

Faptele arată că linia politică 
stabilită la cel de-al XIII-lea Con
gres și programul partidului nostru 
pătrund în mase făcînd să creas
că numărul membrilor săi. Pen
tru intensificarea procesului de 
recrutare de noi membri se des
fășoară cu succes, în focul lupte
lor, acțiunea „Promoția Lenin", 
care este una din activitățile co
memorative cu prilejul centenaru
lui nașterii marelui conducător al 

țării dv. și să promovați dezvolta
rea armonioasă a întregii societăți 
românești. Ați reușit astfel să pu
neți bazele unei forțe materiale și 
politice care reprezintă o victorie 
extraordinară pentru partidul și 
poporul dv., precum și o contri
buție la consolidarea sistemului 
socialist mondial și la întărirea 
mișcării generale de eliberare a 
popoarelor. (Vii aplauze) Ansam
blul realizărilor dv. pe plan eco
nomic, politic, cultural și social 
constituie un măreț bilanț pentru 
care vă felicităm călduros în a- 
ceste zile ale celei de-a 25-a ani
versări a noii epoci inaugurate de 
poporul dv. la 23 August 1944, 
toate succesele pe care le-ați obți
nut reprezintă o frumoasă cunună 
de glorie, care justifică pe deplin 
mîndria dv. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși.

Epoca în care trăim pare a fi 
plină de paradoxuri. în timp ce 
omul ajunge pe Lună, realizînd 
astfel unul din cele mai vechi vi
suri ale sale — dovadă a enorme
lor sale resurse materiale și inte
lectuale — sîntem siliți să consta
tăm, pe de altă parte, că în lume 
subzistă acest tragic anacronism al 
războaielor pentru dominație colo
nială — cum o arată și exemplul 
țărilor noastre. Aceasta confirmă 
o dată mai mult faptul că, în ciuda 
transformărilor pe care le-a sufe
rit, capitalismul, conservînd și 
perfecționînd formele sale vechi, 
generează noi forme de exploatare 
și de dominație. Cu alte cuvinte, 
imperialismul își păstrează carac
terul său profund reacționar și 
criminal.

Tot atît de adevărat este însă 
că omenirea își dezvoltă și ea neîn
trerupt forțele sale revoluționa
re. Asistăm, într-adevăr, la ridica
rea pe scară largă a nivelului con
științei politice a maselor populare, 
ceea ce conferă mișcării generale 
de emancipare o forță puternică, 
de neînvins. Acesta este un fapt de 
importanță majoră, care stă Ia 
baza marilor victorii pe care po
poarele noastre le-au cîștigat pînă 
acum în cursul luptei armate pe 
care o ducem împotriva colonialis

proletariatului. Lozinca aprobată de 
ultimele noastre două Congrese, 
„Prin acțiuni de masă spre cuce
rirea puterii" s-a dovedit a fi 
justă. Vom continua deci pe a- 
ceastă cale, aducîndu-ne astfel con
tribuția noastră la lupta comună a 
comuniștilor din întreaga lume, 
pentru socialism și comunism. 
(Aplauze).

Trăiască al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român I (Vii 
aplauze).

Trăiască prietenia dintre poporul 
român și cel argentinean I (Vii a- 
plauze).

Trăiască solidaritatea de luptă 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Argen
tina ' (Aplauze puternice).

Trăiască unitatea partidelor co
muniste, pe baza marxism-leni
nismului ! (Aplauze puternice).

Tovarăși, prin acțiunile noastre 
noi îl sărbătorim pe Lenin și cen
tenarul nașterii lui ! (Asistența în 
picioare aplaudă îndelung).

mului portughez — în ciuda aju
torului de care colonialismul por
tughez se bucură din partea alia- 
ților săi din N.A.T.O. și, în primul 
rînd, din partea S.U.A. și a Ger
maniei Federale.

Astăzi, pe cele trei fronturi, si
tuația este caracterizată prin lăr
girea continuă a zonelor de luptă, 
prin consolidarea regiunilor elibe
rate, în timp ce dușmanul, la adă
postul fortificațiilor, păstrează nu
mai inițiativa bombardamentelor 
aeriene. (Aplauze).

în Guineea-Bissau, peste două 
treimi din teritoriul țării a fost 
eliberat, înregistrîndu-se în fiecare 
zi atacuri asupra fortificațiilor în 
care se găsesc ascunși dușmanii, 
precum și atacuri asupra instalații
lor portuare, aerodromurilor ca și 
acțiuni de comando în centrele 
urbane.

Sub conducerea Partidului A- 
frican al Independenței Guineei și 
Insulelor Capului Verde populația 
Guineei și a Insulelor Capului 
Verde construiește o viață nouă în 
regiunile eliberate, înregistrînd 
mari succese în sectoarele produc
ției agricole, asistenței sanitare și 
învățămîntului.

în Angola, sub conducerea Miș
cării Populare pentru Eliberarea 
Angolei, poporul duce lupta de gue- 
rillă în 10 din cele 15 provincii ale 
țării. O treime din teritoriu, deci 
aproximativ 400 mii km2, se află 
sub controlul Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, în timp 
ce în celelalte regiuni sînt înregis
trate progrese constante. înfruntînd 
bombardamentele sălbatice ale 
dușmanului, populația din zonele 
controlate își organizează o viață 
independentă, creînd centre revo
luționare de instrucție, școli pri
mare, servicii de asistență medi
cală, cooperative de producție etc.

în Mozambic, lupta armată se 
dezvoltă în provinciile Cabo Del
gado, Nyassa și Tete, iar o treime 
din teritoriul țării se găsește sub 
controlul efectiv al FRELIMO 
(Frontul Eliberării din Mozambic).

în regiunile unde au loc lupte 
de guerillă, dușmanul este hărțuit

(Continuare în pag. a Vl-a)
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în mod continuu, forțele noastre 
distrug fără încetare pozițiile for
tificate, ale dușmanului. Și aici, 
în Mozambic, renaște o viață nouă 
în zonele libere, activitatea de re
construcție națională desfășurîn- 
du-se îndeosebi în sectoarele pro
ducției agricole, învățămîntului și 
sănătății.

Prin natura șl amploarea pe care 
a luat-o, lupta dusă de popoarele 
noastre reprezintă un fapt politic 
major al Africii de astăzi, o con
tribuție dinamică la emanciparea 
totală a continentului nostru. (A- 
plauze vii, prelungite).

Totuși, trebuie să recunoaștem 
că, deși suferă înfrîngeri pe toate 
liniile, colonialiștii portughezi con
tinuă să dispună de mereu mai 
multe mijloace materiale necesare 
continuării războaielor coloniale. 
După cum am spus mai sus, a- 
ceasta se datorează sprijinului a- 
cordat de aliații lor din N.A.T.O. 
și de alți aliați. Aceștia sînt, în 
principal, S.U.A., Germania occi
dentală și Republica Sud-Africană, 
care acordă Portugaliei sprijin mi
litar și financiar, îi furnizează vase 
de război, avioane, elicoptere, na
palm și alte arme de distrugere în 
masă, cu care colonialismul por
tughez continuă în Angola, Gui
neea, Mozambic să ducă războaiele 
coloniale, de genocid. Acestea sînt 
războaie crunte în care dușmanul 
popoarelor noastre și al Africii, fo
losind mijloacele de distrugere pe 
care i le dau aliații săi, incendiază 
satele și culturile, masacrează 
populația nevinovată, asasinează 
copii, femei și bătrîni, cu o perfidie 
care este pe măsura disperării sale 
în fața rezistenței victorioase a 
popoarelor noastre.

Colaborarea dintre Portugalia și 
aliații săi nu trebuie să mire căci, 
sittiîndu-se în cadrul natural al 
solidarității imperialiste, ea se în
scrie în același timp în sfera inte
reselor imperialismului în Africa 
de Sud. Aceleași interese explică 
sprijinul acordat de puterile oc
cidentale alianței criminale forma
te de regimurile colonialiste, fas
ciste și rasiste din Portugalia, A- 
frica de Sud și Rhodesia.

Pentru a mobiliza toate forțele 
noastre în lupta comună împotri

Salutul Partidului de stingă —
Comuniștii din Suedia

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
TORE FORSBERG

Tovarăși,
Din însărcinarea conducerii Par

tidului de stînga — Comuniștii din 
Suedia și a tuturor membrilor săi, 
dorim să transmitem cele mai căl
duroase salutări Partidului Comu

va dușmanului comun — colonia
lismul portughez — și pentru a 
realiza eliberarea națională, orga
nizațiile politice din țările noastre 
au făurit. începînd din anul 1961, 
unitatea lor în cadrul Conferinței 
Organizațiilor Naționale din Colo
niile Portugheze (C.O.N.C.P.). Prin 
aceasta, noi am stabilit o platfor
mă de cooperare politico-militară, 
răspunzînd astfel, pe de o parte, 
exigențelor istoriei noastre, iar, pe 
de altă parte, cerințelor luptei ac
tuale și perspectivelor pe care ea 
le deschide pentru viitorul țărilor 
noastre.

Popoarele noastre sînt profund 
atașate solidarității cu celelalte po
poare care luptă împotriva impe
rialismului. Ținînd seama de toate 
acestea, precum șl de realitatea 
geopolitică a țărilor noastre, noi 
dezvoltăm relații de solidaritate 
activă cu popoarele din Africa de 
Sud și din Zimbabwe, care, sub 
conducerea Congresului Național 
African și a Uniunii Populare A- 
fricane din Zimbabwe, țin piept 
cu curaj dominației colonialo-ra- 
siste. De asemenea, sîntem soli
dari cu popoarele din Palestina șl 
din celelalte țări arabe în lupta 
pentru recucerirea patriei lor și a 
teritoriilor ocupate de Israel. Asi
gurăm încă o dată eroicul popor 
vietnamez de solidaritatea noastră 
deplină, reafirmîndu-ne certitudi
nea în victoria luptei sale în răz
boiul de agresiune dezlănțuit de 
imperialismul american.

Permiteți-ne să salutăm po
porul portughez, pe care nu 
l-am confundat niciodată cu colo
nialismul portughez și care, prin 
lupta sa curajoasă împotriva regi
mului fascist și a războiului colo
nial, aduce un ajutor prețios pro
priei noastre lupte de eliberare. 
(Aplauze).

Dorim, în sfîrșit, să subliniem 
aici convingerea noastră sinceră că 
astăzi, mai mult ca oricînd, acțiu
nea solidară și unită a țărilor so
cialiste și a mișcărilor armate de 
eliberare națională a devenit o ne
cesitate istorică și un factor pro
fund revoluționar în lupta pentru 
lichidarea imperialismului. (Vii a- 
plauze). Organizațiile noastre, lup
tătorii noștri, popoarele noastre 
acordă o înaltă apreciere in

nist Român și Congresului său. (A- 
plauze).

Partidul nostru și toți socialiștii 
din țara noastră urmăresc cu aten
ție construirea cu succes a socia
lismului de către poporul român. 
Ne bucurăm, alături de dv., de ac
tivitatea prin care România s-a 
transformat dintr-o țară caracteri
zată prin opresiune feudală și îna
poiere într-un stat socialist modern 
cu bunăstare și influență în per
manentă creștere.

Dezvoltarea Suediei a fost carac
terizată de o foarte puternică in
dustrializare. Această industriali
zare, care se bazează pe re
surse naturale bogate, pe munci
tori și ingineri pricepuți, a creat o 
structură cu un înalt nivel tehnic. 
Faptul că poporul nostru a avut 
prilejul să trăiască în pace o peri
oadă de 150 de ani a constituit un 
avantaj de neprețuit în această 
dezvoltare. Muncitorii suedezi, 
printr-o luptă intensă, au obținut 
adoptarea unor valoroase mă
suri sociale și și-au asigurat 
un nivel de trai mai ridicat 
decît în multe alte țări. Un rol 

terpretării pe care dv. o dați 
necesității de a întări solida
ritatea și cooperarea dintre ță
rile noastre. De aceea, ținem 
să folosim acest prilej pentru a vă 
transmite dv., tuturor celor pre- 
zenți aici și, prin dv., partidului, 
poporului și guvernului român, 
sentimentele noastre de profundă 
recunoștință pentru sprijinul apre
ciabil pe care-1 acordați luptei ar
mate duse de noi împotriva colo
nialismului portughez, susținut de 
aliații săi imperialiști. Sîntem 
încurajați de convingerea că dv. nu 
veți precupeți nici un efort pentru 
a dezvolta sub toate raporturile 
sprijinul prețios pe care îl acordați 
luptei noastre de eliberare. (Vii a- 
plauze prelungite).

Dragi tovarăși, prin perspectiva 
pe care ne-ați prezentat-o, sîntem 
în măsură acum să înțelegem ma
rile speranțe care vă poartă spre 
viitor și vă îndemnăm să conti
nuați cu hotărîre pe drumul pro
gresului țării dv.

In numele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, al Par
tidului African al Independenței 
din Guineea și Insulele Capului 
Verde și al Frontului Eliberării 
din Mozambic, unite în cadrul 
Conferinței organizațiilor națio
nale din coloniile portugheze, 
urăm mari succese lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres al partidului 
dv.. Sîntem siguri că veți obține 
noi și importante victorii pe calea 
consolidării socialismului în patria 
dv., pentru fericirea poporului dv. 
Urăm partidului dv., dumnea
voastră tuturor și, în mod deosebit, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul încercat și iubit al 
Partidului Comunist Român, viață 
lungă în slujba independenței na
ționale, a păcii și socialismului. 
(Vii aplauze).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân ! (Aplauze puternice).

Trăiască poporul român con
structor al socialismului! (Aplauze 
prelungite).

Trăiască solidaritatea șl priete
nia dintre popoarele și organiza
țiile noastre ! (Aplauze puternice). 
Vă mulțumesc. (Asistența în pi
cioare aplaudă îndelung).

esențial în această dezvoltare l-au 
jucat organizațiile mișcării munci
torești. Cu toate acestea, devine tot 
mai clar că sînt sortite eșecului în
cercările revizioniștilor de a rezol
va problema siguranței zilei de 
mîine pentru oamenii muncii cu a- 
jutorul unei economii mixte și prin 
colaborare cu capitalul monopolist. 
Raționalizarea structurală și ritmul 
de muncă intens în industrie con
duc spre nesiguranță, șomaj și o 
exploatare tot mai intensă. Riscu
rile de îmbolnăvire și accidente au 
crescut. Tot mai mulți oameni ai 
muncii își dau seama că influența 
lor scade și că puterea marelui ca
pital crește. Contradicția funda
mentală din societatea capitalistă 
nu dispare în cadrul acestei socie
tăți.

Pături tot mai largi ale tinerei 
generații din țara noastră s-au an
gajat în acțiuni politice. în această 
privință a avut un efect mobiliza
tor în primul rînd activitatea des
fășurată de noi pe linia întăririi 
solidarității muncitorești interna
ționale. Ca urmare, multe mii de 

tineri participă la diverse acțiuni 
în lupta împotriva imperialismului. 
Sîntem bucuroși că activitatea de 
solidaritate cu poporul vietnamez 
luptător a obținut rezultate însem
nate, conducînd la recunoașterea de 
către Suedia a Republicii Democra
te Vietnam. Această măsură a fost 
impusă de acțiunile tineretului și 
de sprijinul pe care poporul viet
namez l-a primit din partea miș
cării muncitorești din țara noastră, 

în lupta antiimperialistă, pro
blemele securității europene joacă 
un rol esențial. In Germania occi
dentală încolțesc militarismul și

Mesajul de salut
ai Partidului Comunist Peruvian

Delegărilor la Congresul al X-lea al P. C. R.
LIMA 30 IULIE 1969

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al P.C. Peru
vian dorește să vă transmită av. 
un frățesc și revoluționar salut cu 
ocazia celui de-al X-lea Congres al 
partidului dv. din deliberările că
ruia așteptăm rezultate folositoare 
atît pentru construcția socialismu
lui în România, cît și pentru întă
rirea sistemului socialist, pentru 
unitatea mișcării comuniste inter
naționale, pentru cauza eliberării 
naționale, a progresului, democra
ției, păcii și socialismului.

Reafirmînd în felul acesta legă
turile de internaționalism pro
letar care unesc partidele noas
tre, dorim să vă explicăm că 
nu ne-a fost posibil să răs
pundem invitației dv. cordiale 
de a trimite o delegație la 
Congres, datorită multiplelor sar
cini de răspundere care stau în a- 
tenția tuturor cadrelor noastre în

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
lOi URSU 

delegat al organizației de partid Cluj

/Stimați tovarăși,
încerc sentimente de adîncă sa

tisfacție și mîndrie, în fața cu
prinzătoarei analize științifice pe 
care o conține Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, cu privire la activitatea par
tidului, la realizările poporului ro
mân după Congresul al IX-lea și 
la perspectivele dezvoltării multi
laterale și armonioase a României 
socialiste.

Reprezentînd o strălucită sinteză 
a dezbaterii de către întregul po
por a Tezelor și Directivelor Con
gresului, raportul constituie un do
cument de importanță istorică, care 
reflectă dezvoltarea democratismu
lui nostru socialist și ne asigură 
că programul partidului este pro
gramul întregii națiuni.

Oamenii de știință din țara 
noastră, împreună cu întregul po
por, animați de un fierbinte pa
triotism, sînt hotărîți să-și pună 
tot talentul și puterea lor de crea
ție în slujba realizării acestui mă
reț program elaborat de partid.

Stimați tovarăși,
Trăim epoca unor impresionan

te descoperiri în știință și tehnică, 
cînd energia nucleară, rachetele 
cosmice, calculatoarele electronice, 
laserii și alte invenții ale minții 
omenești au ajuns să determine, 
în mod incontestabil, evoluția lu
mii contemporane, viața națiunilor. 
Realizările științifice și tehnice re
marcabile, la care sîntem astăzi 
martori și părtași, au cristalizat 
în conștiința majorității popoare
lor un principiu fundamental : a- 
nume, că cercetarea științifică or
ganizată și dirijată devine, în con
diții adecvate, o puternică forță de 
producție și totodată un element 
extrem de important al politicii 
internaționale, al securității și in
dependenței naționale

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

Printre cele mai noi domenii ale 
științei și tehnicii actuale, cu im
plicații adînci asupra activității e- 
conomice și spirituale, se numără 
fără îndoială, fizica atomică și nu
cleară, cu toate aplicațiile lor de 
mare eficiență productivă, între 
care, desigur, industrializarea ener
giei nucleare ocupă un loc primor
dial.

Specialiștii noștri din domeniile 

revanșismul, ceea ce constituie o 
amenințare directă pentru pacea 
lumii. Tocmai de aceea, propunerea 
pentru convocarea unei conferințe 
în problemele securității europene 
constituie un important pas în 
lupta antiimperialistă și corespunde 
cerințelor celor mai profunde ale 
poporului suedez.

întărirea solidarității internațio
nale necesită o activitate tot mai 
susținută și din partea partidului 
nostru. Solidaritatea în acțiune 
este ceea ce urmărim noi ; aștep
tăm să aibă loc cît mai curînd o 
raliere a tuturor forțelor antiimpe- 

acest moment crucial de schim
bări structurale și măsuri anti- 
imperialiste, de luptă dîrză împo
triva imperialismului, latifundiari
lor și oligarhiei, în care este anga
jată patria noastră, luptă pe care 
noi, comuniștii, avem datoria să o 
stimulăm spre o autentică revo
luție, menită să deschidă drumul 
spre instaurarea unui guvern 
popular, care să meargă pe dru
mul socialismului.

Avînd în față aceste obiective, 
la care nu vom renunța niciodată, 
comuniștii peruvieni depun efor
turi intense pentru cimentarea u- 
nei mișcări puternice de masă în 
țara noastră, și în același timp au 
nevoie de solidaritatea activă a 
tuturor forțelor revoluționare din 
lume, în fruntea cărora se află 
partidele comuniste și muncito
rești, credincioase marxism-leni- 
nismului. Pentru a fi victorioasă 
lupta antiimperialistă are nevoie 
de unitatea de nezdruncinat a a- 

atomic și nuclear, precum și din 
sectoarele conexe, salută cu entu
ziasm înscrierea și sublinierea în 
Directivele Congresului al X-lea și 
în Raportul tovarășului secretar 
general, a primului nostru program 
nuclear național. Acest program 
a fost elaborat, din indicația con
ducerii de partid, de către Comi
tetul pentru Energie Nucleară îm
preună cu 18 departamente și in
stituții centrale, pentru a răspunde 
unor nevoi ale economiei națio
nale, a căror satisfacere poate fi 
asigurată numai prin intervenția 
științelor și tehnicilor nucleare.

Introducerea energiei nucleare în 
circuitul economic național va a- 
sigura, în proporții crescînde, echi
librarea balanței de energie, va re
duce consumul de combustibil cla
sic și va da totodată, un nou avînt 
cercetărilor de profil, aplicațiilor 
izotopilor, radiațiilor nucleare și 
ale altor tehnici specifice, folosite 
în prezent în cele mai diferite do
menii de activitate economică-so- 
cială.

Pînă în anul 1980, așa cum ește 
înscris în Directive, se prevede ca 
puterea instalată în centrale nu- 
clearo-electronice la noi în țară să 
atingă 1 800—2 400 MW/e/, ceea ce 
echivalează cu producția unei e- 
nergii anuale de 10 miliarde KWh. 
la sfîrșitul deceniului viitor.

îndeplinirea acestui program im
plică desigur, adaptarea industriei 
în vederea participării ei la fa
bricarea echipamentelor, combus
tibililor și materialelor nucleare, 
dezvoltarea în ritm susținut a cer
cetărilor nucleare, pe direcțiile pri
oritare impuse de prevederile pro
gramului, pregătirea cadrelor de 
specialiști, asigurarea protecției 
personalului, populației și terito
riului împotriva efectelor radia
țiilor și, în același timp, o chib
zuită folosire a colaborărilor și 
cooperării internaționale.

Dată fiind complexitatea acestei 
acțiuni de interes național, nu 
este de mirare că, pe lîngă efor
tul material deosebit din partea 
statului, se impune — așa cum pre
văd și Directivele Congresului — 
o strînsă și susținută coordonare 
a tuturor factorilor care concură 
la realizarea prevederilor progra
mului nuclear.

O parte importantă a cercetări
lor de susținere a programului nu
clear național îi revine Institutului 
de Fizică Atomică al Comitetului 
pentru Energie Nucleară. Pot să 
•asigur Congresul că Institutul de 
Fizică Atomică se găsește pregătit 
pentru sarcinile ce-i revin din pro
gramul nuclear al țării și și-a re
organizat activitatea în acest scop, 
tocmai în vederea realizării lui. 
Rezultatele cercetărilor de fizica 
și tehnica reactorilor, materialelor 
nucleare, izotopilor stabili, radiației 
laser, tehnicilor electronice și nu
cleare, fizicii teoretice și energiilor 
înalte, studiilor de structură nu
cleară și reacții nucleare, precum 
și ale cercetărilor tehnice de pro
iectare și producție a unor insta
lații și utilaje, realizate la Insti
tutul de Fizică Atomică, sînt as
tăzi bine cunoscute și apreciate atît 
în țară, cît și peste hotare.

Ținînd seama de experiența a- 
nilor precedenți și de indicațiile 
conducerii noastre de partid, le
gate de creșterea eficienței mun
cii de cercetare, în anul 1969 In
stitutul de Fizică Atomică s-a an
gajat la realizarea unor beneficii 
prin aplicații ale cercetărilor pro
prii, pe bază de contracte — care 
ating cifra de 31 milioane lei. Am 

rialiste pentru a respinge cu și mai 
multă tărie încercările imperialis
mului de a exploata și jefui alte 
țări. Lupta antiimperialistă comună 
oferă baza pentru unirea tuturor 
acestor forțe. O unire care este ne
cesară pentru a putea trăi într-o 
lume întemeiată pe respect re
ciproc, pe dreptul popoarelor la in
dependență, pe o democrație largă 
și profundă, pe dezvoltarea socia
listă. (Vii aplauze).

Adresăm încă o dată salutări 
Congresului dumneavoastră și îi 
dorim succes deplin în activitatea 
sa I (Asistența aplaudă îndelung).

cestor fbrțe și de coordonarea 
strînsă a acțiunilor lor pe plan in
ternațional. Iată de ce, stimați to
varăși, subliniem în acest mesaj 
aprobarea noastră deplină a do
cumentului principal al recentei 
Consfătuiri mondiale a partidelor 
comuniste și muncitorești, care a 
avut loc la Moscova, precum și a 
celorlalte documente adoptate cu 
acest prilej.

De aceea, felicităm cu această 
ocazie P.C.R., care a subscris la a- 
ceste documente, al căror conți
nut va fi desigur aprobat și de că
tre cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

Fiind siguri de un bilanț fruc
tuos al deliberărilor dv. și de o 
reușită deplină a hotărîrilor, vă 
reînnoim salutul nostru internațio
nalist și revoluționar.

Pentru C.C. al P.C. Peruvian 
JORGE PRADO 
secretar general

plăcerea să raportez Congresului 
că, pînă la 31 iulie 1969, realiză
rile Institutului de Fizică A- 
tomică, în contul angajamentelor 
de venituri, se ridică la 16 mi
lioane 300 mii lei, ceea ce repre
zintă circa 53 la sută din pla
nul său anual șl peste 110 la sută 
din planul pe primele 7 luni ale 
anului.

Aceste realizări concrete în cins
tea Congresului partidului, izvo- 
rîte direct din munca de cerce
tare și înfăptuite de cei 2 000 de 
salariați ai Institutului de Fizică 
Atomică din București și Cluj, în 
frunte cu comuniștii, reprezintă 
expresia profundului nostru atașa
ment față de politica înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român. (Continuare în pag. a Vil-a)

In timpul lucrărilor Congresului

în lumina rezultatelor arătate, 
sînt pe deplin convins că în scurt 
timp vom putea raporta partidului 
faptul că asigurăm, în parte, auto
finanțarea activităților noastre de 
cercetare. De fapt, trebuie să arăt 
că întregul program nuclear na
țional reprezintă, în fond, un com
plex contract de colaborare între 
toate unitățile care concură la în
făptuirea lui, prin aceasta asigu- 
rîndu-se într-o mare măsură, au
tofinanțarea cercetărilor noastre.

Stimați tovarăși,
Din complexul de probleme ce 

caracterizează cercetarea științifi
că, am abordat doar unele dintre 
ele, cu referiri speciale la dome
niul în care activez. Chiar și în 
cazul acestei particularizări, re
zultă limpede că înfăptuirea pro
gramului nuclear național compor
tă, pe lîngă latura pasionantă și 
plină de promisiuni, necesitatea de 
a se înlătura o serie de lipsuri și 
dificultăți care mai persistă în ac
tivitatea noastră de cercetare. Ne 
angajăm ca în lumina prețioaselor 
observații și indicații formulate de 
tovarășul secretar general în Ra
portul prezentat, cu privire la cer
cetarea științifică orientată, să de
punem tot efortul pentru lichida
rea acestor lipsuri.

Cu intenția de a crea condiții 
mai bune pentru finalizarea acti
vităților de cercetare științifică, 
mă gîndesc și la unele propuneri 
menite să ușureze și să stimuleze 
munca noastră.

în primul rînd, consider că cer
cetarea științifică orientată va 
cîștiga în eficiență, o dată cu re
glementarea, prin lege, a sistemu
lui contractelor de cercetare și co
laborare tehnico-științifică. Aseme
nea contracte trebuie, conform le
gislației ce se va adopta, să stipu
leze obligațiile și drepturile păr
ților contractante. De asemenea, cu 
scopul de a face față ritmului de 
dezvoltare a științei, legislația 
contractelor de cercetare trebuie 
să fie suplă, ușor adaptabilă la 
situații concrete și să elimine lan
țul greoi al unor forme birocra
tice.

Totodată, în condițiile în care 
științei îi sînt încredințate sarcini 
deosebite, prin plan de stat, mi se 
pare absolut obligatoriu, să se sta
bilească, tot prin lege, forme cu
venite de cointeresare pentru par
teneri și de stimulare materială a 
celor mai valoroase cercetări știin
țifice, așa cum se întîmplă la noi 
în țară și în alte domenii de crea
ție. Știu că aceste probleme au stat 
în atenția Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, dar cred că 
este vremea să se și realizeze, de
oarece partidul încă de la Congre
sul al IX-lea a precizat forma de 
efectuare a cercetărilor pe bază de 
contracte și aceste cercetări se fac, 
dar o legislație care să reglemen
teze aceste forme încă nu avem.

Asemenea măsuri și altele de a- 
cest fel, referitoare la desfășurarea 
cercetărilor, ar avea o influență 
dintre cele mai pozitive asupra 
descătușării unor inițiative crea
toare în institute, catedre și uni
tăți de cercetare, ar permite retri
buirea, după merit, a acelor rezul
tate științifice care prezintă un 
mare interes pentru dezvoltarea 
științei și mai ales pentru econo
mia națională, și, în același timp,
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ar activiza receptivitatea sectoare
lor productive față de asimilarea 
rezultatelor finalizate în cercetare. 
Nu-i .mai puțin adevărat că pentru 
a realiza valorificarea unei cerce
tări este necesar ca și industria, la 
rîndul ei, să manifeste mult mai 
mare interes față de asimilarea 
noului, stabilirea unui limbaj co
mun în lanțul firesc cercetare-pro- 
iectare-producție. Prin asemenea 
măsuri consider că va fi îmbunătă
țit climatul de muncă din unitățile 
noastre de cercetare, întrucît o ac
tivitate științifică bine orientată, 
se știe, generează căutarea necon
tenită a noului, dezvoltă lupta des
chisă de opinii și elimină ceea ce 
frînează progresul cunoașterii.

Aprecierile făcute de tovarășul 
secretar general cu privire la cer
cetare și cercetători, la stilul nostru

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
SOTO ANDRAS 

delegat al organizației județene de partid Mureș

Stimați și dragi tovarăși,
Generația de scriitori din care 

fac parte de la începutul drumului 
său a fost legată cu trup și suflet 
de viața și năzuințele poporului, 
de luptele sociale și politice din 
țara noastră, de politica Partidului 
Comunist Român. In rîndul acelor 
oameni care ne-au crescut și ne-au 
transmis primele idealuri ale vieții 
nu am cunoscut faimosul turn de 
fildeș, pici simțămîntul înstrăinării 
de noi înșine, nici idilismul fanatic, 
nici „pesimismul universal al ab
surdității ființei umane". Am pri
mit în schimb simțul responsabili
tății față de soarta lor, față de rea
litatea socială care în mod revolu
ționar se poate privi numai din- 
tr-un singur unghi posibil, acela de 
a o transforma într-o realitate cît 
mai umană și mai apropiată de vi
surile seculare ale poporului. în 
consecință nu am suferit niciodată 
chinurile artei fără de scop, nici 
bucuriile jocului pueril al cuvinte
lor fără de sens. Am cunoscut însă 
acel proces imens de transformare 
a societății, istoria unui sfert de 
veac ale cărui rezultate au fost 
atît de pregnant arătate în Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Iată de ce pentru mine problema 
literaturii înseamnă legătura indi
vidului cu comunitatea. înseamnă 
trăirea soartei mulțimii într-o sin
gură soartă privită ca o treaptă 
singuratică dar legată indisolubil 
de treptele vieții înaintașilor mei, 
ai noștri. Iată de ce socot, prin ur
mare, că totul despre ce se discută 
în acest for înalt are o însemnătate 
deosebită pentru rezolvarea pro

1NTAREA TOVARĂȘUL!)
ION URSU

de muncă și la unele practici nega
tive trebuie grabnic să ne determi
ne pe noi, toți oamenii de știință, 
să reflectăm cu seriozitate și spirit 
de răspundere asupra tuturor a- 
cestor probleme și să luăm măsuri 
urgente de eliminare a lor, de re
înnoire și modernizare a întregii 
noastre concepții despre muncă, 
despre activitatea de cercetare în 
țara noastră.

Stimați tovarăși,

Ca om de știință și comunist, 
îmi exprim încă o dată aproba
rea din inimă și tot atașamentul 
meu la Raport și Directivele Con
gresului al X-lea al Partidului Co
munist Român și doresc să asigur 
Congresul, Comitetul Central al 
partidului. și personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că împreună cu 
tovarășii mei de muncă de la Co
mitetul pentru Energia Nucleară și 
Institutul de Fizică Atomică nu voi 

blemelor noastre. în discuțiile pe 
care le avem zilnic despre menirea 
și viitorul artei, căutările noastre 
tind tocmai înspre aceste legături 
absolut necesare între literatură și 
viață, poezie și strădaniile poporu
lui, dramaturgie și mesajul adîncu- 
rilor existenței populare, modali
tăți și înfățișarea veridică a vie
ții, nivel artistic și accesibilitate, 
libertate de gîndire și necesitate 
istorică înțeleasă, singura concepe
re justă a noțiunii de libertate.

Dintre toate aceste preocupări, 
tovarăși, socot ca cea mai impor
tantă legătura scriitorului cu reali
tatea în care trăiește, mai precis 
sensibilitatea lui artistică față de 
această realitate. Și dacă nu re
nunță de la unicul sens al sforță
rilor sale intelectuale, acela de a 
fi în folosul progresului social, de 
a înnobila ființa umană, atunci nu 

într-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întrefine cu membrii delegației Partidului Demo 
crat din Guineea, condusă de Fode Berete
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precupeți nimic pentru a contribui 
la îndeplinirea tuturor angajamen
telor luate în fața partidului și rea
lizarea în termen a prevederilor 
primului program nuclear național. 
(Aplauze).

In același timp, am mandatul 
tuturor comuniștilor pe care îi re
prezint în Congres să susțin cu ho- 
tărîre — și o fac din tot sufletul — 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al Par
tidului Comunist Român. Prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului nostru este pen
tru noi toți, pentru întregul po
por, chezășia mersului înainte al 
patriei, factor fundamental al în
deplinirii programului măreț cu
prins în Teze și Directive, pentru 
înflorirea și progresul continuu al 
României socialiste, într-un climat 
de pace, suveranitate și indepen
dență națională. (Aplauze puter
nice, prelungite).

poate să treacă cu vederea tocmai 
peste acele sforțări ale partidului 
care în ultima esență pentru el 
înseamnă și universul preocupări
lor artistice.

Personal, în scrierile mele, nici
odată nu am dorit și nu am putut 
să ocolesc acea stîncă a proble
melor sociale care a fost și va fi 
pusă tocmai în drumul pe unde 
trebuie să treacă și scriitorul, să 
treacă împreună cu societatea, cu 
clasa, cu națiunea, cu naționalita
tea din care face parte și ale cărei 
năzuințe le poartă în visurile sale 
de a se realiza ca personalitate 
artistică, știind că această persona
litate devine cu atît mai puternică, 
mai neasemuitoare, cu cît poartă 
mai mult din frămîntările, din 
mișcarea istorică a colectivității. 
Arta, desigur, cum știm cu toții, este 
o muncă singuratică, nu se creează 

în colectiv, romanele nu se scriu 
în brigăzi — cum mă întreba 
cîndva un activist cultural raional 
care voia să știe dacă noi, scrii
torii, am rămas particulari sau 
ne-am organizat și noi într-o 
cooperativă de producție.

Dar această muncă singuratică 
își are sensul tocmai în trăirea 
adîncă a existenței noastre uman- 
colective, a epocii pe a cărei frunte 
dorim să ne vedem pecetea tru
dei noastre.

Doresc a sublinia că această ce
rință față de literatură nu are ni
mic comun cu acele dogme vește
jite, învechite ale trecutului. Con
gresul al IX-lea a deschis o eră 
nouă și în viața spirituală a țării 
noastre, a descătușat forțe noi în 
toate genurile artei; prin restabi
lirea normelor cu adevărat leni
niste în viața de partid, prin lăr
girea și adîncirea democrației so
cialiste a creat o atmosferă pro
fund prielnică pentru înflorirea 
unei literaturi moderne în sensul 
cel mai bun al cuvîntului. în 
acești ani și-au luat zborul, în 
țara noastră, generații tinere cu 
talente sclipitoare și legate pro
fund de năzuințele națiunii române, 
sau ale naționalităților conlocui
toare din țara noastră, cu întreg 
poporul nostru. între ei, desigur, 
cum spunea tov. Eugen Barbu în 
cuvîntarea sa, sînt unii care prac
tică sportul lansării manuscriselor 
în sticle ermetic închise și arun
cate în oceanul viitorului. In clari
ficarea acestei chestiuni însă ne 
poate ajuta mai puțin tonul prea 
grav și mai mult acest spirit critic 
și constructiv, și mai ales acel 
spirit critic și constructiv pe care 
l-au afirmat întîlnirile intelectuali
tății cu conducerea partidului și 
personal cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în ce mă privește, nu 
accept atitudinea artistului care, 
închizînd ochii în fața zilelor noas
tre, oftează înspre oceanul viitoru
lui îndepărtat. Nu-mi plac operele 
de artă plastică construite din ră
mășițe de bicicletă, din radiatoare, 
după cîte un accident, sau de la 
fiarele vechi, nu-mi place muzica 
care seamănă cu zgomotul cînd se 
închid obloanele, cînd comercianții 
închid magazinele. S-ar putea to
tuși ca acesta, în cazul nostru con
cret, al generațiilor tinere, în ca
zul unor talente adevărate, să nu 
fie un sport, ci chinul căutării de 
sine. Multe drumuri străbate ta
lentul tînăr — prin multe imitări 
sterile se poate irosi — pînă își 
găsește glasul adevărat — pînă ce 
înțelege că, cu cît imită mai puțin, 
cu atît o să semene mai mult cu 
ei. Cum să apreciem, ce atitudine 
ne" cere un proces complex cum 
este fenomenul spiritual ? Cred că 
față de această problemă în fața 
realității, fie ea artă, economie, fie 
complexul întreg, specific unei so
cietăți, partidul ne recomandă spi
ritul discuției libere, creatoare, de 
înțelegere reciprocă, de studiere 
concretă a realității, un spirit 
uman, creator. Sînt sigur că in 
acest mod viața noastră spirituală 
se va manifesta și mai ferm în 
slujirea idealurilor socialismului, 
în găsirea adevăratei ei meniri.

Tovarăși,

Din moment ce scriu în limba 
mea maternă, în limba maghiară, 
în mod firesc mă preocupă totul 
ce este legat și de viața naționa
lităților din țara noastră. Am as
cultat din nou cu satisfacție acele 
pasaje ale raportului unde se con
stată rezolvarea marxist-leninistă 
a problemei naționale de către 
Partidul Comunist Român. In
tr-adevăr aceasta este una din 
realizările de seamă ale partidu
lui nostru. Ea înseamnă asigurarea 
egalității în drepturi a tutu
ror cetățenilor patriei, planifi
carea armonioasă a investițiilor 
pentru toate județele, grija perma
nentă a statului față de cerințele 
sociale și culturale, înseamnă deci 
asigurarea bazei materiale a egali
tății, condiția hotărîtoare în aceas
tă privință ; înseamnă, în același 

timp, dezvoltarea culturii naționa
lităților, învățămîntul de stat în 
limba maternă, înflorirea științei 
și artei, ' a literaturii. Pentru 
aceasta grija noastră perma
nentă este aceea de a ține curat 
izvorul frăției poporului român cu 
naționalitățile conlocuitoare, frăție 
născută în lupta comună, conti- 
nuînd prin strădania unor mari 
gînditori și creatori, în frunte cu 
un Bălcescu sau un Petofi SSndor 
— figuri istorice care s-au întîlnit 
întotdeauna prin căutările comune 
ale căutării unei vieți mai fericite, 
libere, pentru viitor, ale unei vieți 
care nu cunoaște nici asuprirea 
națională, nici exploatarea omului 
de către om.

Doresc să remarc cele spuse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în le
gătură cu grija pe care trebuie s-o 
avem față de această frăție. Orga
nele de partid și de stat locale „au 
datoria de a asigura și în viitor în
făptuirea neabătută a politicii na
ționale marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român, de a ve
ghea la respectarea prevederilor 
constituționale și, totodată, de a 
acționa pentru educarea maselor în 
spiritul frăției și unității între po
porul român și naționalitățile con
locuitoare".

Perioada trecerii de la capitalism 
la socialism, care reprezintă ridica
rea națiunii române pe o treaptă 
calitativ superioară, asigură ace

Intr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegației Partidului Comu
nist din Mauritius, condusă ae tovarășul Leetooraj Chundramun

Salutul Partidului Comunist Tunisian
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

MOHAMMED HARMEL

Dragi tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi ca înainte de toate 
să vă transmit cele mai frățești și 
călduroase salutări ale comuniștilor 
tunisieni, care se bucură în mod 
sincer de succesele dv. și care ma
nifestă o vie simpatie față de po
porul român. Sînt sigur că exprim, 
în același timp, sentimentele pro
funde ale tuturor progresiștilor tu
nisieni, ale întregului nostru po
por. (Aplauze).

Am urmărit lucrările și dezbate
rile Congresului dv. cu un imens 
interes și am simțit vibrînd în a- 
ceastă sală inimile muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor României 
socialiste.

Datorită energiei și muncii po
porului român, datorită Partidului 
Comunist Român, dinamismului și 
devotamentului militanților săi, pu
teți astăzi să prezentați un bilanț 
elocvent al realizărilor remarcabile 
care au transformat profund o țară 
altădată slab dezvoltată într-o țară 
industrială prosperă, în plin avînt. 
Ați confirmat în mod strălucit jus
tețea căii istorice pe care ați ales-o 
— calea socialismului. Ați demon
strat în mod practic, concret și 
convingător valoarea inestimabilă 
și de nezdruncinat a căii socialiste, 
a superiorității sale incontestabile. 
(Aplauze) 

lași proces și pentru naționalitățile 
conlocuitoare. Saltul calitativ în a- 
cest proces de ridicare social-cultu- 
rală și în același timp al nașterii 
adevăratei frății s-a cristalizat o 
dată cu eliberarea definitivă a pa
triei noastre în luptele comune 
pentru puterea populară și con
strucția socialistă. Acest moment 
hotărîtor îmi amintește despre o 
zi furtunoasă cînd în urma unei 
mișcări tectonice a munților, pră- 
bușindu-se mii de tone de bazalt, în 
crăpătura uriașă a pămîntului a 
apărut acum 100 și ceva de ani un 
lac cu apă cristalină, lacul Roșu, 
o frumusețe nouă a naturii noastre 
din Ardeal. Căutînd sensul cel mai 
adînc al istoriei noastre de un sfert 
de veac, mă gîndesc la simbolul a- 
cestei legende, la ziua de 23 Au
gust 1944, cînd aevea stîncilor ne
gre începuse a se prăbuși orîndui- 
rea veche, iar în urma ei, adunînd 
izvoarele istoriei, apăruse ca o fru
musețe umană, nouă, lacul curat 
al frăției poporului român cu na
ționalitățile conlocuitoare. (Aplau
ze). Astăzi, după un sfert de veac 
de la eliberarea patriei, după acei 
pași uriași pe care sub conducerea 
partidului i-am făcut pînă la cul
mile zilelor de azi, sensurile prăbu
șirii vechiului și ale nașterii vieții 
noi s-au îmbogățit de mii de ori în 
inimile noastre, ale tuturora. (A- 
plauze).

în momentul în care în țările din 
..lumea a treia", problemele subdez
voltării se pun într-un mod atît de 
acut, exemplul României socialiste 
nu poate să nu îi facă să reflecteze 
pe toți aceia care caută cu pasi
une cea mai bună cale pentru a 
pune capăt într-o perioadă istorică 
cît mai scurtă stării de subdezvol
tare din țările lor. Aceasta consti
tuie o contribuție prețioasă la cauza 
socialismului în lume. Bogata dv. 
experiență în edificarea unei eco
nomii naționale avansate este deo
sebit de profitabilă pentru tinerele 
țări independente din Africa și 
Asia. (Aplauze).

în legătură cu aceasta, dezvolta
rea favorabilă și continuă a rela
țiilor dintre România și Tunisia 
corespunde intereselor popoarelor 
noastre. Personalități de prim rang 
din țara dv. au vizitat țara noastră, 
unde li s-a rezervat o primire căl
duroasă din partea poporului nos
tru. De asemen.ea, au avut loc nu
meroase schimburi de delegații 
guvernamentale. Cu atît mai mult 
salutăm acele ■ acțiuni pe care 
Partidul Comunist Tunisian le-a 
inițiat imediat după cucerirea in
dependenței în scopul ca Tunisia 
să stabilească relații prietenești și 
fructuoase cu țările socialiste — a- 
liați firești ai poporului nostru. Noi 
am susținut în mod constant ideea 
că fără o alianță cu țările socia
liste și, mai ales, cu marea Uniune 
Sovietică, nu se putea concepe o 
luptă eficace împotriva imperialis
mului și neocolonialismului, nu pot 
fi depășite enormele obstacole lă
sate moștenire de dominația colo
nială.

Tunisia, care în 1956 și-a cucerit 
independența politică, a făcut în 
mod incontestabil progrese în nu
meroase domenii. Țara noastră dis
pune de o structură administrativă 
modernă, bazele militare străine au 
fost lichidate, învățămîntul a cu
noscut o certă dezvoltare. în dome
niul economic, guvernul, după ce a 
procedai la o serie de naționalizări, 
a promovat o politică bazată pe 
dezvoltarea sectorului de stat și 
cooperatist. Aceasta a avut ca re
zultat demararea industrializării și 
o oarecare ameliorare a situației e- 
conomica.

Tovarăși,

Intr-un cătun mic din județul 
nostru, județul Mureș, în zilele tre
cute un țăran bătrîn, oprindu-mă 
în stradă unde eram într-o pro
blemă de ziaristică, mi-a spus : 
„Am ascultat la radio că la con
gresul comunișților dv. vreți să-1 
alegeți din nou ca secretar gene
ral al partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aș vrea să-1 
votez și eu, zice, dar eu nu sînt de
legat la Congres fiindcă nu sînt 
membru de partid. Atunci, noi, 
ăștia care nu sîntem membri de 
partid, cum și unde am vota și noi 
pentru dînsul ?“ Luîndu-mă bătrî- 
nul prin surprindere, i-am răspuns 
mai tîrziu în gîndul meu spunînd 
că această voință unanimă a comu
niștilor din țara noastră cuprinde 
nu numai pe membrii de partid, ci 
într-adevăr, întreg poporul țării, 
pe români și maghiari, germani șl 
sîrbi și oameni de alte graiuri, ță
rani, muncitori, intelectuali, tineri 
și bătrîni, întreaga familie a Re
publicii Socialiste România. (A- 
plauze).

Ca membru modest al acestei fa
milii mă atașez la voința sa, expri- 
mîndu-mi totalul meu acord cu 
politica internă și externă a par
tidului nostru, cu programul lumi
nos pe care-1 va stabili acest Con
gres de importanță istorică. (A- 
plauze).

Departe de orice sectarism și în
gustime, comuniștii tunisieni apre
ciază pozitiv schimbările survenite, 
în ciuda măsurii de interdicție 
care a lovit partidul și presa noas
tră', în ciuda represiunilor pe care 
le suferim, noi și alți militanți pro
gresiști sprijinim toate măsurile 
corespunzătoare intereselor po
porului nostru.

Căutăm punctele de convergen
ță cu elementele progresiste din 
Partidul Socialist Desturian — ac
tualmente la putere. Dorim un 
front unit al tuturor forțelor pro
gresiste, fără nici o deosebire. A- 
cest front este indispensabil pentru 
a putea face față manevrelor for
țelor de dreapta, care amenință 
cuceririle pozitive și caută să îm
piedice țara noastră să se anga
jeze în mod hotărît pe calea dez
voltării progresiste ; acest front 
este indispensabil pentru promo
varea unei politici antiimperialiste 
consecvente, pentru apărarea in
tereselor legitime ale maselor 
populare, pentru respectarea liber
tăților democratice.

Lupta poporului nostru face par
te integrantă din lupta întregului 
continent african, a lumii arabe în 
ansamblul ei. în ciuda unor e- 
șecuri provizorii suferite pe a- 
locuri, popoarele noastre vor relua 
în mod irezistibil inițiativa pentru 
a sili imperialismul să bată în re
tragere, pentru a obține victorii tot 
atît de strălucite ca acelea care 
au dus la dezagregarea sistemului 
colonial. Mii de oameni aspiră cu 
ardoare la o viață mai bună șl 
luptă pentru a o cuceri.

în această luptă ei știu că pot 
conta pe sprijinul și solidaritatea 
țării dv. și a celorlalte țări socia
liste, a tuturor forțelor democra
tice și antiimperialiste din lume 
(Vii aplauze).

Trăiască cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român 1 
(Aplauze).

Trăiască prietenia între cela 
două popoare ale noastre! (A- 
plauze).

Trăiască unitatea mișcării comu
niste internaționale ! (Asistența în 
picioare aplaudă îndelung).
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CONGRESUL

Tntr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu conducătorul delegafiei Mișcării 
Populara pentru Eliberarea Angolei, tovarășul dr. Agostinho Neto, cu reprezentantul Partidului African al
Independenței din Guineea — Bissau și Insulele Capului Verde, tovarășul Amilcar Cabrai, și cu reprezentantul 

Frontului Eliberării din Mozambic, tovarășul Marcelino dos Santos

Salutul Partidului Comunist din Columbia
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

. JULIO POSADA

Tovarăși,

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Colum
bia aduc un salut frățesc Partidu
lui Comunist Român și poporului 
român, reprezentate aici prin dv. 
(Aplauze).

Doresc totodată să exprim feli
citările mele cele mai sincere pen
tru progresul extraordinar reali
zat în construirea socialismului în- 
tr-o perioadă atît de scurtă, pro
gres care permite îmbunătățirea 
continuă a condițiilor materiale și 
culturale ale tuturor oamenilor 
muncii. (Aplauze).

La 23 August se va sărbători cea 
de-a XXV-a aniversare a elibe
rării tării dv. de sub jugul germa- 
no-fascist, moment de mare im
portanță istorică pentru poporul 
dv. și pentru toți cei care și-au 
vărsat sîngele pentru doborîrea 
fascismului. Vreau să transmit de 
la această tribună întregului popor 
român felicitările mele cu prilejul 
acestei aniversări. (Vii aplauze).

Congresul dv. are loc la numai 
50 zile de la Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste și 
muncitorești care a avut loc, la 
Moscova. Această conferință a de
monstrat că mișcarea comunistă 
internațională, din care face parte 
și partidul nostru ca detașament 
modest dar indestructibil, poate să 
învingă toate dificultățile și să ob
țină victorii mari dacă va exista 
unitate de acțiune împotriva im
perialismului. Aceasta datorită fap
tului că în complexele condiții ac
tuale a fost posibil ca un număr 
atît de mare de partide să poată 
elabora în colectiv, discutînd în 
condiții de egalitate, documentele 
fundamentale care au fost apro
bate. Este clar că aceasta a con
stituit un mare triumf al interna
ționalismului proletar Și ne oferă 
perspective luminoase în lupta 
antiimperialistă.

Noi, care facem parte din grupul 
țărilor latino-americane, simțim 
foarte direct oprimarea poporului 
nostru de către imperialism. A- 
ceastă împilare provoacă o ură u- 
riașă. care se manifestă sub cele 
mai diverse forme — așa cum a 
putut constata personal reprezen
tantul cel mai tipic al monopoluri
lor yankee, Nelson Rockefeller, în 
recentul său turneu neizbutit prin 
țările noastre. După cum a spus-o 
el însuși și după cum a scris și 
presa nord-americană, în acest tur
neu el a fost întîmpinat cu o îm
potrivire chiar mai mare decît se 
aștepta. Popoarele nu se înșeala, 
ele știu bine că dl. Rockefeller nu 
era un simplu emisar al domnului 
Nixon, ci exponentul cel mai ca
racteristic al grupurilor monopo
liste care determină politica pră
dalnică a imperialismului.

în America Latină se află glo
rioasa insulă a Cubei, unde un po
por viteaz a înfăptuit o revoluție, 

pe care o continuă astăzi în mod vic
torios, construind socialismul, în 
ciuda infamei blocade imperialiste. 
Toate popoarele noastre sînt ală
turi de această revoluție, expri- 
mîndu-și în mod permanent soli
daritatea, ca și întreaga mișcare 
comunistă internațională, care, în 
frunte cu glorioasa Uniune Sovie
tică, constituie un zid de apărare 
sigur împotriva oricărei tentative 
nebunești a imperialiștilor.

Dar nu numai noi, cei din Ame
rica Latină, știm ce înseamnă îm
pilarea imperialistă. Aici i-am au
zit pe tovarășii din Vietnam, care 
cunosc mai bine chiar decît noi 
ce reprezintă imperialismul, de
oarece sînt nevoiți să ducă o luptă 
eroică contra agresiunii nerușinate 
a imperialiștilor, care vor să con
tinue acest război criminal.

Salutul Partidului Comunist din San Marin© 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

GIUSEPPE RENZI.
- < A <■

Tovarăși delegați,

Cu deosebită satisfacție vă adre
sez dumneavoastră, clasei munci
toare și întregului popor din 
România, un călduros și frățesc

Delegați din județul Buzău

Toate acestea ne arată că tre
buie să acționăm în sensul arătat 
de Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești în documentul 
său fundamental, și anume în di
recția unității de acțiune a comu
niștilor, pentru realizarea frontului 
unit al tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste din lume în vederea unei 
ofensive și mai largi contra impe
rialismului și a forțelor reacțiunii 
și războiului. (Aplauze).

Tovarăși, partidul nostru, de la 
a cărui creare s-au împlinit, la 
14 iulie, 39 de ani, a trecut prin 
etape foarte grele suferind repre
siunea dictaturilor sîngeroase, care 
au provocat numeroase victime în 
rîndurile întregului nostru popor, 
în urma unui proces lung, plin de 
succese, dar și de greșeli, am ajuns 
în zilele noastre la o politică clară, 

salut, împreună cu urarea de suc
ces deplin lucrărilor dumnea
voastră din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
San Marino, pe care îl reprezint, 
avînd deosebita cinste de a parti
cipa, la invitația dumneavoastră, 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres. (Aplauze).

în timp ce dumneavoastră sîn- 
teți angajați într-o largă dezba
tere democratică pentru întărirea 
partidului dumneavoastră, pentru 
dezvoltarea democrației socialiste, 
trasînd direcțiile și obiectivele 
noului plan cincinal, partidul nos
tru, clasa muncitoare și toate for
țele democratice ale țării noastre 
sînt angajate într-o mare luptă 
politică pentru reînnoirea Consi
liului Mare și General. Elementul 
nou în această campanie electorală 
constă în faptul că gruparea de 
stînga, deși se prezintă cu /liste se
parate, manifestă poziții unitare, 
ceea ce deschide calea consolidării 
și întăririi acestei unități, ca bloc 
istoric în opoziție cu politica fali
mentară a guvernului de coaliție 
democrat-creștin — social-demo

verificată ca justă în practica lup
telor de masă. Esența liniei noastre 
politice constă în utilizarea tutu
ror formelor de luptă, fără a re
nunța din dogmatism la vreuna din 
ele.

în prezent înfruntăm un sistem 
oligarhic care a statornicit din 1958 
monopolul celor două partide tradi
ționale asupra drepturilor politice, 
— sistem care constă în repartiza
rea instituțiilor parlamentare între 
aceste două partide și în alterna
rea președinților de republică la 
fiecare patru ani. în 1970, poporul 
columbian va fi pus în situația de 
a vota un candidat conservator, 
deoarece acestui partid îi vine 
rîndul la această caricatură de 
democrație care există în țara noas
tră.

Marea burghezie, împăciuitoristă, 
urmărind să se îmbogățească, pro
testează și își ridică glasul împo
triva anumitor aspecte ale neruși
natei exploatări imperialiste, dar 
sfîrșește totdeauna prin a ceda în 
schimbul unor noi împrumuturi, 
care nu fac altceva decît să con
tribuie la creșterea gradului de 
dependență a țării noastre și la în
răutățirea situației noastre eco
nomice.

întregul sistem antidemocratic 
creat de oligarhie și toată această 
politică împăciuitoristă față de im
perialism sînt susținute de un 
imens aparat de represiune poli- 
țisto-militară care reprezintă în 
prezent principalul instrument fo
losit de guvern împotriva forțelor 
democratice și progresiste din pa
tria noastră. Cu toate acestea, po
porul își ridică glasul protestînd 
zilnic și folosind cele mai variate 
și originale forme de luptă, in
clusiv lupta armată care se duce 
în munții noștri.

Partidul comunist participă activ 
la toate luptele de masă și strînge 
legăturile sale cu cele mai largi 
pături ale populației, aplicînd în 
activitatea sa de zi cu zi politica 
sa de folosire a tuturor formelor 
de luptă. (Aplauze).

în ultimii ani, în lupta contra 
oligarhiei au căzut numeroși acti
viști ai partidului nostru. Alții sînt 
persecutați. Peste 500 deținuți poli
tici se află în închisori și pentru 
eliberarea lor trebuie să se exprime 
cea mai largă solidaritate. (A- 
plauze).

Partidul nostru se pregătește 
pentru aniversarea centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin prin mani
festările politice care au fost pre
văzute pentru perioada pînă în a- 
prilie 1970, înțelegînd că aceasta 
este o înaltă îndatorire a tuturor 
comuniștilor, îndatorire pe care 
noi vom ști să ne-o îndeplinim cu 
cinste.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân ! (Aplauze).

Trăiască marxism-leninismul I 
(Aplauze).

Trăiască internaționalismul pro
letar ! (Asistența în picioare aplau
dă îndelung). , 

crat. Perspectivele sînt favorabile 
mersului înainte al partidului nos
tru și al forțelor democratice, so
cialiste, laice și catolice de stînga, 
întrucît, în toți acești ani, clasa 
muncitoare și masele populare au 
desfășurat lupte importante care 
au accentuat criza grupului aflat 
la putere în San Marino și a poli
ticii regimului actual și au făcut 
să progreseze ideea unității pe tă- 
rîm sindical și politic.

Dragi tovarăși delegați, am ur
mărit cu mare interes lucrările 
Congresului dv. care, prin impor
tanța lor, prezintă interes pentru 
întreaga mișcare comunistă inter
națională și pentru toate forțele 
care luptă pentru pace, progres so
cial, independență și socialism. 
(Aplauze).

România socialistă, sub condu
cerea sigură a partidului dumnea
voastră, a făcut mari pași înainte 
în dezvoltarea sa economică, so
cială, culturală, tehnică, în dezvol
tarea democrației, aducînd totoda
tă o importantă contribuție la des
tinderea internațională, la lupta 
împotriva uneltirilor ațîțătorilor la 

război imperialiști, pentru pace, 
coexistență pașnică, autonomia și 
securitatea popoarelor. Cu noul 
plan cincinal, ale cărui directive 
vor fi aprobate la sfîrșitul acestor 
lucrări, România va realiza, fără 
îndoială, alți pași, și mai impor
tanți înainte, în creșterea continuă 
materială, morală și culturală, pe 
drumul unei societăți socialiste 
mai evoluate, mai umane și mai 
avansate. (Aplauze).

Prezența pe arena internațională 
a unui sistem de state socialiste, 
avînd în frunte Uniunea Sovietică, 
creșterea impetuoasă a mișcării 
noastre pune în fața partidelor 
comuniste și muncitorești noi sar
cini, care diferă de la țară la țară, 
și care cer fiecărui partid o con
tinuă căutare pentru a duce înain
te lupta, potrivit condițiilor obiec
tive și subiective ale propriei țări,

Salutul Partidului Comunist Portughez 
. CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI 

SOFIA FERREIRA

Congresului a! X-lea al Partidului 
Comunist Român

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Portughez, în numele 
tuturor membrilor partidului, a- 
duce un salut călduros și frățesc 
celui de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român și, prin el, 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din Republica Socialistă 
România. (Aplauze).

Cu toate îngrădirile de infor
mare, rezultat al existenței de 43 
de ani a unei dictaturi fasciste în 
Portugalia, comuniștii și clasa 
muncitoare din țara noastră urmă
resc cu viu interes activitatea par
tidului dumneavoastră, realizările 
poporului român în construirea so
cialismului. Sistemul socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, este 
marele bastion al clasei muncitoare 
din toate țările, al forțelor revo
luționare din lumea întreagă. Suc
cesele și victoriile dumneavoastră 
reprezintă o valoroasă contribuție 
la lupta grea pe care o ducem as
tăzi pentru eliberarea patriei 
noastre de sub tirania fascistă, 
pentru instaurarea unui regim de
mocratic, pentru cucerirea adevă
ratei independențe naționale, pen
tru a deschide calea revoluției 
proletare și pentru edificarea în 
viitor a unei Portugalii socialiste. 
Salutăm Congresul dumneavoastră, 
urăm din inimă deplin succes lu
crărilor sale, spre binele poporului 
român, al cauzei libertății, demo
crației, păcii, socialismului și comu
nismului din toate țările. (Aplauze).

în Portugalia, după îmbolnăvi
rea lui Salazar și după ce a fost 
înlocuit din funcțiile executive și 
s-a format guvernul lui Marcello 
Caetano în septembrie 1968, fas
ciștii caută printr-o manevră de
magogică „de așa-zisă liberalizare" 
să creeze impresia că situa- 
ția politică s-ar fi schimbat.

Delegați din județul Constanța

avînd mereu în vedere necesita
tea respectării autonomiei o dată 
cu principiile internaționalismului 
proletar. •>

Imperialismul, cu toate lovitu
rile pe care le-a primit — în spe
cial din partea eroicei rezistențe a 
poporului vietnamez, față de care 
ne manifestăm deplina și necon
diționata noastră solidaritate — re
prezintă o amenințare continuă la 
adresa păcii și libertății popoare
lor. De aceea, mișcarea comunis
tă internațională și toate forțele 
antiimperialiste trebuie să gă
sească un anumit numitor comun 
în lupta pentru apărarea păcii, asi
gurarea triumfului coexistenței 
pașnice concepută în mod dina
mic, pentru respectarea indepen
denței naționale și pentru socia
lism. Pe această bază se va putea 
crea o nouă unitate în mișcarea

Dragi tovarăși.

Este o mare onoare pentru mine 
să pot vorbi, în numele comuniș
tilor portughezi, la tribuna celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. (Aplauze).

Permiteți-mi ca, înainte de a citi 
salutul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez a- 
dresat Congresului dumneavoastră, 
să salut, în persoana delegaților la 
Congres, pe toți comuniștii, clasa 
muncitoare și poporul din Româ
nia, să le doresc tuturor mult suc
ces în muncă și fericire personală. 
(Aplauze). Aduc totodată un salut 
tovărășesc delegaților partidelor 
frățești, precum și celor reprezen-

Astfel, într-un moment de gra
vă criză a regimului, ei încear
că să-și lărgească baza de 
sprijin intern și să cîștige din nou 
încrederea pe plan internațional 
care să le permită să obțină un 
sprijin extern mai larg. Adevă
rul este însă că salazarismul con
tinuă fără Salazar. Poporului 
portughez continuă să-i fie negate 
cele mai elementare libertăți. Con
tinuă teroarea polițienească. Con
tinuă aservirea imperialismului 
străin. Continuă războiul criminal 
împotriva popoarelor din Angola, 
Guineea și Mozambic, cu a căror 
luptă pentru libertate și indepen
dență ne manifestăm în mod activ 
solidaritatea.

Partidul nostru demască mane
vra demagogică a guvernului fas
cist și, în același timp, caută să 
folosească cu curaj agravarea cri
zei regimului pentru a sparge imo- 
bilismțil politic, pentru a cuceri noi 
poziții, pentru a obține satisfacerea 
unor revendicări imediate, pentru 
a întări în acțiune unitatea și or
ganizarea forțelor antifasciste, pen
tru a da impuls luptei populare, 
în decursul primului semestru al 
anului în curs un val de greve și 
alte acțiuni ale clasei muncitoare, 
greve și manifestații studențești, 
lupte unitare în sectoarele poli
tice ale opoziției democratice 
pentru libertăți fundamentale con
stituie cele mai importante ele
mente ale luptei populare și 
ale mișcării democratice din ul
timii opt ani. Sîntem convinși 
că, în cursul acestui an, vor 
avea loc mari acțiuni ale maselor 
împotriva dictaturii fasciste, acți
uni care vor apropia ziua bătălii
lor finale pentru libertate și demo
crație, parte constitutivă a luptei 
noastre pentru socialism. (Aplauze).

Pentru poporul portughez, supus 

noastră și, deci, se va putea duce 
înainte, în' ritm mai rapid și cu 
mai mult succes, lupta pentru to
tala înfrîngere a imperialismului. 
(Aplauze).

Tovarăși delegați, mulțumin- 
du-vă din nou pentru posibilita
tea pe care ne-ați oferit-o de a 
asista la cel de-al X-lea Congres 
al dumneavoastră, vă adresăm cele 
mai bune urări de noi succese și 
salutăm cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării României — dată 
luminoasă în istoria poporului dv., 
care a permis pășirea pe calea so
cialismului. (Vii aplauze).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân I (Aplauze).

Trăiască pacea I (Aplauze).
Trăiască internaționalismul pro

letar 1 (Asistența în picioare a- 
plaudă îndelung).

tînd mișcarea națională de elibe
rare, aflați aici. (Aplauze).

. Permiteți-mi să salut cu deose
bită emoție pe delegații Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și 
ai Frontului Național de Eliberare, 
care luptă cu eroism împotriva 
imperialismului nord-american, și 
pe delegații partidelor revoluțio
nare din Angola, Guineea, Mo
zambic (Aplauze) victime ale ex
ploatării și războiului criminal al 
colonialiștilor portughezi și a căror 
luptă eroică pentru independență 
este activ sprijinită de noi, comu
niștii portughezi. (Aplauze).

Voi da citire, tovarăși, salutului 
Partidului Comunist Portughez: 

de 43 de ani unei dictaturi fas
ciste, solidaritatea internațională 
este de cea mai mare importanță. 
Permiteți-mi ca, prin intermediul 
Congresului dumneavoastră, să 
exprimăm Partidului Comunist 
Român și oamenilor muncii din 
România sentimentele noastre de 
sinceră mulțumire pentru repeta
tele dovezi de solidaritate fră
țească cu comuniștii și clasa mun
citoare din Portugalia. (Vii a- 
plauze).

Relațiile între cele două partide 
ale noastre, inspirate de princi
piile internaționalismului proletar 
și caracterizate de respectul reci
proc, sinceritate și loialitate, re
prezintă cea mai bună expresie a 
identității de interese ale clasei 
muncitoare din Portugalia și din 
România socialistă, a prieteniei 
dintre popoarele României și Por
tugaliei. Sîntem siguri, dragi tova
răși, că în cadrul coeziunii și uni
tății mișcării comuniste interna
ționale se vor menține și întări 
legăturile frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Portughez. (Vii aplauze).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân și cel de-al X-lea Congres al 
său ! (Aplauze).

Dorim mari succese Comuniștilor, 
oamenilor muncii, poporului român 
în construirea societății socialiste I 
(Aplauze).

Trăiască cauza invincibilă a mar- 
xism-leninismului, a internaționa
lismului proletar ! (Aplauze).

Trăiască unitatea mișcării comu
niste internaționale ! (Aplauze pre
lungite).

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

PORTUGHEZ
(Asistența în picioare aplaudă în

delung).
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într-o pauzâ a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întrefine cu membrii delegației Partidului Comu
nist din Reunion, condusă de Paul Verges

Salutul Partidului Socialist din Japonia 
CUVÎNTAREA rostită de

MASASHI ISHIBASH1
sive, prin întărirea continuă și ex
tinderea Tratatului de securitate 
japono-american într-un tratat in- 
cluzînd arme nucleare și acoperind 
întreaga Asie.

Este evident că aceste acțiunî ur
măresc pregătirea unei alianțe 
anticomuniste care ar fi îndreptată 
împotriva statelor socialiste din A- 
sia — Vietnam, Coreea, China, 
Mongolia și Uniunea Sovietică — și 
care urmărește, în același timp, 
să înăbușe lupta de eliberare na
țională din Asia.

în această situație, Partidul So
cialist din Japonia, ca centru al 
forțelor de pace și democrație, lup
tă în colaborare cu Consiliul Ge
neral al Sindicatelor din Japonia 
(SOHYO) în fruntea poporului ni
pon pentru abrogarea Tratatului

de securitate japono-american, 
pentru obținerea retrocedării ime
diate, necondiționate și complete 
a Okinawei, devenită bază a răz
boiului din Vietnam, șl pentru con- 
strîngerea imperialismului ameri
can să se retragă complet din 
Vietnam și din întreaga Asie.

Sîntem convinși că această luptă 
va contribui la dezvoltarea relații
lor noastre prietenești cu statele 
socialiste din Asia, va întări soli
daritatea cu ele și va fi o sursă 
de reciprocă încurajare.

Sîntem, de asemenea, convinși că 
este necesar să luptăm pentru re- 
normalizarea relațiilor dintre Ja
ponia și Republica Populară Chi
neză, sarcină atît de urgentă pen
tru ambele națiuni, că trebuie să în
tărim solidaritatea noastră cu po-

poarele altor țări din Asia, care 
luptă pentru independență națio
nală, în mod deosebit cu poporul 
vietnamez, prin susținerea hotă- 
rîtă a programului în zece puncte 
al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, prin spriji
nirea Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud.

Istoria dovedește că dacă forțele 
revoluționare antiimperialiste sînt 
strîns unite în luptă, ele pot, cu 
certitudine, să învingă imperia
lismul și forțele reacționare, iar a- 
ceasta este, de asemenea, și o lege 
a dezvoltării sociale. Cu toate a- 
cestea, vorbind sincer, nu se poate 
spune că în prezent lagărul socia
list și forțele antiimperialiste 
sînt așa de unite încît să poată 
răspunde acestei cerințe istorice, 
în acest sens, credem că e timpul 
ca forțele socialiste să caute serios 
căile pentru realizarea unei noi u- 
nități și a unei noi coeziuni.

Partidul Socialist din Japonia 
consideră că, din moment ce îm
prejurările, condițiile istorice și 
sociale sînt diferite de la țară la 
țară, e absolut natural ca metodele 
și formele revoluției socialiste, ale 
.construcției socialiste să difere de 
Ia țară la țară. E greșit să se 
imite mecanic metode care au fost 
aplicate într-o altă țară sau să se 
impună anumite metode unei țări. 
Noi sîntem convinși că, în acest 
sens, e necesar, de asemenea, ca 
toate țările socialiste și partidele, 
mari sau mici, să respecte cu 
strictețe principiile independenței, 
egalității în drepturi, neinterven
ției în afacerile interne ale altora. 
(Aplauze puternice)

Susținînd acest punct de vedere 
fundamental, Partidul Socialist din 
Japonia dorește sincer să stabi
lească relații prietenești cu toate 
forțele socialiste, antiimperialiste 
și antimonopoliste.

în ceea ce privește problemele 
noastre interne, partidul nostru 
luptă să aducă la putere un guvern 
al apărării Constituției, credin
cios democrației și neutralității, în 
conformitate cu prevederile acestei 
Constituții care, prima oară în 
lume, are la bază concepția neîn- 
armării și păcii absolute, și, în cele 
din urmă, să instaureze un guvern 
socialist.

în încheierea cuvîntului meu, do
resc poporului român să realizeze 
cu succes hotărîrile Congresului 
P.C.R., să cucerească o nouă 
treaptă pe drumul construcției so
cialiste, să aducă și în viitor o 
importantă contribuție la lupta po
poarelor de pretutindeni împotriva 
imperialismului, sub conducerea 
remarcabilă a Partidului Comu
nist Român. în același timp, do
resc din inimă dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor prietenești din
tre Partidul Socialist din Japonia 
și Partidul Comunist Român, dintre 
cele două popoare. (Vii aplauze)

Trăiască Congresul al. X-lea al 
Partidului Comunist Român I (A- 
plauze). 

menține independența sa națională. 
(Aplauze).

Acum doi ani, guvernul țării 
mele a semnat un Acord de schimb 
liber cu Marea Britanie, dar așa 
cum știți și dv. legile capitalismu
lui fac imposibilă egalitatea între 
statele capitaliste. Capitalismul 
monopolist britanic pătrunde din ce 
în ce mai mult în toate sectoarele 
economiei noastre și recucerește 
țara noastră de data aceasta cu 
cecul bancar în loc de baionetă. 
Pături importante ale clasei capita
liste irlandeze colaborează din plin 
cu capitalismul monopolist în spe
ranța că vor putea beneficia de pe 
urma exploatării continue a mun
citorilor irlandezi. Guvernul 
nostru a încercat de aseme
nea și continuă să încerce să 
obțină admiterea în Piața comu
nă europeană, lucru care va expu
ne țara noastră la noi lovituri, ca 
urmare a concurenței dintre mo
nopoluri. Aceasta ne-ar putea atra
ge spre blocurile militare, inclu
siv posibilitatea aderării ca mem
bri la N.A.T.O.

Partidul nostru luptă cu hotărî- 
re împotriva acestei politici. în 
fapt, Partidul Muncitoresc Irlan
dez joacă în prezent un rol de 
frunte în unirea tuturor forțelor 
din țara noastră, care doresc să 
realizeze independența națională. 

Programul partidului nostru arată 
în această privință : „Unica bază 
sigură pe care o mișcare pentru 
independență națională și progres 
se poate ridica o constituie clasa 
muncitoare. Aceasta pentru că ea, 
ca clasă, nu are interese înrădă
cinate în societatea prezentă și ea 
constituie o clasă permanent ex
ploatată care și-a dezvoltat pro
priile sale organizații și tradiții de 
luptă contra exploatării". întrucît 
este atacat de către clasa munci
toare și aliații săi, capitalismul mo
nopolist reacționează, încercînd să 
restrîngă libertățile democratice. 
Irlanda nu constituie o excepție. 
Guvernul nostru care reflectă inte
resele marelui capital încearcă 
acum cu insistență să introducă noi 
legi antisindicale, noi legi care să 
limiteze dreptul la întrunire și Ia 
demonstrații publice. Partidul 
nostru este foarte activ în com
baterea acestei preconizate legisla
ții antidemocratice.

Urmînd linia sa de solidaritate 
internațională cu forțele antiimpe
rialiste din întreaga lume, Partidul 
Muncitoresc Irlandez a organizat o 
serie de mari demonstrații de pro
test împotriva politicii americane 
în Vietnam. în țara noastră au 
avut loc de asemenea mitinguri în 
sprijinul mișcărilor de eliberare 
națională din Angola, Mozambic și 

Guineea și împotriva regimurilor 
rasiste din Rhodesia și Africa de 
Sud.

în acest spirit antiimperialist, 
partidul nostru a participat la re
centa Consfătuire de la Moscova a 
partidelor comuniste și muncito
rești și a semnat documentul poli
tic principal. Noi sîntem interesați 
în mod deosebit în hotărîrea Con
sfătuirii de a se pregăti un con
gres mondial antiimperialist și na 
afirmăm sprijinul nostru deplin 
față de această hotărîre.

Tovarăși,

Permiteți-mi să închei, urîn- 
du-vă succes deplin în dezbate
rile dv., cu convingerea că Con
gresul dv. este o verigă în lanțul 
progresului lumii socialismului 
care va obține într-o zi victoria 
totală, cînd comunismul va fi in
staurat pe planeta PĂMÎNT. (Vil 
Aplauze).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân ! (Aplauze).

Trăiască prietenia dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Irlandez I (Aplauze).

Trăiască unitatea și prietenia 
între toate partidele comuniste șl 
muncitorești! (Asistența, în picioa
re, aplaudă îndelung).

Stimate domnule președinte, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceayșescu,

Stimați conducători ai partidului, 
Stimați delegați ai partidului,

Salutul Partidului Muncitoresc irlandez
CUVÎNTAREA TQVARĂȘUWl

Stimați delegați ai partidelor 
comuniste și muncitorești din di
ferite țări ale lumii.

Permiteți-mi înainte de toate ca, 
folosind acest prilej, să exprim re
cunoștința Partidului Socialist din 
Japonia pentru invitația ce i-a fost 
adresată de a participa la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, pentru posibilitatea 
ce mi se oferă de a vă transmite 
un salut de solidaritate în numele 
Comitetului Central Executiv al 
partidului nostru. (Aplauze).

Partidul Socialist din Japonia are 
un respect profund" față de Parti
dul Comunist Român care, de la 
fondarea sa, a slujit în mod sta
tornic interesele poporului, a con
dus poporul, prin eroica sa luptă, 
la cucerirea independenței națio
nale, la dezvoltarea multilaterală 
a construcției socialiste, a adus o 
măreață contribuție la lupta împo
triva imperialismului, pentru pace 
și progres social, la unitatea și 
coeziunea sistemului socialist.

Este un fapt incontestabil că, în 
prezent, forțele imperialiste, con
duse de Statele Unite, sînt obligate 
la izolare, trebuie să se retragă în 
fața puterii țărilor socialiste, a ac
tivizării luptei pentru independență 
națională, a dezvoltării forțelor de
mocratice, concentrate în jurul cla
sei muncitoare, a creșterii numă
rului popoarelor iubitoare de pace, 
a acțiunilor întreprinse de țările 
nealiniate și neutre. Acest lucru e 
ilustrat în modul cel mai grăi
tor prin faptul că Statele Unite su
feră înfrîngeri hotărîtoare în răz
boiul lor de agresiune împotriva 
Vietnamului, datorită luptei eroi
ce a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud și a 
Republicii Democrate Vietnam.

Totodată, trebuie să acordăm 
o mare atenție faptului că impe
rialismul american, netrăgînd în
vățămintele cuvenite din înfrîn- 
gerea sa în războiul din Vietnam, 
duce o periculoasă politică nu nu
mai de menținere a unui sistem 
de dominare colonialistă în Viet
namul de Sud, ci și de extindere 
a focului în alte zone ale Asiei. 
Acest lucru e demonstrat cu cla
ritate de repetatele provocări des
chise întreprinse recent împotriva 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Așa cum este cunoscut, datorită 
Tratatului de securitate japono-a
merican, țara noastră a fost folo
sită de imperialismul american ca 
bază a politicii sale de agresiune 
și război în Asia, pentru izolarea 
Republicii Populare Chineze. în 
prezent, imperialiștii americani, 
împreună cu reacționarii japonezi, 
intenționează să transforme rapid 
Japonia într-un stat imperialist, 
plănuiesc să facă din Japonia un 
complice al aventurilor lor agre-

Tovarășe președinte,

Tovarăși,

Sînt foarte onorat să particip la 
Congresul dv. și să vă transmit 
salutări frățești din partea Comite
tului Central și a membrilor Par

SAM NOIAN
tidului Muncitoresc Irlandez. (A- 
plauze).

Prezența mea aici constituie o 
expresie a dorinței partidului meu 
de a întreține relații bune, fră
țești cu toate partidele comuniste 
și muncitorești. Această tradiție de 
internaționalism datează de peste 
100 de ani, de cînd unele dintre ti
nerele sindicate din țara noastră 
aveau legături cu Internaționala I. 
în acea vreme, Marx și Engels au 
acordat o atenție deosebită pro
blemei naționale irlandeze.

Sînt, de asemenea, onorat să par
ticip la Congresul dv. și să vizitez 
țara dv. pentru că doresc să cu
nosc activitatea partidului dv. de 
construire a socialismului în Româ
nia. Consider ca o mare experiență 
vizitarea unei țări socialiste, a unei 
țări în care poporul muncitor se 
bucură de toate foloasele bogății
lor materiale create prin munca sa. 
Realizarea politicii trasate în dis
cursurile și documentele Congresu
lui va întări și mai departe Româ
nia socialistă, întregul lagăr so
cialist. Doresc Congresului dv. suc
ces deplin în activitatea sa. (A- 
plauze).

Tovarăși, Irlanda a fost prima 
colonie a Marii Britanii și poporul 

Aprobare unanimă

nostru cunoaște dintr-o experiență 
amară adevărata față a imperialis
mului. Cu peste 40 de ani în urmă, 
ca rezultat al unei lupte populare 
armate, noi am obținut într-o a- 
numită măsură independența poli
tică în partea de sud a țării noas
tre. însă, imperialismul britanic a 
menținut o bază militară în partea 
de nord, impunînd în mod infam o 
politică de divizare. în esență, a- 
ceasta a fost politica de „împarte 
și stăpînește“, iar deosebirile reli
gioase existente în acea parte a ță
rii au fost folosite în interesul im
perialismului britanic. Irlanda a 
devenit atunci prima neocolonie a 
Marii Britanii. Alte state imperia
liste și-au însușit repede și au a- 
plicat repede același statut în alte 
țări coloniale. Țara noastră suferă 
pînă în ziua de astăzi din cauza 
acestei politici și noi am rămas o 
țară subdezvoltată cu un procent 
ridicat de șomaj și emigrare.

Am aflat la Congresul dv. despre 
mărețele realizări pe care le-ați ob
ținut în politica de industrializare 
a țării dv. și, să-mi fie permis a 
spune, istoria demonstrează că a- 
ceastă industrializare este unica 
bază pe care orice națiune își poate

Salutul Partidului Comunist Libanez
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Stimați tovarăși,

Permiteți-mi ca, în numele Co
mitetului Central al partidului 
nostru, să salut delegații la Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român și, prin ei, pe co
muniștii și oamenii muncii ai Ro
mâniei socialiste. (Aplauze).

Al X-lea Congres al dumnea
voastră are loc în anul în care 
România socialistă sărbătorește 
25 de ani de la eliberarea sa de 
sub jugul fascist. în urmă cu 25 
de ani, poporul român a scuturat 
jugul fascist prin insurecția ar
mată condusă de partidul comu
nist și cu ajutorul internaționa
list al Uniunii Sovietice și al ar
matei sale. în acești 25 de ani, 
poporul român a obținut mari 
succese în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei și culturii, 
pentru creșterea nivelului de 
viață, material și spiritual, al tu
turor celor ce muncesc de lă 
orașe și sate. Avem convingerea 
că veți realiza, de asemenea cu 
succes, sarcinile ce vor fi trasate 
de prezentul Congres pentru pe
rioada următoare. (Aplauze).

Xf9AE.IL DEBS
După ce a arătat că poporul li

banez duce în această peri
oadă, împreună cu celelalte po
poare arabe frățești, una din 
cele mai dure și dificile bătălii 
din istoria sa, tovarășul Khalil 
Debs a vorbit despre conflictul din 
Orientul Mijlociu, a criticat vehe
ment Israelul, care continuă să 
ocupe vaste teritorii arabe.

în acest context al persistenței 
comploturilor și presiunilor im
perialiste, israeliene și reacțio
nare — a spus K. Debs — noi 
trecem prin criza guvernamen
tală — care este o criză de 
regim — ce durează în Liban de 
la 23 aprilie 1969, după represiu
nea sîngeroasă împotriva marilor 
manifestări populare, care s-au 
soldat cu peste 20 de morți și 
100 de răniți, printre care mai 
mulți tovarăși din rîndurile 
noastre. Manifestațiile au fost or
ganizate în sprijinul rezistenței 
palestiniene și pentru ca' Libanul 
să ducă o politică arabă antiim- 
perialistă și antisionistă. Impe
rialismul american și reacțiunea 
libaneză urmăresc să impună po
porului nostru o politică de
fetistă și de capitulare. Parti
dul nostru, împreună cu for
țele progresiste patriotice și antiim
perialiste, luptă pentru un regim 
național democrat, corespunzător 
intereselor maselor largi populare, 
care să apere suveranitatea și inde
pendența Libanului, democrația și 
care să consolideze legăturile cu ță
rile arabe frățești în lupta lor îm
potriva imperialismului și sionis
mului. Pentru mase din ce în ce 
mai largi a devenit clar că regimul 
oligarhiei financiare din Liban este 
incapabil să facă față problemelor 
care frămîntă poporul nostru, să 
asigure dezvoltarea și progresul ță
rii noastre. Lupta dusă de poporul 
nostru este strîns legată de lupta 

generală a popoarelor arabe șl a 
poporului palestinian pentru recu
perarea drepturilor legitime pe pă- 
mîntul său și în patria sa, luptă 
care se întărește în permanență, 
pe cale militară sau nemilltară șl 
prin acțiunile organizate de rezis
tența palestiniană.

în lupta lor dreaptă, popoarele 
arabe se bucură de sprijinul țărilor 
socialiste și al forțelor de eliberare 
și progresiste din lumea întreagă, 
îndeosebi de sprijinul și ajutorul 
însemnat și multilateral al Uniunii 
Sovietice.

După ce a subliniat că este ne
cesară o largă solidaritate interna
țională cu popoarele arabe, vorbi
torul a arătat că o astfel de soli
daritate a fost exprimată în mod 
clar de către Consfătuirea partide
lor comuniste și muncitorești de la 
Moscova.

Noi considerăm — a con
tinuat K. Debs — că rezultatele 
Consfătuirii de la Moscova repre
zintă un pas foarte important pen
tru întărirea coeziunii și unității 
mișcării comuniste mondiale în 
lupta comună împotriva imperia
lismului. Este în interesul întregii 
mișcări comuniste mondiale și re
voluționare ca acest pas să fie 
urmat de alte acte care să ducă la 
întărirea frontului comun al forțe
lor revoluționare din lume, împo
triva imperialismului și reacțiunii, 
pentru 1 progres și socialism. (A- 
plauze).

Trăiască unitatea de acțiune a 
mișcării comuniste mondiale, a tu
turor forțelor revoluționare și pro
gresiste împotriva imperialismului 
american și a celorlalte forțe impe
rialiste și reacționare ! (Aplauze).

Trăiască prietenia dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Libanez ! (Aplauze).

Trăiască comunismul! (Vii a- 
plauze).

Xf9AE.IL
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI
utul Partidului Comunist din Turcia

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
HALIL OZGUR

Dragi tovarăși,

în numele Partidului Comunist 
din Turcia adresez Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân un călduros salut. Urez Con
gresului dumneavoastră succese în 
desfășurarea lucrărilor sale. (A- 
plauze). Sîntem convinși că acest 
Congres, care coincide cu cea de-a 
25-a aniversare a eliberării Ro
mâniei, va lua hotărîri importante 
în lupta pe care o desfășoară po
porul frate român pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului. 
(Vii aplauze).

Acum 25 de ani, la 23 August 
1944, în condițiile în care armata 
sovietică provoca înfrîngeri arma
telor hitleristo-fasciste, poporul ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, și-a cucerit liber
tatea. Aceasta a constituit un eve
niment deosebit de important în 
istoria poporului român, în istoria 
clasei muncitoare din România.

Odinioară, România era o țară 
înapoiată. Ciocoii, marii moșieri, 
burghezia, familia regală din Ro
mânia, împreună cu fasciștii-hit- 
leriști, au jefuit țara dv. Marea 
majoritate a poporului dv. trăia în 
sărăcie. Dar poporul român, sub 
conducerea partidului său comu
nist, desființînd exploatarea, în- 
vingînd sărăcia și înapoierea, stîr- 
pind ciulinii Bărăganului, a obți
nut succese mărețe. Izvorul aces
tor succese îl constituie munca pli
nă de abnegație a poporului român, 
conducerea marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român și co
laborarea cu țările socialiste. După 
30 Decembrie 1947, cînd a fost 
proclamată Republica Populară, 
România a început să se dezvolte 
într-un ritm rapid. Ea a devenit 
o țară cu o industrie și o agri
cultură înaintată, o țară socialistă 
dezvoltată din punct de vedere eco
nomie și cultural. Datorită succe
selor obținute, au 'crescut nivelul 
de trai al poporului român, pros
peritatea și nivelul cultural al po
porului.

Paralel, a crescut prestigiul Ro
mâniei pe arena internațională. Re
publica Socialistă România ocupă 
un loc important în sistemul mon
dial socialist, care joacă un rol de 
seamă în mișcarea comunistă inter
națională, ce devine tot mai pu
ternică. Republica Socialistă Ro
mânia este o componentă inaliena
bilă a sistemului mondial socia
list, un membru viguros al a- 
cestuia și ea se dezvoltă în toate 
domeniile. Republica Socialistă 
România sprijină țările slab dez
voltate în lupta lor împotriva im
perialismului, popoarele care luptă 
pentru cucerirea independenței lor 
naționale. Urmărim cu mult in
teres construcția multilaterală a 
socialismului în România, conside- 
rîrid că această operă este de o 
mare însemnătate pentru însăși 
lupta de eliberare a poporului nos
tru. Dezvoltarea Republicii So
cialiste România, care este un 
membru puternic al comunității 
țărilor socialiste, constituie pentru 
noi, pentru poporul nostru, un spri
jin în lupta împotriva imperialis
mului. Această dezvoltare apropie 
clipa victoriei noastre împotriva 
imperialismului. (Aplauze).

Dragi tovarăși, poporul nostru, 
clasa muncitoare din Turcia, toate 
forțele patriotice duc o luptă ac
tivă împotriva imperialismului a- 
merican. Lupta poporului turc îm
potriva imperialismului american și 
a celui autohton a cunoscut o 
mare amploare, în special în ultimii 
zece ani. Colaborarea Turciei cu 
imperialismul agresiv, în special cu 
cel american, faptul că Turcia este 
membru al blocului agresiv 
N.A.T.O. au costat foarte mult po
porul nostru. Datoria externă a 
Turciei a atins cifra de 38 miliarde 
lire. Și datoria internă a crescut 
foarte mult. Țara noastră este fră- 
mîntată de îndelungate crize eco
nomice, politice și sociale.’ Ca ur
mare a acordurilor înrobitoare în
cheiate cu imperialiștii, a așa-nu- 
mitelor „ajutoare”, Turcia este din 
an în an tot mai exploatată, po
porul nostru este tot mai asuprit, 
iar sărăcia se extinde în întreaga 
țară. Șomajul a devenit o calami
tate națională. Crește zilnic și în 
ritm rapid numărul șomerilor în 
rîndurile țăranilor veniți la orașe 
din cauza mizeriei și sărăciei. Din 
Istanbul pleacă în fiecare zi spre 
țările Europei occidentale, în spe
cial spre Germania Federală, tre
nuri pline cu muncitori turci. In 
momentul de față, pînă și în stepele 
din Australia lucrează în condiții 
mizere muncitori turci. Dar exploa
tarea cruntă, represiunile și teroa
rea fac să crească și mai mult vo
ința de luptă a clasei muncitoare 
din Turcia, conștiința ei de clasă. 
Prin alegerile din 1965, în . parla
ment au intrat 15 deputați din 
partea Partidului Muncitoresc Turc. 
Dar nu o dată deputății din par
tidele politice aflate la putere a- 
tacă reprezentanții clasei munci
toare cu pistolul și cuțitul, ca în 
Texas.

Cu toată represiunea sîngeroasă 
șl teroarea la care recurg forțele 
aflate la putere, lunta clasei mun
citoare se intensifică. Grevele 
muncitorilor noștri, revendicările 
lor dobîndesc un caracter politic. 
Aproape la toate grevele și . mitin
gurile, muncitorii poartă pancarte 
pe care se află înscrise lozinci ca : 
„Jos America imperialistă !“, „Tră
iască Turcia independentă!". 
„Muncitori, țărani, tineri, dati-vă 
mîinile!“, „Pămînt țăranilor!“, 
„Fabricile muncitorilor !“ ș.a. Pă
turile țărănești, care sînt aliatul 
firesc al clasei muncitore, intră și 

ele în procesul revoluționar, or
ganized manifestări de protest 
împotriva puterii care nu dă pă- 
mînt țăranilor. In unele locuri, 
țăranii lipsiți de pămînt ocupă 
pămîntul moșierilor și îl lucrează 
în comun.

Lupta clasei muncitoare din Tur
cia a atras forțele patriotice în 
lupta împotriva imperialismului a- 
merican și vest-german, împo
triva imperialismului autohton 
și a agenților săi, împotriva 
bazelor militare străine de pe te
ritoriul patriei noastre, a acor
durilor bilaterale încheiate cu Sta
tele Unite ale Americii, împotriva 
pactului agresiv N.A.T.O., a Flo
tei a Vl-a americane, pentru inde
pendență și eliberare. Clasa mun
citoare din Turcia a început să 
.joace un rol de seamă în lupta 
împotriva imperialismului și a îna
poierii.

Salutul Uniunii Democrate Somaleze
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

YUSSUF OSMAN SAMANTAR

Tovarășe președinte,
Tovarăși delegați,

în numele Comitetului Central 
al Uniunii Democrate Somaleze 
mulțumesc Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru 
invitația ce ne-a fost adresată de 
a asista la lucrările celui de-al 
X-lea Congres, care va analiza ac
tivitatea depusă între Congresul al 
IX-lea și al X-lea, va stabili sarci
nile viitoare ale partidului, va a- 
proba planul cincinal de dezvol
tare.

Permiteți-ml, tovarăși, să adre
sez conducătorilor partidului vos
tru, precum și întregului popor ro
mân, salutul frățesc, sincer, al Co
mitetului Central, al membrilor U- 
niunii Democrate Somaleze șl al 
tuturor democraților somalezi, care 
urmăresc remarcabilele succese ob
ținute de partidul vostru, de po
porul român, în construcția socia
listă, succese care vor fi spre bi
nele poporului român și, în același 
timp, vor contribui la întărirea și 
dezvoltarea mișcării muncitorești 
mondiale și a întregii mișcări anti
imperialiste ; de asemenea vor servi 
la consolidarea păcii și a coexisten
ței pașnice între state cu sisteme 
sociale diferite. (Aplauze).

Noi sîntem siguri că succesele pe 
care le-ați obținut nu sînt întâm
plătoare, că ele sînt rezultatul unor

Poporul nostru, în frunte cu 
clasa muncitoare, toate forțele 
progresiste sprijină lupta de elibe
rare a poporului vietnamez, cer 
retragerea imperialiștilor ameri
cani din Vietnam. Toate forțele 
antiimperialiste din Turcia cer re
tragerea agresorilor de pe terito
riile arabe ocupate și sprijină po
poarele arabe.

Succesele obținute de țările so
cialiste au o mare influență în 
creșterea fermității de luptă a cla
sei muncitoare din țara noastră, 
în intensificarea luptei antiimpe
rialiste. în această privință, un 
rol important îl are și Republica 
Socialistă România.

Credem că ultima consfătuire a 
partidelor comuniste și muncito
rești va juca un mare rol în întă
rirea mișcării internaționale mun- 

grele lupte și sacrificii făcute de 
mișcarea muncitorească din Româ
nia condusă de partidul comunist, 
mișcare care a desfășurat o luptă 
tenace și plină de greutăți înce- 
pînd cu anii îndepărtați și pînă în 
condițiile de azi ale existenței unui 
sistem de state socialiste, care coo
perează între ele. Tovarăși, cînd 
vorbesc de sacrificii și de lupte 
grele, mă gîndesc la condițiile ile
galității în care Partidul Comunist 
Român a fost nevoit să activeze 
între 1924 și 1944 ; la grevele mun
citorești desfășurate la București în 
1920, la Reșița în 1930, la Lupenl 
în 1929, dintre care numai la ulti
ma au fost împușcați 130 de mi
neri ; mă gîndesc, de asemenea, la 
rolul jucat de clasa muncitoare din 
România, de întregul popor român, 
alături de Armata Roșie, în lupta 
pentru eliberarea țării voastre de 
sub jugul nazist.

Tovarăși, în ce privește situația 
internațională, minoritățile rasis
te încurajate de imperialiștii din 
Africa de Sud și din Rhodesia tind 
să perpetueze asuprirea majorității 
africane : guvernul fascist portu
ghez refuză cu încăpățînare să a- 
corde independența popoarelor din 
Mozambic, Angola și Guineea, așa 
cum Franța refuză să acorde inde
pendența Somaliei franceze ; Israe
lul, ațîțat de statele imperialiste, 
refuză să elibereze deocamdată te
ritoriile pe care le-a ocupat în ță
rile arabe în timpul războiului din 
iunie 1967, opunîndu-se rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
fapt ce menține tensiunea în a- 
ceastă zonă; agresiunea impe
rialiștilor americani în Viet
nam continuă; revanșarzii ger
mani revendică teritorii din 
Cehoslovacia, Polonia și încear
că să se prezinte ca fiind sin
gurii reprezentanți ai poporului 
german, bazîndu-se pe falimentara 
doctrină Hallstein. Statele impe
rialiste, pe lîngă că au constituit 
Pactul Atlanțic, încearcă să creeze 
noi baze militare în multe țări din 
lumea a treia, amenințînd în acest 
fel pacea mondială. Ei organizează 
continuu lovituri de stat împotriva 
țărilor lumii a treia conduse de 
elemente progresiste, așa cum s-a 
întîmplat în Ghana și Mali și așa 
cum s-a încercat în Guineea și 
Tanzania. 

citoreștl, a unității mișcărilor de 
eliberare națională și în crearea 
unei solidarități și rrfai strînse a 
forțelor progresiste și antiimpe
rialiste.

Partidul Comunist Român ocupă 
un loc și un rol important în miș
carea comunistă și muncitorească 
mondială, precum și în lupta pen
tru întărirea unității mișcării de 
eliberare națională. (Aplauze). 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român va stabili noi 
obiective pentru dezvoltarea con
strucției socialiste în Republica 
Socialistă România în domeniul 
economic, tehnic și cultural. Sîn
tem convinși că poporul frate ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, va realiza cu 
succes noile obiective stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului. 
Sub steagul marxism-leninismului 
și al internaționalismului proletar. 
Partidul Comunist Român și în
tregul popor român vor înfăptui 
aceste obiective.

Urez din nou succese în desfășu
rarea lucrărilor Congresului dv. 
(Aplauze).

Trăiască al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român ! (A- 
plauze).

Trăiască unitatea mișcării mon
diale comuniste și muncitorești I 
(Asistența, în picioare, aplaudă în
delung).

Pentru a depăși toate aceste 
probleme internaționale grele 
create de imperialism, credem că 
este necesară, astăzi mai mult ca 
oricînd, unitatea de acțiune a tu
turor forțelor antiimperialiste și 
îndeosebi a țărilor socialiste și a 
partidelor comuniste și muncito
rești din toată lumea. In acest sens, 
sîntem convinși că Forumul de la 
Moscova al partidelor comuniste 
și muncitorești la care au avut loc 
schimburi de păreri și de expe
riență între diferite partide a 
adus o importantă contribuție.

în ce ne privește, noi, care lup
tăm în condiții dificile pentru uni
ficarea națională, pentru lichida
rea falsificărilor electorale, pentru 
o dezvoltare economică menită să 
garanteze consolidarea independen
ței politice naționale, promitem în 
fața tuturor că ne vom uni efortu
rile noastre cu eforturile tuturor 
celorlalte forțe antiimperialiste și 
vom întreține relații de prietenie 
cu partidele comuniste și muncito
rești și cu toate celelalte mișcări 
antiimperialiste care vor dori a- 
cest lucru.

Tovarăși,

Intre partidul nostru și Partidul 
Comunist Român au existat și e- 
xistă relații frățești, de prietenie și 
sîntem convinși că aceste relații 
firești de prietenie frățească vor fi 
tot mai puternice și mai adînci. 
(Aplauze).

Urăm succes deplin Congresului 
vostru și sperăm că planul cinci
nal de dezvoltare multilaterală pe 
perioada 1971—1975 va fi realizat 
înainte de termenul prevăzut; 
totodată, adresăm urări de mari 
succese conducătorilor partidului 
vostru. (Aplauze puternice).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân ! (Vii aplauze).

Trăiască România socialistă 1 
(Aplauze puternice).

Trăiască internaționalismul pro
letar ! (Aplauze puternice).

Trăiască unitatea între parti
dele comuniste și muncitorești, în
tre toate forțele antiimperialiste ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia între parti
dele noastre și țările noastre ! 
(Asistența, în picioare, aplaudă în
delung).

Intr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegației Partidului Tudeh 
(Popular) din Iran, condusă de tovarășul Iradj Eskandari
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Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Reu
nion, delegația noastră este fericită 
să aducă salutul său celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român. (Aplauze).

Am ascultat cu interes Raportul 
tovarășului Ceaușescu și celelalte 
rapoarte și cuvîntări în care se 
face bilanțul marilor succese obți
nute de poporul român în toate 
domeniile pe calea construirii so
cialismului și salutăm perspectivele 
grandioase pe care le deschid di
rectivele propuse spre aprobare 
Congresului dv. (Aplauze).

în ajunul celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării dv. ne dăm seama 
că examinîndu-și trecutul, anali- 
zîndu-și prezentul și scrutîndu-și 
viitorul, poporul român poate fi 
pe drept cuvînt mîndru și plin de 
încredere. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși,

Insula Reunion este foarte de
parte de România din punct de ve
dere geografic. Ea este foarte deo-

PAUL V
sebită de România pe toate pla
nurile. Țara noastră este ținută în- 
tr-o stare de subdezvoltare econo
mică de către colonialismul fran
cez, poporul nostru, supus ex
ploatării, este hărăzit în imensa sa 
majoritate unei mizerii tot mai 
crunte : mai mult de un sfert din 
clasa noastră muncitoare cunoaște 
șomajul, majoritatea covîrșitoare a 
țărănimii se zbate într-o criză 
agrară care provoacă ruina mici
lor țărani și un exod masiv și ac
celerat de la sate. Politica de inte
grare a economiei acestei țări 
coloniale în economia țărilor Pieței 
comune europene duce la menți
nerea și la agravarea subdezvol
tării noastre economice, la imposi
bilitatea de a crea orice industrie, 
orice activitate nouă. Politica de 
asimilare are drept scop menține
rea dominației politice, umilirea 
permanentă și depersonalizarea 
poporului nostru pe plan cultural. 
Colonialismul nu propune ca „so
luții" decît limitarea nașterilor și 
emigrația tinerilor. Explozia demo
grafică, care a făcut ca populația 
să se dubleze în mai puțin de 25 
de ani, agravează contradicțiile e- 
conomice, sociale și politice și nu 
lasă colonialismului francez decît 
puține posibilități de manevră. în
tr-o țară în care 58 la sută din 
populație este sub 20 de ani, tine
retul nostru constituie o forță ho- 
tărîtoare în noul curs pe care îl 
urmează mișcarea de eliberare.

Datorită împrejurărilor istorica 
și condițiilor sociale din țara noas
tră. Partidul Comunist din Reunion 
a putut să cîștige o foarte largă in
fluență în r'.ase și să -și asume con
ducerea mișcării de eliberare. 
(Aplauze). Colonialismul francez 
încearcă să înfrîngă prin represi
uni lupta poporului nostru. Avem 
deja morți și răniți, activiștii și 
muncitorii noștri sînt condamnați 
la grele pedepse cu închisoarea, to

varășii noștri sînt exilați. La fie-, 
care grevă importantă, la fiecare 
manifestare populară, pe insula 
noastră sînt debarcate întăriri mi
litare sau forțe polițienești pentru 
a ajuta forțele represive tot mai 
numeroase de la fața locului. Dar 
toate acestea nu pot împiedica dez
voltarea luptei noastre de eliberare.

Alături de colonialiștii francezi 
șl englezi, care și-au păstrat pozi
țiile lor economice, politice și mi
litare în regiunea noastră, imperia
liștii americani pătrund și ei în do
meniul economic și politic, insta
lează baze în Madagascar, pe insula 
Mauriciu și pe alte insule din Ocea
nul Indian.

Pe de altă parte, rasiștii din A- 
frica de Sud și din Rhodesia, cu 
ajutorul țărilor din Pactul Atlantic, 
își accentuează dominația asupra 
popoarelor din Africa de Sud ș| 
poporului Zimbabwe, în timp ce 
colonialiștii portughezi Intensifică 
războiul în Mozambic.

Dragi tovarăși, atunci cînd a- 
nalizațl rezultatele obținute în 
domeniile economic, social, poli
tic și cultural, nu faceți nu
mai bilanțul succeselor poporu
lui român în folosul poporului 
român, ci înfățișați și contribuția 
României socialiste la întărirea la
gărului socialist — forță hotărî- 
toare antiimperialistă pe arena in
ternațională a zilelor noastre. A- 
tunci cînd faceți bilanțul impresio
nant care a permis ca într-un ter
men istoric scurt de 25 de ani 
România să devină o țară dezvol
tată din punct de vedere economic, 
cînd prezentați fața României ■ din 
1980, dumneavoastră ajutați po
poarele din regiunile noastre să 
vadă că socialismul, prin ritmul 
susținut de dezvoltare pe care îl 
cunoaște, este singura cale pe care 
un patriot și un revoluționar tre
buie să angajeze țara sa dacă vrea 
să o scoată din starea de subdez- 

(Continuare în pag. a Xl-a)
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voltare moștenită din trecut. Prin 
aceasta, tovarăși români, succesele 
voastre ne ajută, sînt și victoriile 
noastre. (Aplauze puternice).

Tot pentru faptul că luptele po
poarelor împotriva imperialismului 
sînt mereu mai interdependente, 
noi, comuniștii din Reunion, credem 
că jiimic nu este mai important 
astăzi pentru comuniștii din lumea 
întreagă decît întărirea internațio
nalismului proletar. L-am ascultat 
cu emoție pe purtătorul de cuvînt 
al delegației veteranilor partidului 
dv., care a reamintit sacrificiile 
celor mai buni fii ai României, sa
crificii făcute nu numai în patria 
lor, ci și în luptele antifasciste din 
numeroase alte țări. Astfel, ei au 
luptat, și-au vărsat sîngele și de
seori și-au dat viața pentru liber
tatea tuturor popoarelor, pentru 
socialism.

Istoria face ca în diverse etape 
un popor sau altul să se afle în 
luptă aprigă cu imperialismul și să 
plătească un tribut greu pentru li
bertatea sa și a altora.

Nimeni nu va uita vreodată ze
cile de milioane de oameni sovie
tici care au căzut pentru patria lor 
în marele război patriotic antifas
cist, dar care s-au jertfit și pentru 
libertatea lumii și pentru victoria 
socialismului. (Aplauze). Nimeni nu 
poate să uite imensele sacrificii ale 
poporului coreean și ale voluntari
lor veniți să-1 ajute să respingă 
agresiunea armată a imperialismu
lui american și să salvgardeze pa
cea pentru toate celelalte popoare. 
(Aplauze). Nimeni nu poate uita că, 
chiar în clipa de față, poporul viet
namez își varsă cu mărinimie sîn- 

;ele nu numai pentru patria sa, 
dar și pentru libertatea și pacea 
noastră, a tuturor. (Aplauze).

Lupta eroică a poporului viet
namez, ajutorul țărilor socialiste și 
solidaritatea internațională au cau
zat deja agresorilor americani în- 
frîngeri capitale în nordul și în 
sudul Vietnamului. Dar în timp ce 
manevrează la Conferința de la 
Paris, imperialismul american a 
dovedit că este în căutarea unor 
noi mijloace pentru a continua po
litica sa de război și de dominație 
economică, politică și militară în 
Asia. Iată de ce noi credem că

Tovarășe președinte, tovarăși,

în numele Comitetului Central și 
al membrilor Partidului Comunist 
din Irlanda de Nord, aduc celui 
de-al X-lea Congres al dumnea
voastră cel mai călduros salut fră
țesc, urîndu-vă succes deplin în 
lucrările Congresului și în transpu
nerea în viață a hotărîrilor de mare 
importanță ce se iau aici. (Aplau
ze).

Prezența mea aici, ca reprezen
tant al Partidului Comunist din Ir
landa de Nord, constituie o expre
sie a politicii partidului nostru de 
a întreține relații internaționale și 
a avea schimburi de vederi cu par
tidele comuniste și muncitorești 
frățești. Venind aici, asistînd la 
dezbateri, luînd cunoștință de pla
nurile și politica Congresului dv.. 
vizitînd unele regiuni ale țării dv., 
eu am prilejul de a vedea în ce fel 
socialismul rezolvă problemele po
porului muncitor din România. In
formațiile cu care mă voi întoarce 
la partidul meu ne vor întări pe 
noi în lupta împotriva imperialis
mului, pentru independența na
țională, pentru socialism. (Aplau
ze).

Partidul Comunist din Irlanda de 
Nord a salutat Consfătuirea de la 
Moscova a partidelor comuniste și 
muncitorești din acest an. După 
cum, fără îndoială, știți, noi sîntem 
semnatari ai documentului final. în 
mod deosebit, salutăm hotărîrea

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
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astăzi nu există datorie internațio- 
nalistă mai înaltă decît sprijinirea 
luptei poporului din Vietnam pen
tru victoria sa asupra imperialis
mului agresor, pentru apărarea 
independenței sale, pentru dreptul 
de a-și hotărî singur soarta și pen
tru reunificarea ulterioară a pa
triei sale. (Aplauze). Iar condiția 
pentru a realiza aceasta este ple
carea necondiționată a forțelor de 
agresiune din Vietnam. Popoarele 
care luptă pentru libertatea și in
dependența lor vor trage învăță
minte de neînlocuit din lupta po
porului din Vietnam pentru du
cerea cu eficacitate a propriei lor 
lupte. Istoria va spune într-o zi 
cît de mare este datoria pe care a 
contractat-o întreaga lume față de 
acest popor erou. Dar chiar acum, 
este meritul său istoric de a fi ară
tat că, în situația complexă de 
astăzi, un popor mic poate opri 
și respinge agresiunea celui mai 
puternic stat imperialist pe care 
l-a cunoscut vreodată lumea. Prin 
aceasta, poporul vietnamez a con
tribuit la izolarea în lume a impe
rialismului agresor și a facilitat 
lupta celorlalte popoare din toate 
țările. (Aplauze puternice).

Ascultîndu-i pe vorbitorii care 
s-au perindat la această tribună, 
înregistrînd succesele obținute aici 
și în alte părți, dîndu-ne seama 
de extrema complexitate și de ma
rea diversitate a situațiilor în care 
popoarele își desfășoară lupta lor, 
noi, comuniști veniți dintr-o țară 
îndepărtată, vom duce cu noi un 
sentiment de mare încredere în 
rezultatul luptei noastre comune. 
Noi credem într-adevăr în mod 
sincer că dincolo de divergențele 
grave din mișcarea noastră, încre
derea pe care popoarele au inves
tit-o în partidele lor comuniste, 
răspunderile pe care le pun în fața 
fiecărui partid, accelerarea evolu
ției istorice și necesitățile luptei 
antiimperialiste — toate acestea 
vor crea condițiile unei lupte co
mune tot mai convergente și mai 
unitare. (Aplauze). Noi credem că 
niciodată, în condițiile extrem de 
diverse, de bogate și de complexe 
ale situației actuale în evoluție, 
comuniștii nu au avut mai multe 
șanse, cu condiția ca ei să se si
tueze în centrul realităților lor na
ționale, să îmbine pînă la iden

Sahtuî Partidului Comunist
din Irlanda de Nord
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consfătuirii de a se trece la pre
gătirea unei largi conferințe a tu
turor partidelor angajate în lupta 
contra imperialismului. Sîntem 
convinși că o asemenea întîlnire 
va servi cele mai înalte interese 
ale tuturor popoarelor lumii care 
luptă împotriva imperialismului, 
pentru independența națională, 
pace în lume și socialism. Salutăm, 
de asemenea, acordul prin care s-a 
stabilit în mod ferm principiul 
neamestecului în treburile interne 
ale unui partid comunist de către 
un altul, sau în treburile unei țări 
socialiste de către o alta.

La sărbătorirea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării eroice a po
porului român de sub jugul fascist, 
nu poate exista îndoială că parti
dul și poporul dv. sînt hotărîte să 
lupte pentru a nu permite ca fas
cismul să se mai ridice vreodată 
în Europa. în nordul Irlandei, noi 
nu am cunoscut ocupația fascistă, 
însă mulți dintre oamenii noștri 
și-au pierdut viața în raidurile ae
riene și unii dintre cei mai buni fii 
ai- noștri au murit în lupta dusă de 
aliați contra fascismului. Din a- 
ceastă cauză, noi sîntem hotărîți să 
nu permitem reînvierea acestuia și. 
în calitatea de comuniști, sîntem 
vigilenți și urmărim cu îngrijorare 
întărirea crescîndă a forțelor neo
naziste din Germania occidentală și 
politica revanșardă a cercurilor 
conducătoare vest-germane.

Partidul nostru este foarte con
știent de răspunderea ce îi revine 
față de clasa muncitoare interna
țională și față de mișcarea 
de eliberare națională. Noi du
cem o campanie activă de soli
daritate cu forțele naționale de 
eliberare din Vietnam, pentru 
retragerea agresorilor americani. 
Tot așa cum poporul muncitor din 
Irlanda dorește să fie liber în a-și 
determina propriul său viitor na
țional, la fel dorim acest lucru 
pentru toate popoarele lumii. (A- 
plauze).

Lupta pentru democrație, pen
tru drepturi civile, pentru drepturi 
sindicale este o chestiune arză
toare în toate țările capitaliste. în- 
trucît clasele conducătoare simt că 
o nouă stare de spirit cîștigă teren 
în rîndul maselor populare, că po

tificare în fața popoarelor lor 
socialismul cu independența na
țională, solidaritatea înternațio- 
nalistă, pe de o parte, cu e- 
liberarea socială, libertatea și de
mocrația reală care este insepara
bilă de aceasta, pe de altă parte. 
(Aplauze puternice). Noi credem că 
examinarea și analiza divergențelor 
din mișcarea noastră necesită 
multă răbdare, discuții deschise și 
schimburi de păreri frățești. A- 
cestea nu pot fi rodnice decît dacă 
între partide există mai întîi un 
respect sincer și reciproc, dacă sînt 
respectate cu strictețe principiile 
independenței, egalității și neames
tecului în treburile interne ale par
tidelor, fie ele mari sau mici. (Vii 
aplauze). Așa cum credem că ade
văratul patriotism nu numai că ex
clude naționalismul și reclamă in
ternaționalismul, tot așa credem că 
adevărata unitate a mișcării comu
niste internaționale presupune res
pectul independenței fiecărui partid 
în elaborarea politicii sale națio
nale și respectarea contribuției sale 
la tezaurul comun al mișcării co
muniste internaționale. (Aplauze).

Dragi tovarăși, a manifesta res
pect față de ceilalți și a cere să 
fii respectat presupune ca fiecare 
partid, sprijinindu-se mai întîi pe 
propriile sale forțe, să facă totul 
pentru a asigura progresul luptei 
revoluționare la el în țară și pen
tru a sprijini în exterior orice miș
care revoluționară, antiimperialistă 
din indiferent ce țară. In acest fel, 
se va naște și se va dezvolta inter
naționalismul proletar pe care îl 
cer vremurile noastre și va progre
sa unitatea mișcării comuniste in
ternaționale, bazată în același timp 
pe principiile marxism-leninismu- 
lui, pe lupta în fiecare țară și pe 
coordonarea luptei pe scară inter
națională. (Aplauze).

Dragi tovarăși, salutînd cu res
pect Congresul dumneavoastră și, 
prin el, clasa muncitoare și po
porul român, dorim să salutăm cu 
același respect pe toți reprezentan
ții partidelor frățești și ai mișcă
rilor antiimperialiste prezenți la 
Congres. (Vii aplauze).

Trăiască Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român I (A- 
plauze).

Trăiască unitatea mișcării comu
niste internaționale ! (Asistența în 
picioare aplaudă îndelung).

zițiile lor sînt amenințate, ele îau 
măsuri pretutindeni pentru îngră
direa libertăților. De aceea, în Ma
rea Britanie, în sudul și nordul 
Irlandei, guvernele pregătesc legi 
în vederea lichidării drepturilor 
sindicatelor. Este deplin înteme
iată aprecierea că toate cele trei 
guverne restrîng drepturile demo
cratice ale popoarelor respective. 
Aceasta este în mod deosebit 
valabil pentru nordul Irlandei, 
unde Partidul Unionist, care 
a deținut puterea politică fără în
trerupere timp de aproximativ 50 
de ani, este angajat în clipa de 
față în oprimarea brutală a miș
cării pentru drepturi civile. Lupta 
pentru drepturi civile în nordul 
Irlandei a divizat Partidul Unio
nist și a determinat înlăturarea 
din funcție a unui prim-ministru. 
Se pun bazele unității politice a 
poporului muncitor, indiferent de 
apartenența religioasă. Partidul 
Unionist și sprijinitorii săi fas- 
ciști-extremiști „protestanți" au 
folosit deosebirile religioase în în
cercarea de a lichida unitatea re
cent formată a poporului munci
tor nord-irlandez. Lor le revine 
întreaga răspundere pentru pro
vocarea recentelor revolte sectare.

Problema drepturilor civile în 
nordul Irlandei este o chestiune 
de clasă, nu o chestiune de religie. 
Politica imperialismului britanic 
poartă răspunderea pentru actuala 
situație generată de divizarea Ir
landei. Imperialismul britanic 
poartă direct răspunderea pentru 
incitarea conflictelor religioase în 
nordul Irlandei.

Partidul Comunist din Irlanda 
de Nord joacă un rol de frunte 
în lupta pentru drepturile civile 
depline ale cetățenilor noștri și în 
acest proces cîștigăm noi aliați din 
rîndul forțelor de stînga și demo
cratice. (Aplauze). Scopul obiectiv 
al partidului nostru este același ca 
al partidului frățesc marxist-leni- 
nist din sudul Irlandei — Partidul 
Muncitoresc Irlandez — cu alte cu
vinte realizarea unei Irlande 
socialiste unite. Strategia noastră 
în atingerea acestui țel este uni
ficarea tuturor forțelor de stînga 
și a partidelor democrate într-o 
alianță politică bazată pe cerințele 
poporului muncitor, care va înlă-

lntr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegației Partidului Comu
nist din Marea Britanie, condusă de tovarășul Frank Stanley

tura Partidul Unioni^ de la pu
tere. O asemenea unitate se poate 
realiza în jurul luptei pentru drep
turile civile, în lupta contra pă
trunderii monopolurilor în econo
mia noastră, în lupta generală con
tra imperialismului și în lupta de 
zi cu zi pentru folosirea completă 
a forței de muncă, pentru condi-

Salutul Partidului Comunist din Ecuador 
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Dragi tovarăși,

în numele Partidului Comunist 
din Ecuador, al Comitetului său 
Central și al tuturor membrilor 
săi aduc un salut afectuos tu
turor delegaților și delegatelor la 
cel de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român, comuniș
tilor, clasei muncitoare și întregu
lui popor eroic al României care 
construiește cu entuziasm’ socia
lismul. (Aplauze)

Noi, delegații ecuadorieni, am 
avut fericita ocazie de a sosi la a- 
cest Congres cu zece zile înainte, 
împrejurare pe care am folosit-o 
pentru a efectua o vizită pe fru
mosul dv. litoral al Mării Negre : 
Constanța și Mamaia, Eforie și 
Mangalia. Cîtă fericire am simțit 
cînd am văzut cum frumusețea 
naturii servește astăzi, datorită 
puterii clasei muncitoare, pentru a 
înfrumuseța viața oamenilor. în 
orașe și la sate, am văzut cu pro
priii noștri ochi marile dv. succe
se în construirea unei vieți noi. 
Iar în zilele care au trecut de la 
începerea Congresului al X-lea 
am ascultat bilanțul pozitiv al gi
ganticei opere realizate de clasa 
muncitoare și de poporul român, 
sub conducerea avangardei sale 
comuniste, ai cărei cei mai buni fii 
se află reuniți în această sală 
pentru a trasa noi sarcini, și mai 
îndrăznețe, și mai mari, pentru a 
încununa construcția deplină a so
cietății socialiste, făurirea unei 
Românii puternice care să ajungă 
la nivelul țărilor cu cel mai înalt 
grad de dezvoltare, pentru a sta
bili bazele unui nou pas înainte 
spre societatea comunistă. (Vii a- 
plauze)

Pentru țara noastră, care îndură 
consecințele înapoierii în care o 
menține dominația feudală, bur
gheză și imperialistă, marele dv. 
salt spre progres, realizat într-o 
perioadă scurtă de 25 de ani, este 
deosebit de stimulator și de plin 
de învățăminte. (Aplauze)

Dacă vă spunem că ne simțim 
fericiți privind opera voastră, tre
buie să vă spunem, de asemenea, că 
sîntem mulțumiți și mîndri și de 
ceea ce se petrece în patria noas
tră. S-au dus timpurile cînd im
perialismul nord-american și aco- 
liții lui puteau să jefuiască po
porul și să-i spulbere speranțele. 

ții de locuit corespunzătoare și 
pentru un nivel de trai mai ridi
cat.

încă o dată, permiteți-mi să urez 
Partidului Comunist Român suc
ces deplin în transpunerea în viață 
a hotărîrilor acestui Congres. (Vii 
aplauze).

(Aplauze) Clasa muncitoare din 
Ecuador duce zi de zi noi lupte 
pentru a îmbunătăți condițiile sale 
de existență. în această luptă se 
consolidează unitatea clasei munci
toare, care se situează în fruntea 
poporului ecuadorian în bătăliile 
pentru eliberarea națională. în ul
timii trei ani, mari mase țără
nești și-au făcut cunoscută pre
zența prin energice acțiuni pen
tru obținerea de pămînt. O anver
gură deosebită a luat mobilizarea 
tineretului studios.

în acest an, în lunile martie, 
aprilie, mai și iunie, țara noastră 
a fost scena unor mari mișcări 
studențești pentru democratizarea 
învățămîntului. Elevii liceelor din 
Guayaquil au ocupat clădirile Uni
versității cerînd suprimarea exa
menelor de admitere care, în țara 
noastră, după cum a ieșit în eviden
ță, nu servesc decît pentru a împie
dica pe fiii poporului să aibă acces 
la învățămîntul superior. Timp de 
trei luni, tinerii din licee au fost 
stăpîni pe localurile universitare. 
La 29 mai, guvernul președintelui 
Velasco Ibarra a încercat să frîngă 
cu arma voința studențimii ; trupele 
corpului de parașutiști pregătite de 
imperialismul yankeu au masacrat 
pe studenți. Mulți dintre ei și-au 
dat viața, dar studențimea nu și-a 
pierdut voința de a lupta. împrăș- 
tiați de gloanțe, studenții au reocu
pat Universitatea. Mișcarea stu
dențească s-a extins în toate ora
șele țării. Lupta a fost încununată 
de succes ; în universitățile din E- 
cuador au fost suprimate exame-

Delegoji din județul Brașov

Trăiască Partidul Comunist Rcs 
mân ! (Aplauze).

Trăiască Republica Socialistă 
România ! (Aplauze).

Trăiască unitatea mișcării comu
niste internaționale ! (Aplauze).

Trăiască sistemul mondial socia
list I (Asistența, în picioare, aplau
dă îndelung).

nele de admitere, ceea ce, pentru 
noi, a constituit un pas important 
în democratizarea învățămîntu
lui. (Aplauze).

La această luptă, tovarăși, au 
participat chiar și copii de 12 și 
13 ani, pe care burghezia reacțio
nară și crudă i-a făcut să cunoască 
mirosul prafului de pușcă. Și nu au 
șovăit I Cînd pînă și copiii își pără
sesc joaca pentru a intra în isto
rie înseamnă că în țara noastră 
suflă vînturi care anunță furtuni. 
Un exemplu de felul cum crește 
conștiința politică a poporului l-au 
constituit demonstrațiile care au 
avut loc cu ocazia sosirii la Quito 
a magnatului Rockefeller. încă din 
primele ore ale dimineții zilei de 
29 mai, pînă spre seară, mase com
bative de muncitori, studenți, femei 
și copii s-au revărsat pe străzi. în 
ciuda măsurilor de protecție asi
gurate de mii de soldați aduși din 
provincie, Rockefeller nu a putut 
să străbată orașul. Pentru a ajunge 
la palatul prezidențial a trebuit să 
intre pe ascuns pe șoseaua unui 
cartier mărginaș. Ceea ce s-a în- 
tîmplat după aceea în America La
tină este cunoscut de către dv. toți.

Noi și tot mai importante sar
cini stau în fața partidului nostru. 
Comitetul Central adoptă măsuri 
adecvate pentru întărirea organiza
torică, politică și ideologică a par
tidului nostru. în acest sens, o im
portanță deosebită am acordat a- 
niversării centenarului nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin. Lozincile 
noastre sînt: studierea, răspîndirea 
și aplicarea leninismului ; ținerea 

în noiembrie, în onoarea Iui Lenin, 
a primului Congres al tineretu
lui comunist ; recrutarea a mii de 
noi membri pentru organizația ti
neretului și pentru partid și educa
rea lor în spiritul învățăturii le
niniste. încă de acum 40 de ani, 
educat în spiritul lui Lenin, parti
dul nostru s-a alăturat cu fermi
tate clasei muncitoare din Ecuador 
și clasei muncitoare internaționale, 
împotriva asupririi capitaliste, na
ționale și mondiale. Vom continua 
întotdeauna cu devotament această 
tradiție. (Aplauze).

Dragi tovarăși, Comitetul Cen
tral al partidului nostru întrunit 
în zilele de 12 și 13 iulie a analizat 
cu atenție rezultatele Conferinței 
internaționale a partidelor comu
niste și. muncitorești, ajungînd la 
concluzia că „conferința, prin am
ploarea ei, deoarece au fost repre
zentate 75 de partide comuniste și 
muncitorești, prin rezoluțiile adop
tate, prin metoda profund demo
cratică cu care a fost pregătită șl 
prin importanța pe care hotărîrile 
ei o vor avea pentru întreaga o- 
menire, reprezintă un mare succes 
al mișcării comuniste, al clasei 
muncitoare și al mișcării de elibe
rare națională". Comitetul Central 
a aprobat în unanimitate și cu en
tuziasm toate hotărîrile adoptate 
la Conferința internațională.

Stimați tovarăși, apărarea unită
ții comuniștilor, apărarea socialis
mului, apărarea fiecărui detașa
ment al mișcării comuniste inter
naționale este o cerință profund 
înrădăcinată în teoria și practica 
partidului nostru. De aceea, cauza 
Cubei revoluționare și a Vietnamu
lui care luptă este și cauza noas
tră. Tovarăși din Vietnam, în rîn
dul maselor largi ale tineretului șl 
poporului ecuadorian crește simpa
tia pentru lupta voastră eroică. 
Exemplul vostru, tovarăși, stimu
lează patosul tineretului și însu
flețește masele largi. (Aplauze).

Tovarăși, partidul nostru își e- 
ducă membrii săi în spiritul unei 
afecțiuni profunde față de toate ță
rile socialiste și de fiecare în parte; 
față de glorioasa și frățeasca Uniu
ne Sovietică care acum 52 de ani, 
sub conducerea marelui Lenin și a 
partidului său, a doborît primele 
bastioane ale capitalului și care, 
astăzi, continuă să inspire cu fer
mitate leninistă lupta de clasă șl 
lupta de eliberare națională ; față 
de alte țări frățești care au consti
tuit, în ultimele decenii; sistemul 
socialist, forța cea mal puternică 
a clasei muncitoare internaționale, 
chezășia unor noi victorii în lupta 
revoluționară din lumea întreagă. 
(Aplauze). De aceăa, tovarăși, sîn
tem fericiți de a fi avut ocazia a- 
cestei prime călătorii a noastre pe 
meleagurile României socialiste și 
de a fi putut lua direct cunoștință 
de opera pe care ați înfăptuit-o. 
Vă dorim să continuați mai de
parte acest drum I (Aplauze).

Primiți, dumneavoastră, delegați 
la cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, și transmi
teți clasei muncitoare, . țărănimii, 
femeilor, tineretului, întregului po
por român, salutul înflăcărat al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Ecuador. (Aplauze 
puternice).

Trăiască al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 1 (A-
plauze).

Să trăiască și să prospere Ro
mânia socialistă I (Aplauze).

Trăiască unitatea mișcării comu
niste internaționale sub steagul le
ninismului I (Aplauze).

Trăiască prietenia dintre Parti
dul Comunist din Ecuador și Parti
dul Comunist Român ! (Asistența, 
în picioare, aplaudă îndelung).
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In numele partidului, al întregului popor
CONGRESUL ROSTEȘTE UN DA HOTĂRlT PENTRU LUMINOSUL

PROGRAM DE DEZVOL TARE SOCIALISTĂ A PA TRIEI

Expresia gîndurilor 
și a voinței noastre

Scrisori și telegrame adresate Congresului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

< Din toate colțurile țării, pe adresa Congre-
2 sului al X-lea al P.C.R., a tovarășului Nicolae
2 Ceaușescu personal, continuă să sosească neîn-
2 trerupt numeroase scrisori și telegrame care
j exprimă adeziunea deplină, entuziastă a mun-
S citorilor, țăranilor, oamenilor de știință și
C cultură, cadrelor didactice, elevilor și studen-
\ ților, militarilor, a întregului popor, față de
< politica internă și externă a partidului, politică
C pe deplin concordantă cu interesele și aspirații-
2 le națiunii noastre, angajată plenar în edifica-
2 rea societății socialiste multilateral dezvoltate.
2 In cuvinte calde, emoționante, scrisorile și te-

!
* legramele reflectă concludent faptul că lu

crările Congresului dinamizează forțele crea
toare ale întregului nostru popor, exprimă ho- 
tărîrea fermă a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, de a înfăptui neabă
tut politica partidului.

In telegrama adresată de UZINA „TRAC
TORUL" Brașov se arată : „Astăzi, gîndurile 
tuturor comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din marea noastră uzină se îndreaptă 
cu emoție spre marea sală a Palatului Repu
blicii, unde cei mai buni fii ai țării dau glas 
hotărîrii neclintite a întregului nostru popoi 
de a-și consacra toate forțele și capacitatea 
creatoare pentru înfăptuirea mărețului pro
gram de dezvoltare și înflorire a patriei noas
tre, cuprins în documentele pentru cel de-al 
X-lea Congres al partidului. Raportăm cu mîn- 
drie partidului că în cinstea Congresului co
lectivul de muncă al uzinei noastre și-a realizat 
cu succes angajamentul anual pînă la data de 
1 august a.c.

Ne exprimăm și pe această cale entuziasmul 
și deosebita satisfacție pentru faptul că întregul 
nostru popor a ratificat practic propunerea ca 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales în funcția de secretar 
general al Comitetului Central al partidului. 
Noi vedem în prezența dumneavoastră pe mai 
departe în fruntea partidului certitudinea și 
garanția că partidul nostru va promova și de 
acum înainte aceeași politică marxist-leninistă 
fermă și își va îndeplini cu același^ desăvîrșit 
succes înalta sa misiune de conducător al so- 
cietății noastre".

2 „Acum, cînd autenticii reprezentanți ai celor 
2 20 milioane locuitori ai patriei noastre sub cu-
> pola sălii Palatului Republicii sînt întruniți
S pentru a dezbate Tezele și Directivele Comi-
C tetului Central al Partidului Comunist _ Român
C privind sarcinile ce ne revin în desăvîrșirea2 construcției societății socialiste, colectivul de
2 muncitori, tehnicieni și comuniști din COMBI-
2 NATUL PETROCHIMIC PITEȘTI — se arată
2 într-o scrisoare — dorește să ureze pe această
S cale deplin succes și rodnică activitate delc-
2 gaților. Ne exprimăm și cu acest prilej adezi-
\ unea totală la hotărîrea entuziastă și unanimă
\ a tuturor conferințelor județene de partid de
C a propune Congresului realegerea tovarășului
r Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar gene-2 ral al partidului.
2 In cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și 
2 ■ celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei 
2 noastre sîntem hotărîți să raportăm rezultate 
5 optime în realizarea sarcinilor de plan".
\ în scrisoarea adresată de COMITETUL PEN- 
< TRU ENERGIA NUCLEARA ȘI INSTITUTUL 
C DE FIZICA ATOMICA se arată : „Am luat 
2 cunoștință cu viu interes de Raportul prezentat 
2 de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața celui 
2 de-al X-lea Congres al Partidului Comunist 
2 Român — strălucită sinteză științifică a dezba- 
2 terii de către întregul popor a Tezelor și pro- 
\ iectului Directivelor Congresului, documente 
\ de importanță istorică pentru dezvoltarea mul- 
< tilaterală și armonioasă a României socialiste. 
2 Specialiștii noștri doresc să-și exprime în fața 2 Congresului al X-lea profunda recunoștință 
2 pentru înscrierea și sublinierea în Directivele 
2 Congresului și în Raportul secretarului gene- 
2 ral a primului program nuclear național, la 
2 care sînt chemați să contribuie cu întregul lor 
\ entuziasm și cu toată puterea de muncă, spre 
C a justifica încrederea ce le-a fost acordată. 
€ Totodată, informăm Congresul — se arată în 
C continuarea scrisorii — că ne însușim observa- 
2 țiile și indicațiile referitoare la cercetarea ști- 
2 ințifică, cuprinse în Raportul prezentat de to

varășul Nicolae Ceaușescu. Ne angajăm ca, în 
lumina acestor indicații și ținind seama de pre
vederile programului nuclear național — cu 
privire la introducerea energiei nucleare în 
circuitul economic a] țării — să acționăm ast
fel incit rezultatele cercetărilor noastre să re
prezinte nu numai contribuții Ia tezaurul ști
inței, ci mai ales un aport efectiv la dezvolta
rea economiei naționale, prin valorificarea cer
cetărilor, tehnicilor și tehnologiilor atomice și 
nucleare.

Comitetul pentru Energia Nucleară și Insti
tutul de fizică atomică, cu cei 2 000 de salariați 
din care peste 400 de comuniști, susțin cu hotă- 
rîre și entuziasm, in fața Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român, propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
înalta funcție de secretar general al partidu
lui. Sîntem siguri că realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului ex
primă voința întregului popor român și este 
chezășia mersului înainte al patriei, factor
fundamental în îndeplinirea programului
cuprins în Teze și Directive, spre înflorirea .și 
progresul rapid al României socialiste, intr-un 
climat de pace, suveranitate și independență 
națională".

într-o altă telegramă se relevă : „în acest mo
ment de istorică importanță în viața poporului 
nostru, noi, CADRELE DIDACTICE ȘI STU
DENȚII FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILO
ZOFIE DIN IAȘI, membri și nemembri de par
tid, ne exprimăm deplina noastră adeziune față 
de idocumentele supuse dezbaterii Congresului și 
urăm succes deplin lucrărilor sale. Conștienți de 
istorica importanță a momentului pe care îl 
trăim, cadre didactice și studenți deopotrivă, ne 
vom intensifica în continuare eforturile pentru a 
ne îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile 
care ne stau în față, vom continua cu sporită 
energie străduințele de a aduce noi contribuții 
la cercetarea științifică și în același timp la 
ridicarea nivelului de pregătire al viitorilor pro
fesori și cercetători"

în scrisoarea adresată de ofițerii, subofițerii 
și sălariații civili din COMANDAMENTUL 
TRUPELOR DE TRANSMISIUNI se spune : 
„Am întîmpinat Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român cu noi realizări în îm
bunătățirea organizării și desfășurării muncii, 
în pregătirea de luptă și politică, în întărirea vi
gilenței revoluționare și disciplinei militare, 
înfăptuirea neabătută a măsurilor ce vor fi 
adoptate de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român pentru dezvoltarea patriei 
noastre socialiste — continuarea neabătută și în 
viitor a politicii de industrializare socialistă și, 
în cadrul acesteia, creșterea cu prioritate a pro
ducției mijloacelor de producție, concomitent cu 
sporirea producției bunurilor de consum, dezvol
tarea intensivă a agriculturii, înflorirea științei 
și culturii noastre — ne dă certitudinea fermă 
că aceasta se va răsfrînge în mod nemijlocit 
atît în înzestrarea trupelor de transmisiuni cu 
tehnică modernă cît și în îmbunătățirea calita
tivă a pregătirii viitoarelor contingente de fii ai 
poporului român pe care îi vom instrui.

Personalul Comandamentului trupelor de 
transmisiuni se angajează să-și închine toată 
energia, pasiunea și puterea de muncă înfăp
tuirii mărețelor sarcini trasate de Congres, în
floririi României socialiste, prin contribuția ce 
o va aduce Ia instruirea și educarea militarilor 
în spiritul dragostei și devotamentului nemăr
ginit față de patrie, popor și partid, în spiritul 
hotărîrii de a apăra cu orice sacrificiu cuceririle 
noastre revoluționare, independența și suverani
tatea națională".

Cetățenii comunei Gălăuțași, județul Harghita, 
relevă între altele în telegrama lor : „Am primit 
cu aceeași satisfacție ca și întregul popor do
cumentele programatice de mare valoare teore
tică și practică care sînt supuse dezbaterii isto
ricului Congres al P.C.R.

Comuniștii și locuitorii comunei noastre — ro
mâni și maghiari — susținem din toată inima 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al Partidului Comu
nist Român, deoarece prezența sa în această 
înaltă funcție constituie garanția continuării 
cu succes a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru".

tot înfăptuire implică o deosebită 
concentrare a eforturilor. Apreciin- 
du-se cu luciditate dimensiunile rea
lizărilor dobîndite, gradul de valori
ficare a potențialului uman, s-a sub
liniat adesea că nu s-a făcut totul, 
că exigența creatoare nu a devenit 
pretutindeni, în fiecare moment, uni
tatea supremă de apreciere a mun
cii, factor de mobilizare a tuturor 
forțelor umane, de valorificare a tu
turor resurselor existente.

Oamenii de cele mai diverse pro
fesii vin să aducă la cunoștința Con
gresului realizările și preocupările 
lor esențiale, 
siunile între care i 
așezăm faptele de 
nea de ritm se
fect cu tendința
țiune-; consecvență, de continuitate 
cu aceea a afirmării personalității 
umane. Din expunerile îndelung gîn- 
dite se conturează elocvent chipul 
oamenilor acestor ani, al celor care, 
la îndemnul comuniștilor, făuresc 
temelii trainice țării socialiste, tru
desc la soclul prezentului țării, la 
statuia demnă a viitorului.

Se fac, 
elogioase 
prezentat 

, Ceaușescu, 
sintetizați „
la măsurile preconizate pentru per- 

1 fecționarea vieții de partid. Se fac, 
1 cu aceeași firească încredere, pro- 
i puneri pentru îndeplinirea mai din 
i timp a uneia sau alteia dintre pre- 
, vederi, pentru o mai deplină inte

grare a capacităților <> creatoare ale 
1 fiecărui colectiv în efortul construc- 
1 tiv general, la care se angajează cu 

solemnitate și neclintită hotărîre 
1 țara.
1 Consemnăm din nou — ceea ce este 
i esențial se cere mereu amintit — 
i sentimentul de care fiecare dintre 
i vorbitori este vizibil animat cînd 
, vine la tribuna Congresului : acela 

că aici se realizează o chintesență
1 necesară și utilă a marelui dialog, 
1 început cu luni în urmă, de întregul 
1 partid, de întregul popor asupra 
i căilor prin care patria va străbate 
i o nouă perioadă a devenirii sale so- 
, cialiste.

Să desprindem, spre ilustrarea 
celor afirmate mai sus, doar cî- 

1 teva expresii din cuvîntarea con- 
’ struită cu „spirit gospodăresc" de 
i președinta unei cooperative agri- 
i cole de producție. Mai întîi, să 
, reținem satisfacția sa că parti

dul se sfătuiește cu țara, îi întrea
bă pe toți, pe muncitori, pe țărani, pe 

’ intelectuali, asupra măsurilor pe 
1 care le inițiază spre binele și în in-
• teresul întregului popor. Să reținem 
i că producțiile la principalele cerea- 
i le, care depășesc cu mult dublul 
i producțiilor de acum 20 de ani, nu

mai par mulțumitoare, pentru că ele 
nu sînt încă „așa cum este cunos- 

1 cută puterea ogoarelor" ; să reținem 
1 această afirmație fericită și pe de- 
1 plin verificabilă în viață; „țăranii 
i cooperatori au prins gustul noului și
• nu mai pot fi opriți".
i Sînt toate acestea dovezi ale fap- 
. tului că s-a constituit în acești ani 

nu numai o nouă viață economică, ci 
1 și o nouă psihologie : omul are sen- 
1 timentul utilității sociale a muncii 
1 sale și conștiința că lucrează pentru
> sine, pentru interesele semenilor săi. 
i E mult aceasta? E o,cucerire deose- 
, bită ? Mai trebuie puse, oare, aseme- 
, nea întrebări ?

Și toate acestea au fost posibile — 
așa cum s-a spus de la tribuna Con- 

1 greșului mereu și mereu în aceste zile 
1 — datorită faptului că în fruntea po-
> porului, conducîndu-1 cu clarviziune
i în înfăptuirea edificării socialiste, se
i află Partidul Comunist Român.
, Și toate acestea au fost posibile, 

dobîndind reliefări proeminente în 
ultimii ani, datorită spiritului înnoi-

1 tor promovat de partid, de cel care, 
1 în fruntea sa, ca secretar general,
• a militat cu devotament și spirit co- 
i munist pentru ca principiile politice 
i adine umaniste înscrise în programul 
i de luptă al comuniștilor să găsească 
, o largă confirmare în viața coti

diană, în realitatea de fiecare zi a
1 . patriei. Iar poporul știe să-i pre- 
1 țuiască și să-i urmeze pe cei care, 
1 prin fapta lor, fac dovada că știu
• respecta acele trăsături ce se uneso

Altele sînt azi dimen- 
concepem să ne 

muncă. Noțiu- 
! asociază per- 

spre perfec-

în mod firesc, aprecieri 
la
de
la parametrii viitorului, 

cu rigoare în Directive,

adresa Raportului 
tovarășul Nicolae

pentru a-i creiona profilul spiritual: 
respectul față de cuvîntul dat șl 
consecvența țelurilor.

Am reținutj de aceea, cu emoție 
aceste impresionante cuvinte rostite 
în Congres, în numele țăranilor coo
peratori : „Cu sentimentele lor, cu
rate ca rouă care ne udă plantele, 
mi-au cerut să susțin alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului. Și așa am să fac, to
varăși !“

...Intensa forță de generalizare și, în 
același timp, caracterul concret, 
practic, eficient al principiilor și 
ideilor expuse în Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu imprimă atît 
dezbaterilor din ședințele plenare ale 
Congresului, cît și lucrărilor în 
secțiuni un spirit de pătrunzător și 
lucid realism, chezășuind o supe
rioară valorificare a potențialului 
creator al națiunii.

Modalitate inedită de lucru în 
practica Congreselor de partid, acti
vitatea în secțiuni și-a demonstrat, 
chiar din primele două zile, deplina

preocupării conducerii 
pentru acest domeniu,

de împărtășit a colectivului din care 
fac parte — problema mai generală 
a folosirii raționale și cu maximum 
de eficiență a forței de muncă. So- 
cot că, pe lîngă necesitatea întăririi 
continue a disciplinei de producție 
în toate verigile industriei, de cea 
mai mare însemnătate este aplicarea 
riguroasă a principiului „omul po
trivit la locul potrivit". Chemarea 
secretarului general al partidului : 
„Să punem peste tot oameni capa
bili să îndeplinească cu răspundere 
sarcinile ce le revin 1" exprimă ceea 
ce simțim și dorim cu toții, fiind 
în același timp un imperativ funda
mental al oricărei industrii moderne, 
întemeiate pe eficiență și rentabi
litate...

Același fel de a gîndi am întîlnit 
la tovarășul Vasile Nemesniciuc, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Șipote, jude
țul Iași, participant la lucrările sec
țiunii pentru problemele agriculturii 
și silviculturii.

— Știm cu toții că nu e prima dată

Conștiința
națiunii

se pronunță
rodnicie, antrenînd un număr im
presionant de delegați și invitați 
să-și exprime punctele de vedere 
concret, temeinic, în cunoștință de 
cauză, despre cele mai variate feno
mene ale realității noastre, despre 
problemele fundamentale ale tuturor 
sectoarelor de muncă ce definesc fi
zionomia și perspectivele societății 
noastre socialiste.

Am solicitat, în timpul pauzelor 
zilei de ieri, părerile unor delegați 
cu privire la activitatea secțiunilor. 
Primul care a răspuns întrebărilor 
noastre a fost tovarășul Alexandru 
Egri, muncitor la sculăria uzinelor 
„Tractorul" din Brașov, care a parti
cipat la ședințele secțiunii pentru 
problemele industriei...

— Am încă o dată senzația co
pleșitoare că politica partidului și a 
țării, marile linii de orientare ale vii
torului nostru, le elaborăm în co
lectiv, noi, toți, cei peste o mie nouă 
sute de reprezentanți ai comuniștilor 
din întreaga țară, purtătorii unui 
mandat de cea mai înaltă responsa
bilitate. E o convingătoare probă de 
democratism în acțiune șl, totodată, 
un viguros stimulent la gîndire în
drăzneață, la faptă creatoare. Cînd o 
hotărîre sau o soluție este emanația 
și a strădaniilor tale, cuprinde și 
contribuția pe care ai adus-o tu, 
pe măsura puterilor și competenței 
de care ești capabil, simți că ea te 
angajează integral, că răspunzi per
sonal, nemijlocit, pentru traducerea 
ei în viață. Aceasta e, de altminteri, 
semnificația esențială a democrației 
socialiste pe care Congresul parti
dului o ilustrează grăitor și exem
plar. M-au impresionat spiritul larg, 
viziunea cuprinzătoare, concepția 
de înaltă exigență care fac ca lucră
rile secției la care particip să se 
transforme într-un adevărat coloc
viu național consacrat perspectivelor 
industrializării socialiste a țării. 
Eu personal intenționez să ridic în 
cadrul secțiunii — pornind de la ex
periența în multe privințe demnă

cînd partidul ne cheamă să ne spu
nem părerea despre ceea ce avem 
de făcut pentru ca treburile să 
meargă din ce în ce mai bine. Fap
tele arată că, mai ales în ultimii ani, 
aceasta a devenit o practică obiș
nuită, ale cărei rezultate binefăcă
toare le întîlnim pretutindeni. De 
data aceasta însă e vorba de Con
gresul partidului, de cel mai înalt 
sfat al minților și conștiințelor po
porului nostru, la care își spun cu
vîntul nu numai oameni care ocupă 
funcții importante în ierarhia de 
partid și de stat, dar și un foarte 
mare număr de tovarăși care vin 
direct de la locurile lor de muncă. 
Am ascultat cu interes tot ce s-a 
discutat în secțiunea din care fac 
parte și pot spune că am aflat o 
mulțime de lucruri folositoare. Și eu 
voi încerca să-mi aduc contribuția 
prin cuvîntul meu : m-am gîndit să 
vorbesc despre importanța folosirii 
cu grijă și cu cît mai bune rezultate 
a acestui mare ajutor pe care-1 re
prezintă în munca noastră îngrășă- 
mintele chimice. Dacă noi, în con
diții climatice vitrege, izbutim să 
obținem o recoltă bună de grîu și 
porumb, apoi aceasta 
și faptului că anul
străduit să răspîndim pe ogoare 520 
de tone îngrășăminte. Și încă mai 
avem nevoie; numai industria să 
ne furnizeze ! Părerea mea e că lu
crul pe secțiuni se dovedește o mă
sură rodnică,_ deoarece îngăduie și 
un uriaș schimb de experiență pe 
întreaga țară. Din experiența noas
tră comună, din această punere lao
laltă a tot ce s-a acumulat în prac
tica miilor de unități ale agricul
turii noastre, din cumpănirea chib
zuită a ce e bun și ce e rău, se 
naște parcă văzînd cu ochii imagi
nea satului și agriculturii românești 
de mîine.

— In dezbaterile secțiunii pentru 
problemele ideologice și cultural- 
educative la care particip — ne-a 
declarat tovarășa Maria Topală, di

rectoarea Liceului economic din 
Craiova — am avut prilejul să în
țeleg mai bine, mai profund sensul 
adînc al 
partidului .
faptul că munca de propagandă nu 
poate fi privită ca un scop în sine 
și nici ca ceva static, stabilit o _ dată 
pentru totdeauna. Există — și am 
putut să mă conving de aceasta — 
o interdependență firească între con
vingerile omului și faptele sale, mun
ca sa. Conștiința scopului muncii, 
utilității acțiunilor tale nu ți-o pot 
da decît înțelegerea epocii în care 
trăiești, a țelurilor către care ea 
se îndreaptă și, desigur, situarea ta 
ca individ în efortul general, si
tuarea sensului vieții și activității 
tale în direcția evoluției generale a 
societății. Am reținut cu interes 
ideile ce s-au formulat în dezbateri, 
calitatea, înaltul lor nivel teoretic. 
Pe lîngă sublinierea competentă a 
ideilor de mare însemnătate princi
pială cuprinse în Raportul general, 
în dezbaterile din secțiune — la care 
a participat în prima zi tovarășul 
Ceaușescu — s-a acordat o atenție 
deosebită activității practice de 
popularizare a politicii partidului, a 
ideologiei marxist-leniniste, felului 
cum ideile teoretice sînt transpuse 
în practică, realizării unui util 
schimb de experiență privind mun
ca de formare și educare politică. 
Ca profesoară am avut multe de 
învățat din schimbul de opinii asu
pra muncii de educare comunistă a 
tineretului, de cultivare în rîndul 
acestuia a înălțătoarelor sentimente 
ale patriotismului socialist și inter
naționalismului proletar. Mi se pare e .. 
îndreptățit a spune că prin dezbate- E 2 
rile din secțiuni se realizează o apro- \ 
fundare, încă din timpul dezbate- C 
rilor, a documentelor Congresului, C 
asupra conținutului cărora va tre- 
bui să ne aplecăm cu atenție în c 
continuare, să ' 
ță și să le 
fundamental 
activitate.

Profesorul
Ludovic, de 
farmaceutic _
președinte al Academiei de științe 
medicale, participă cu mult 
la lucrările secțiunii pentru 
internațională a partidului 
tului.

— E un adevăr esențial al 
ților politice și sociale ale României i 
socialiste — declară interlocutorul > 
nostru — că politica externă a parti- X 
dului și statului nostru corespunde, C 
așa cum subliniază strălucitul Ra- » 
port al tovarășului Nicolae C 
Ceaușescu, „atît intereselor națio- C 
nale ale poporului nostru, cît și t 
cauzei generale a socialismului". 2 
Dezbaterile din secțiunea noastră 
reliefează faptul de profunde sem- r 
nificații că între politica internă și 
externă a României există o indiso
lubilă legătură dialectică, una fiind 
expresia concentrată, manifestarea 
elocventă pe plan internațional a 
celeilalte. Intr-adevăr, numai pe te
melia impetuoasei dezvoltări a for
țelor de 
mai largi 
treburilor 
cipiale și 
naționale, 
politice a 
pe temelia unei societăți socialiste 
unitare și puternice se poate înălța 
edificiul atît de armonios al unei 
politici internaționale menite să 
contribuie prin toate acțiunile ei la 
întărirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste, și muncitorești 
internaționale, la victoria luptei 
antiimperialiste, pentru pace și pro
gres social în întreaga lume. E un 
motiv de mîndrie pentru toți fiii 
patriei faptul că poziția partidului 
și statului nostru în relațiile externe 
tinde a 
multor 
deni.

Zilele 
într-un 
definitorii pentru climatul politic și 
etic al societății noastre, reprezen- 
tînd o investigare adîncă și compe
tentă a realităților prezentului, o 
expresie a încrederii lucide în viito
rul comunist al patriei.

le pătrundem în esen- 
folosim ca îndreptar 
în întreaga noastră

universitar Cs3g8r 
la Institutul medico

din Tg. Mureș, vice-

lnteres 
politica 
și sta-

realită-

se impune în ochii tot mai 
oameni lucizi de pretutin-

Congresului se constituie 
tablou bogat și dens de idei

se datorește 
acesta ne-am

producție, antrenării tot 
a maselor la conducerea 
obștești, rezolvării prin- 
consecvente a problemei 

făuririi unității moral- 
poporului, într-un cuvînt

vvvvvvv\a/vvvv\a/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv



SClNTEIA — duminică 10 august 1969 PAGINA 13

WZZAZZZZZ//Z//Z//ZZ/ZZ///////Z/ZZZZZZZ/ZZ,

întru țară, tot ce spun e vers.

Cratere solemne, răsturnate, 
munții-mi par. Pelerinaj spre cer. 
Bărbăția lor cînd mă străbate 
scriu cu-acizi pe tabule de fier.

Piscul ferm, vecin mi-e și artist e 
în gramatici noi cu legi de dor ; 
stau și scriu balade comuniste 
la un participiu viitor.

Apăsat de-atîta armonie, 
purtător de voce-al țării sînt. 
E ființa mea ca o cutie 
tînără, de rezonanță. Cînt.

Numai munții epici, numai munții 
strigători la cer și la pămînt, 
mi-adumbresc frumos enigma frunții-n 
orele în cari exult și cînt.

Numai munții epici, numai munții 
strigători la cer și univers, 
mi-adumbresc frumos enigma frunții 
cînd orice-aș rosti se face vers,

Crestele îmi cer supremație 
cînd le-arăt clamînd horațian, 
în pecetea-ți naltă, Românie, 
la pătrarul tău din miez de an. 
I

De oriunde mă chemi eu vin la tine,
Spre răsăritul tău întorc din amurgul meu capul. 
Iată : verde e țara ta, vesel poporul,
Și roadele, aur și purpur, atîrnă prin pomi. 
Inima-mi bate aproape de tine, calm și puternic.

Pelegrin, cu cîntecul prin lume, 
crainic liric, demn, cu fruntea sus. 
Vești frumoase lumii îi voi spune, — 
cîte încă-aș mai avea de spus !

Mihai BENIUC

Partidule, soare...

N ornai munții
Alexandru ANDRIȚOIU

Ovidiu GENARU

Și-ar fi și-alt nume : de vizionar, 
de vreme ce în cartea lui ne scrie 
și în auz, cu foșnete de aur 
de-un mare viitor, o, Românie !

Rostind cuvinte el grădini vestește, 
prea fericite zile cheamă-n calendar 
țării rotunde ca o pîine-n rouă 
și miruite de străbuni cu har.

El ține-n cumpănă ce-i nou și bun, 
dau aripi lirei, deci ! mai largi precum 
carpaticele pînze-ntinse-n soare 
spre a-1 cînta mereu, din zare-n zare...

Este un nume de-nceput: drept trunchi 
purtînd înalta rădăcinilor menire
de-a clătina în vîrf un astru-n pîrg, 
Partidul, spun, e fruct și depășire.

Iată cetățile noi, uzinele duduind a vigoare,
Și cîntecul muncii răsună în flamura ta
Din marea cu vuiet adînc în munții cu freamăt de codru ;
Tinere seve se-nalță-n străvechile trunchiuri, 
Proaspete șesuri și-ntinderi silvestre 
Ascultă sub soarele verii toride.

O, timp al pașilor hotărîți pe drumul ce urcă, 
Glas răspicat al voinței de-a fi,
Vis din străbunele peșteri înălțat pe marmora zilei, 
Vînt miresmat dinspre mîine cu libere aripi, 
Mană omului harnic pe pămîntul frăției, 
Glas răspicat al voinței de-a fi
Noi pentru tine și tu alor tăi 
însumarea comunei strădanii, 
Vatră pe veci întru legea vieții 
Partidule, soare ce nu cunoști noaptea 
Frunțile-n fața ta ridicate-s și drepte 1

A

Inainteie
adevărat

Nichita STĂNESCU

O, cît de suav trebuie să fie osul copilului 
ca seva copacului, ca șuierul vîntului 

viitorul ca verdele frunzelor 
surîsul buzelor

O, țară, ou colorat
pe care se așează măiastră
cu aripi de sticlă cum e fereastra 
spre înaintele adevărat.

o,
ca

Met aforâ
Petru VINTILÂ

Dacă aș fi spus
— Văd

acum un sfert
un geizer de foc țîșnind

de veac : 
din apele 

Bistriței
mi s-ar fi răspuns :
— Au luat foc plutele coborînd de la Dorna 
și aceste imense chibrituri se vor stinge pînă 

la Bîtca Doamnei.

Dacă aș fi spus acum un sfert de veac 
în fața unui ghișeu feroviar :
— Dați-mi un bilet pentru Orașul Victoria 
casierul mi-ar fi răspuns înfricoșat :
— Doamne, Petru Vintilă, ce drum vrei să

călătorești!

Dacă aș fi spus acum un sfert de veac t
— Am să scriu versuri pe hîrtie de Palas și

de Suceava, 
fără îndoială că mi s-ar fi răspuns :
— Iată o metaforă care va rămîne mereu

un v 
un vis care va rămîne mereu o metaforă

Și, iată, tocmai pe-o astfel de hîrtie 
scriu aceste cuvinte de uimire și laudă.

Armonie
Mihail SABIN

Pămîntul poartă drumuri sunînd adînc prin 
pași 

și iarba se aprinde-n volute și inele, 
eu tind atunci cu fruntea și cu supremul

vers 
spre patima solară a generației mele.

Curg rîuri de lumină în sens incandescent 
gîndind această mare a valurilor drepte 
cutreierată vara de-un ;
ca-ntr-un desen — emoție

zbor de 
; a zilei

pescăruși 
înțelepte.

Arhitecturi severe deschid 
chemînd făptura-mi pură,

viiferestre 
destinul și 

cuvîntul 
să-mbrățișeze spații, iar nesfîrșitul timp 
înconjură magnetic, triumfător pămîntul.

Aceasta este clipa cînd eu, multiplicat, 
descopăr armonia în stîncile enorme 
și versul îmi răsună prin marii munți natali 
spre slava perfecțiunii de linii și de forme.

Izvoarele luminii
Hans SCHULLER

La un drum fără popas
lîngă apele Mureșului, lîngă apele Oltului 
urc spre zborul porumbeilor
străluminat de lumina zilei incandescente, 
ducînd-o ca-ntr-o legendă, 
pe umărul stîng,
înclinat ușor spre bătăile inimii.

Urc strigat de dorul de-mplinire-al
pămîntului, 

urc spre izvoarele din care fluviile 
își adună apele
miraculoase oglinzi cu pești argintii 
și arcade.
Spre munții înalți și fără de sfîrșit 
urc de veacuri, spre izvoarele luminii, 
prin alba înălțare a Patriei.

Cuvîntul și fapta
Cu fiecare zi, marea dezbatere 

consacrată viitorului României so
cialiste devine și mai rezonantă, în 
inimile și faptele oamenilor, de-a 
lungul și de-a latul țării. Cuvintele 
adresate de la înalta tribună a Con
gresului, cuvinte prefigurînd acest 
viitor al progresului și perfecționă
rii, cuvinte puternic implantate în 
solul fertil al faptelor, vibrează, la 
modul cel mai concret, în alte fapte 
menite a ilustra peremptoriu că 
spiritul marelui forum al partidului 
a cuprins patria întreagă. Astfel, 
fiecare opinie pe care o consemnăm 
în cele mai diferite locuri ale țării 
include un bilanț, un succes, o iz- 
bîndă care, indiferent de proporții, 
au aceeași, unică semnificație : hotă- 
rîrea neclintită de a înfăptui pro
gramul ce va fi elaborat de Congres, 
adevărul că îndrăznețele previziuni 
ale partidului găsesc deplina con
firmare a vieții.

...Ne aflăm în vasta sală de mon
taj a uzinei „Electroputere" din 
Craiova. Sîntem aici într-un mo
ment memorabil : peste cîteva mi
nute, de pe linia de montaj va pleca 
în întîia ei cursă locomotiva Diesel 
numărul 776. După aceste cîteva 
minute, în lungile ei călătorii pe 
drumurile țării, locomotiva numărul 
776 va duce, în materialitatea ei, 
mesajul acestor lăcătuși, mecanici, 
electricieni, proiectanți, maiștri, in
gineri, care, închinînd Congresului 
cuvîntul lor de adeziune deplină la 
politica partidului, îi conferă tăria, 
durabilitatea faptei.

— Cu toții am citit Raportul pre
zentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu toții am în
țeles că programul pe care-1 cuprin
de acest document de mare însem
nătate, programul de dezvoltare a 
țării zugrăvit în Directive, este 
foarte complex, dar, în același timp, 
extrem de bine gîndit, extrem de 
judicios cumpănit, în funcție de ce
rințele prezentului imediat, dar și 
ale viitorului mai îndepărtat, viito
rul societății socialiste multilateral 
dezvoltate, al trecerii la comunism, 
— ne spune Dumitru Moise, secre
tarul organizației de partid de la 
montaj. Mărturisindu-mi acordul 
total față de programul partidului, 
încerc un sentiment de mîndrie. 
Sînt mîndru că trăiesc aceste tim
puri cînd, în cel mai adevărat sens 
al cuvîntului, noi, clasa muncitoare 
din România, toți oamenii muncii, 
sîntem întrebați, .consultați asupra 
destinelor țării, participăm efectiv 
la elaborarea și înfăptuirea planu
rilor de înflorire multilaterală a 
patriei. Sînt mîndru, totodată, că în 
ansamblul programului Congresului, 
locul nostru, a] constructorilor de 
mașini, este deosebit de important. 
Ne așteaptă o etapă calitativ supe
rioară, pentru care, pe bună drep
tate, partidul cere de la fiecare 
dintre noi, de la fiecare comunist, 
de la fiecare cetățean al țării, mun
că exemplară, ordine, disciplină, 
răspundere. Și pot spune, cu depli
nul asentiment al tuturor tovarășilor 
din uzină, că acestor cuvinte, aces
tor îndemnuri le vom răspunde în 
mod concret prin perfecționarea în
tregii noastre activități.

Deci, locomotiva 776 a pornit la 
drum ! într-un anume fel, tot la 
drum a pornit, în exact aceeași zi, 
de la Fabrica „Danubiana" din 
București, cea de-a 6 100 000-a anve
lopă produsă aici. O cifră puțin a- 
mețitoare, care semnifică, însă, foar
te lucid, traiectoria rapidă a acestei 
unități, de la restrînsa producție de 
acum cîțiva ani, la ritmul și capa
citatea de astăzi, exprimate în șarje 
zilnice în valoare de un sfert de 
milion,

Sînt multe asemenea momente 
care mărturisesc elocvent propor
țiile în care suflul dinamic a] Con
gresului străbate țara. Sînt multe a- 
semenea momente care demonstrea
ză, pe viu, că încrederea partidului 
în forțele poporului, în spiritul său 
creator, are cele mai puternice te
meiuri Poporul urmează neabătut 
politica partidului, în care vede pro
priul său destin, echilibrul său spi
ritual, calea deplinătății afirmării 
sale. Iată, pe această idee, opinia 
unui slujitor al condeiului, poetul 
Mihai Negulescu :

— Ca cetățean al acestei țări, ca 
membru al acestui partid, am 
urmărit și urmăresc, cu legitimă 
mîndrie, cu înaltă satisfacție, lucră
rile Congresului al X-lea. îmi măr
turisesc acum sentimentul puternic 
și viu al opțiunii intime la ideile ce 
însuflețesc acest înalt for comunist, 
sentimentul totalei aprobări a teze
lor expuse, sentimentul participării 
nemijlocite la dezbateri și hotărîri.

Ampla fundamentare științifică a 
Raportului prezentat, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atît de strîns 
împletit cu comandamentele activi
tății concrete, ideologice și organi
zatorice. a pus într-o puternică lu
mină, pe fundalul rațiunii colective 
a Partidului Comunist Român, fer
mitatea, spiritul dinamic, înnoitor, 
perseverenta preocupare pentru per
fecționarea vieții sociale, a întregii 
activități ce se desfășoară, pentru 
creșterea climatului optim de mani
festare a personalității umane, de va
lorificare superioară a calităților 
și capacității de muncă și creație ale 
fiecărui cetățean al patriei în opera 
de consolidare continuă a socialis
mului in România. Fiecare om al a- 
cestei țări, țara întreagă află, în a- 
cesț excepțional document, un ade
vărat izvor de apă vie.

...Itinerar de fapte. Itinerar de 
realizări închinate Congresului, me
sajul prin care cei rămași „acasă", 
la locurile muncii, comunică, într-un 
colocviu lucrativ, cu cei cărora le-au 
încredințat mandatul să-i reprezinte, 
să ia parte efectivă la elaborarea ma
relui act de unde începe ziua de 
mîine a patriei. De pe meleagurile 
Dobrogei. expresiile cele mai recente 
ale acestui mesaj sînt intrarea în 
probe tehnologice la Medgidia a li
niei a opta de producție, a cărei ca
pacitate anuală de 300 000 tone de 
ciment anual o situează pe primul 
loc intre agregatele fabricii, și de
butul productiv al stației-pilot de la 
Murfatlar, destinată efectuării unor 
complexe cercetări asupra minereu- H 
rilor nemetalifere. De la Tîrgu Mu- s

reș aflăm că în aceste zile, la toate 
întreprinderile din județ, planurile de 
producție au fost depășite — în une
le locuri in proporții considerabile, 
așa cum s-a întimplat la combina
tul de îngrășăminte azotoase, care 
și-a dublat producția de amoniac.

Firește, sînt acestea uneori recor
duri, cifre care fac să salte în mod 
deosebit graficele, care încearcă li
mitele superioare ale normelor, sub 
aspect cantitativ și calitativ. Ele do
vedesc puternic că partidul se poate 
sprijini, in trasarea și materializarea 
politicii sale, pe clasa muncitoare, pe 
țărănimea muncitoare, pe intelectua
litatea devotată trup și suflet po
porului.

La Uzina mecanică Nicotină din 
Iași, întreprindere în plină reprofi
lare și lărgire a producției, discutăm 
cu Vasile Caraghiulea, șeful unei e- 
chipe de sudori :

— Una dintre multele caracteristici, 
toate deosebit de importante, ale pro
gramului expus Congresului de către 
tovarășul Ceaușescu, este grija față 
de avuția națională, față de valorile 
poporului. Sînt pe deplin justificate 
criticile care se aduc în Raport ri
sipei, consumurilor ridicate de ma
terii și materiale ori stocării inutile 
a unor valori, acele stocări care fac 
să prisosească în unele locuri și în 
altele să nu ajungă, birocrației care, 
uneori, se manifestă în aproviziona
rea tehnică-materială. Aceste lipsuri, 
ca și altele, va trebui să le curmăm 
din rădăcină. Să le curmăm, cu toții, 
printr-un efort comun, prin exigență 
și auto-exigență, prin disciplină și 
răspundere față de munca și bunu
rile întregii societăți. Aș vrea să în
credințez partidul că noi, muncitorii 
acestei vechi dar înnoite uzine, vom 
pune hotărît umărul pentru bunul 
mers înainte.

Această conștiință a exigenței e, 
de altfel, prezentă, încorporată, tot 
mai mult, în faptele, realizările, suc
cesele pe care colectivele de muncă 
le raportează Congresului partidului. 
Este criteriul care a guvernat în
cheierea și darea în folosință, cu 
cinci luni înainte de termen, a noii 
secții de televizoare de pe platfor
ma Pipera a Uzinei „Electronica" din 
București (prima „șarjă" de 40 de 
televizoare a absolvit cu „magna cum 
laudae" examenele controlului de ca
litate), criteriul încorporat în bilan
țul recent al siderurgiștilor hunedo- 
reni care aliniază suplimentar peste 
plan. în cele dinții trei zile ale Con
gresului, 6 320 tone minereu aglome
rat,-2058 tone fontă, 2 208 tone oțel 
și 2 850 tone laminate.

In această exigență se reflectă con
știința unității de îndatoriri și răs
punderi a oamenilor muncii în pro
cesul dezvoltării și perfecționării so
cietății socialiste. Se reflectă senti
mentul participării libere a tuturor 
forțelor națiunii, într-un cadru de 
larg democratism, de puternică emu
lație. a poporului întreg Ia rezolva
rea problemelor economice și social- 
culturale. Este cadrul de dinamic de
mocratism care, deschis de Congre
sul al IX-lea, cunoaște la cel de-al 
X-lea Congres al partidului, noi per
fecționări, noi adîncimi.

— Raportul prezentat la Congres, 
ne spune tovarășul Justin Zeicu, vi
cepreședinte al Consiliului popular 
județean Alba, scoate limpede în e- 
vidență preocuparea deosebită a con
ducerii partidului nostru pentru lăr
girea democrației socialiste. Așa cum 
se precizează în acest document, pro
blema dezvoltării democrației socia
liste este problema participării acti
ve a poporului la conducerea trebu
rilor țării. Consacrîndu-i un amplu 
capitol, Raportul arată, absolut lim
pede, că noțiunea de democrație so
cialistă nu poate fi despărțită de 
ideea participării active la înfăptui-

rea sarcinilor construirii orînduirii so
cialiste. Democrația socialistă este o 
democrație in care drepturile cetă
țenești se îmbină armonios cu în
datoririle cetățenești. Consider că nu 
poate fi drept mai înalt decît acela 
de a putea participa din toate pu
terile la edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate. Sînt întru 
totul de acord cu ceea ce se spune 
în Raport despre autocritica formală, 
despre practicile potrivit cărora unii 
își recunosc greșelile dar nu între
prind nimic pentru a le remedia. 
Am întîlnit și întîlnim, deseori, a- 
ceste practici în munca unor consi
lii populare. De aceea, o dată cu a- 
deziunea mea la bogăția de idei a 
acestui document, vreau să-mi ex
prim hotărirea de a lupta ca spiri
tul democratic activ, încetățenit _ de 
conducerea partidului nostru, să-și 
pună amprenta pe activitatea orga
nelor de stat din județul Alba, de a 
ne desfășura munca în strînsă uni
tate cu masele.

în continuarea aceleiași idei, iată o- 
pinia economistului Ludovic Simo, di
rectorul întreprinderii județene de in
dustrie locală din Odorheiul Secu
iesc :

— Este deplin fundamentată știin
țific analiza făcută de_ tovarășul 
Ceaușescu asupra rolului pe care îl 
are în această etapă de avînt mul
tilateral al societății noastre perfec
ționarea relațiilor socialiste de pro
ducție, a orînduirii sociale și de stat. 
In centrul acestui proces, partidul 
pune problema stabilirii celor mai co
respunzătoare forme organizatorice 
și metode de lucru, care să țină sea
ma de cerințele fiecărei etape prin 
care trece societatea noastră, de ce
rințele arzătoare ridicate de viață.

Măsurile adoptate în acest sens do 
Conferința Națională au avut un rol 
deosebit de important în perfecțio
narea activității economice și sociale. 
Raportul prezentat de tovarășul 
Ceaușescu la Congresul al X-lea 
pune în fața noastră sarcina de mare 
răspundere de a transforma într-un 
puternic instrument de propulsare a 
progresului acest întreg complex de 
mijloace și căi de perfecționare pe 
care ni le oferă orînduirea socia
listă. Sînt întru totul de acord că 
ceea ce trebuie să constituie criteriul 
suprem de apreciere a fiecăruia din
tre noi este modul în care ne reali
zăm atribuțiile, că acei care nu-și 
fac datoțja să răspundă direct pen
tru neglijențele și lipsurile de caro 
dau dovadă. Spun aceasta pentru 
că, nu o dată, în activitatea noastră 
s-au manifestat cazuri cînd pagube 
cauzate de incompetența ori super
ficialitatea unor oameni au fost su
portate de întreprindere, cînd s-a 
abdicat de la criteriile aportului per
sonal la îndeplinirea obligațiilor 
profesionale colective. întărind răs
punderea fiecărui membru al colec
tivului, partidul ne călăuzește spre 
obținerea unor rezultate superioare 
de către întregul colectiv. De aceea, 
ne angajăm să înfăptuim neabătut 
aceste deziderate de importanță ma
joră pe care partidul le pune în fața 
noastră.

...Numitorul comun al tuturor a- 
cestor angajamente de a concretiza 
programul partidului este lucidita
tea, realismul, conștiința că înfăp
tuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate 
de Congres angajează întregul par
tid, întregul popor. Iar partidul, 
poporul, răspund printr-un Da 1 unș- 
nim, major, pe care faptele spicuita 
în însemnările de față — cîteva 
fapte dintr-un neistovit efluviu — 
îl rostesc de la un capăt la altul al 
țării.

Plafon PARDAU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Ședințele secțiunilor 

pe probleme a!e Congresului
(Urmare din pag I)

partid după Congresul al IX-lea, 
au dat o înaltă apreciere succese
lor obținute, și-au exprimat hotă- 
rîrea de a mobiliza forțele poporu
lui în vederea perfecționării con
tinue a activității în toate dome
niile, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
pentru propășirea patriei noastre.

Reprezentanții comuniștilor au 
supus unui cuprinzător examen 
critic și autocritic probleme de in
teres major, au relevat neajunsuri 
și deficiențe care se mai manifes
tă încă, prejudiciind rezolvarea la 
timp și în bune condiții a unor 
sarcini, au arătat — pornind de 
la experiența acumulată — căile 
prin care se pot valorifica cu și 
mai mare eficiență resursele de 
energii materiale și umane ale ță
rii. Un loc important l-au ocupat 
în dezbateri stimularea largă a spi
ritului de inițiativă, a forțelor 
creatoare, crearea unui climat cît 
mai propice afirmării plenare a 
personalității umane.

în secțiunile consacrate politicii 
externe și relațiilor economice in
ternaționale ale țării, ca și în alte 
secțiuni, vorbitorii au analizat cu 
spirit de răspundere activitatea 
desfășurată pe plan internațional 
de partid și guvern, liniile că
lăuzitoare ale politicii noastre ex
terne, au dat glas mandatului în
credințat de organizațiile de par
tid respective de a aproba și spri-

jini această politică, de a vota 
pentru continuarea ei cu aceeași 
fermitate și consecvență.

într -un consens unanim, vorbi
torii au apreciat că programul 
propus de partid pentru viitorul 
deceniu de dezvoltare a României 
corespunde întru totul condițiilor 
și posibilităților de care dispune 
țara, aspirațiilor pe care le nu
trește întregul nostru popor. Pen
tru înfăptuirea exemplară a aces
tui program s-au făcut un număr 
de 630 propuneri, s-au cristalizat 
recomandări prețioase menite să 
ajute la îmbunătățirea continuă a 
activității organelor centrale și 
locale de partid și de stat, a or
ganizațiilor de masă și obștești, a 
instituțiilor științifice și culturale, 
să ducă la ridicarea pe o treaptă 
superioară a muncii, la înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor mari pe care 
le va stabili Congresul al X-lea 
al partidului.

Participanții la lucrările secțiu
nilor Congresului, exprimînd man
datul primit din partea comuniști
lor pe care-i reprezintă, voința 
întregului popor, și-au reafirmat 
cu căldură hotărîrea de a vota 
pentru realegerea în funcția de 
cea mai mare răspundere din con
ducerea partidului, funcția de se
cretar general, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care, prin 
exemplul vieții și muncii sale, în
trunește prețuirea și dragostea tu
turor oamenilor muncii de pe cu
prinsul patriei.
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VOLTE ALE DELEGAȚIILOR DE PESTE HOTARE

PARTICIPANTE LA CONGRESUL AL X-LEA AL P.C. R.

DELEGAȚIA PARTIDULUI

COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

DELEGAȚIA UNIUNII

COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVII
Delegația Partidului Comunist al 

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

în timpul vizitei, oaspeții au fost 
informați de Gheorghe Trandafir, 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., despre dezvol
tarea stațiunilor, ritmul construc-

DELEGAȚIA PARTIDULUI

CELOR CE MUNCESf 

DIN VIETNAM

Sîmbătă dimineața, delegația 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, compusă din tovarășii 
Nguyen Van Kinh, membru al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, șeful delegației, și Hoang 
Tu, ambasadorul R.D. Vietnam în 
România, însoțită de Gheorghe 
Roșu, membru al C.t. al P.C.R., a 
vizitat Muzeul Militar Central.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
colonelul Victor Militaru, șeful mu
zeului, care, înainte de a-i con
duce prin sălile muzeului, le-a dat 
explicații privind istoricul și dez
voltarea instituției, bogatele expo
nate ce reflectă istoria militară a 
poporului nostru.

DELEGAȚIA FRONTULUI

NAȚIONAL |E ELIBERARE 

DIN VIETNAMUL DE SUD

Delegația Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
condusă de tovarășul Nguyen Van 
Quang, membru al C.C. al F.N.E., 
a vizitat sîmbătă orașul București. 
Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Gh. Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

Membrii delegației au străbă
tut principalele bulevarde ale Ca
pitalei, cartierele noi Titan-Balta 
Albă, Drumul Taberei și Floreas- 
ca, Piața Palatului șl Complexul 
urbanistic „Circul de Stat". Arh. 
Al. Iosif, consilier la institutul 
„Proiect-București", a prezentat

DELEGAȚIA PARTIDULUI

COMUNIST BULGAR

Delegația P. C. Bulgar, condusă 
de tovarășul Venelin Koțev, se
cretar al C.C. al P.C.B., însoțită 
de tovarășul Barbu Zaharescu, 
membru al C.C. al P.C.R., a vizitat 
sîmbătă dimineața Fabrica de ma- 
șini-unelte si agregate din Bucu
rești.

Oaspeții au fost salutați de direc
torul general adjunct al uzinei, 
Mircea Pupăză, care le-a vorbit 
despre organizarea și desfășura
rea procesului de producție, des
pre contribuția uzinei la dotarea 
industriei noastre cu utilaje mo
derne.

Vizitînd secțiile fabricii, mem
brii delegației Partidului Comu
nist Bulgar s-au interesat de 
creșterea productivității muncii,

DELEGAȚIA 

MUNCITORESC
Delegația Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez, condusă de tovarășul 
Jozef Tejchma, membru al Biroului 
Politic, secretar al P.M.U.P., înso
țită de tovarășul Nicolae Giosan, 
membru al C.C. al P.C.R., a făcut 
sîmbătă dimineața o vizită la în
treprinderea agricolă de stat „30 
Decembrie" din apropierea Capita
lei. Delegația a fost însoțită, de 
asemenea, de Jaromir Ochedusz- 
ko, ambasadorul R.P. Polone la 
București.

La sosire, oaspeții au fost întîm
pinați de Alexandru Ienciu, direc
torul întreprinderii, și de alți spe
cialiști. După ce au ascultat o 
amplă informare privind activita
tea, realizările și perspectivele 

țiilor turistice și perspectivele lito
ralului, ca importantă bază turis
tică a țării.

Membrii delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice au 
apreciat elogios originalitatea ar
hitecturală a construcțiilor și preo
cuparea pentru cît mai buna valo
rificare a condițiilor naturale fa
vorabile de care dispune litoralul 
românesc.

(Agerpres)

în continuare, membrii delega
ției și persoanele care i-au însoțit 
au vizitat colecțiile muzeului cu- 
prinzînd materiale strîns legate de 
lupta armată a poporului român 
împotriva cotropitorilor. Oaspeții 
au apreciat munca depusă la strîn- 
gerea atîtor exponate grăitoare, 
s-au interesat de activitatea și 
conținutul bibliotecii și fototecii 
muzeului.

La încheierea vizitei, membrii 
delegației au scris în cartea de aur 
cuvinte de apreciere la adresa 
Muzeului Militar Central, a con
ducerii și lucrătorilor lui.

(Agerpres)

oaspeților realizările pe tărîm ur
banistic și edilitar, precum și pers
pectivele de dezvoltare a orașu
lui. Membrii delegației și-au expri
mat satisfacția pentru succesele 
obținute de poporul român în do
meniul construcțiilor, felicitînd pe 
edilii orașului pentru modul cum 
au rezolvat problemele legate de 
necesitățile complexe ale vieții mo
derne a Bucureștiului.

în cursul aceleiași zile, membrii 
delegației au vizitat Muzeul de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România și Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

procesul de automatizare a pro
ducției și nivelul de pregătire a 
cadrelor.

în încheierea vizitei, șeful de
legației a mulțumit pentru pri
mirea făcută.

în cursul aceleiași dimineți, 
oaspeții bulgari au vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România. Tovarășul 
Ion Ardeleanu, director adjunct al 
muzeului, a prezentat aspectele 
principale ale dezvoltării mișcării 
muncitorești și revoluționare în 
România, ale edificării socialismu
lui în țara noastră, ilustrate de 
exponatele muzeului.

(Agerpres)

PARTIDULUI

UNIT POLONEZ
I.A.S., membrii delegației au vizitat 
ferma de vaci și modernele insta
lații aferente, ferma de păsări, se
rele de legume, noua plantație de 
căpșuni și alte sectoare ale între
prinderii.

în timpul vțzitei, oaspeții au a- 
preciat realizările colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri al 
I.A.S., principiile moderne de orga
nizare a producției în agricultura 
de stat și au urat colectivului aces
tei întreprinderi succese și mai 
mari în îndeplinirea sarcinilor ce 
îi revin din programul pe care îl 
trasează în aceste zile, în fața în
tregului popor, cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

(Agerpres)

Delegația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de tovară
șul Mialko Todorovici, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, însoțită de tovarășul Nicolae 
Bădescu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele C.S.C.A.S., a vizitat 
sîmbătă cartiere noi de locuințe, 
monumente istorice și instituții de 
cultură din orașul Brașov. La Mu
zeul școlii românești din Scheii 
Brașovului — primul lăcaș de cul
tură românească din Transilvania

DELEGAȚIA PARTIDULUI 

SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA
în cursul zilei de sîmbătă, mem

brii delegației Partidului Socialist 
Unit din Germania, însoțiți de Paul 
Radovan, redactor șef-adjunct al 
revistei „Munca de partid", au vi
zitat stațiunile de pe litoral, pre
cum și întreprinderea agricolă de

DELEGAȚIA PARTIDULUI

MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR
în cursul zilei de sîmbătă, dele

gația Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, condusă de tovară
șul Arpăd Pallai, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., însoțită de tovarășul 
Ion Cosma, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
a făcut o vizită în județul Argeș.

La sediul comitetului județean 
de partid, membrii delegației au 
avut o întîlnire cu tovarășul Ion 
Vătășescu, secretar al Comitetului

DELEGAȚIA PARTIDULUI POPULAR 

REVOLUȚIONAR MONGOL
Sîmbătă, delegația Partidului 

Popular Revoluționar Mongol, 
condusă de tovarășul Badamîn 
Lhamsuren, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R.M., însoțită de Mihai Su- 
der, membru al C.C. al P.C.R., a 
vizitat stațiunile de pe litoral, 
cooperativa agricolă de producție 
din comuna Cumpăna și Stațiunea 
experimentală pomiviticolă Mur
fatlar. La Cooperativa agricolă din

DELEGAȚIA

COMUNIST DIN
Delegația Partidului Comunist 

din Cehoslovacia, condusă de to
varășul Josef Kempny, secretar al 
C.C. al P.C.C., a făcut sîmbătă o 
vizită pe Valea Prahovei și Va
lea Timișului.

Membrii delegației s-au oprit la 
Muzeul Doftana, unde le-au fost

DELEGAȚIA PĂRTIDUtUI

COMUNIST DIN JAPONIA
Delegația Partidului Comunist 

din Japonia a vizitat în cursul zi
lei de sîmbătă Muzeul de artă al

DELEGAȚIA PARTIDULUI DE

STÎNGA-COMUNIȘTII din suedia
Sîmbătă după-amiază, delegația 

Partidului de stînga — comuniștii 
din Suedia, formată din tovarășii 
Tore Forsberg și Tore CIaeson. 
membri ai Biroului Politic, a fă
cut o vizită la Consiliul popular al 
municipiului București. Cu acest 
prilej, a avut loc o întîlnire la care 
au participat Ion Borca, vicepre
ședinte al Consiliului popular al 
Capitalei, Vasile Bumbăcea, vice
președinte al Comitetului pentru 
economia și administrația locală, și 

— au fost evocate, cu acest prilej, 
legăturile culturale străvechi din
tre poporul român și popoarele iu
goslave, ilustrate elocvent prin nu
meroase exponate aflate în colec
țiile muzeului.

Delegația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia a vizitat, de aseme
nea, alte monumente istorice din 
localitate, noul cartier din zona U- 
zinei de autocamioane, care nu
mără peste 10 000 apartamente, și 
stațiunea Poiana Brașovului.

(Agerpres)

stat Murfatlar. în această renumită 
unitate agricolă dobrogeană, spe
cializată în cultura viței de vie, 
oaspeții s-au interesat de organi
zarea și desfășurarea procesului de 
producție.

(Agerpres)

județean Argeș al P.C.R. Oaspeții 
au vizitat apoi combinatul petro
chimic, rafinăria, Uzina de autotu
risme Pitești și Hidrocentrala de pe 
Argeș. în timpul vizitei, membrii 
delegației s-au interesat de reali
zările acestor întreprinderi, de acti
vitatea organizațiilor de partid și 
au apreciat elogios succesele obți
nute de colectivele lor. Colectivele 
întreprinderilor Vizitate au făcut 
oaspeților o călduroasă primire.

(Agerpres)

Cumpăna, unitate care contribuie 
la buna aprovizionare a orașului 
Constanța și a litoralului cu le
gume și fructe, oaspeții s-au inte
resat de modul de organizare și 
desfășurare a activității coopera
torilor, de dezvoltarea cooperativei 
și îndeosebi a sectorului zootehnic.

Colectivele unităților vizitate au 
făcut oaspeților o călduroasă pri
mire.

(Agerpres)

PARTIDULUI 

CEHOSLOVACIA 
înfățișate aspecte ale luptei eroi
ce a comuniștilor români în anii 
grei ai ilegalității. în continuare, 
delegația a vizitat Muzeul Peleș 
din Sinaia, stațiunea climaterică 
Predeal și Complexul turistic Ti
mișul de Sus.

(Agerpres)

Republicii Socialiste România și 
centrul Capitalei.

(Agerpres)

Tiberiu Ricci, arhitect-șef al Ca
pitalei. Oaspeții s-au interesat, de 
realizările obținute în sistematiza
rea orașului, în construcțiile de lo
cuințe și obiective social-culturale. 
Ei au apreciat faptul că la rezol
varea problemelor edilitar-gospo- 
dărești ale Capitalei sînt antrenați 
numeroși oameni ai muncii.

în continuare oaspeții au vizitat 
cartierul Titan.

(Agerpres)

DELEGAȚIA PARTIDULUI

ELIBERĂRII Șl SOCIALISMULUI

DIN MAROC
Delegația Partidului Eliberării și 

Socialismului din Maroc, condusă 
de tovarășul Aii Yata, secretar 
general al partidului, însoțită de 
loan Cotoț, membru al C.C. al 
P.C.R., a făcut sîmbătă după- 
amiază o vizită la uzina construc
toare de utilaj petrolier „1 Mai“- 
Ploiești.

La sosire, oaspeții au fost întîm
pinați de Mihai Istrate, membru 
al Biroului Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., Ion Bobaru, 
directorul tehnic al uzinei, de 
conducători ai organizațiilor de 
partid, de sindicat și U.T.C. 
Directorul tehnic al uzinei a 
informat pe oaspeți despre pro
ducția acestei unități, precum 
și despre condițiile de muncă ale 
acestui colectiv, despre înaltele

DELEGAȚIA PARTIDULUI

COMUNIST FRANCEZ
Delegația Partidului Comunist 

Francez, formată din tovarășii An
dre Vieuguet, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.F., și Marcel Rosette, mem-

VIZITELE ALTOR DELEGAȚII 

La rafinăria Brazi, 

Combinatul Petrochimic Ploiești 

și in noile cartiere de locuințe 

din Ploiești
Delegațiile Partidului Comunist 

din Finlanda, Partidului Comunist 
Mexican, Partidului Comunist din 
Venezuela, Partidului Comunist 
German, Partidului Comunist Bra
zilian, Partidului Comunist din E- 
cuador, Partidului Comunist Para
guayan, Partidului Comunist Liba
nez, Partidului Comunist din Ar
gentina, reprezentanții Partidului 
Comunist Sirian, Partidului Comu
nist din Chile, Partidului Comunist 
din Germaniav Partidului Socialist 
din Nicaragua, Partidului Socialist 
Unit din Berlinul occidental și Par
tidului Poporului din Panama au

La Institutul de cercetări 

pentru viticultură și vinificație 

din Valea Călugărească
Delegațiile Partidului Comunist 

din Marea Britanie, Partidului Co
munist din Australia, Partidului 
Comunist din Norvegia, reprezen
tantul Partidului Comunist din Ir
landa de Nord și reprezentantul 
Partidului Muncitoresc Irlandez au 
făcut sîmbătă o vizită la Institutul 
de cercetări pentru viticultură și 
vinificație din Valea Călugărească. 
Membrii delegațiilor au fost înso
țiți de Dumitru Balalia, membru al 
C.C. al P.C.R.

La I.A.S. „30 Decembrie”
în cursul după-amiezii de sîm

bătă, delegația Partidului Comu
nist din Danemarca; delegația 
Partidului Comunist din India 
(Marxist) ; delegația Partidului 
Progresist al oamenilor muncii din 
Cipru (AKEL) ; delegația Partidu
lui Socialist Italian al Unității 
Proletare (P.S.I.U.P.) ; delegația 
Partidului Comunist din Republica 
San Marino ; reprezentantul Parti
dului Comunist Portughez ; repre
zentantul Partidului Comunist din 
Turcia ; reprezentantul Partidului 
Affo-Shiraj din Zanzibar-Tanza
nia au făcut o vizită la întreprin
derea agricolă de stat „30 De
cembrie" din apropierea Capitalei.

La sosire, oaspeții au fost în
tîmpinați de Alexandru Ienciu, di- 

performanțe tehnice și funcționale 
ale utilajelor petroliere fabricate 
aici, care au cucerit medalii de aur 
la tîrguri internaționale și care se 
exportă în peste 20 de țări ale lu
mii.

Membrii delegației au vizitat a- 
poi secțiile de bază ale uzinei, iar 
la standul general de probe au a- 
sistat la manevrele unei instalații 
de tip F-200, care forează pînă la 
adîncimi de 3 500 m și care a fost 
medaliată recent la Tîrgul inter
național de la Brno.

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

(Agerpres)

bru al C.C. al P.C.F., a vizitat 
sîmbătă după-amiază stațiunile tu
ristice de pe Valea Prahovei și 
Valea Timișului.

(Agerpres)

vizitat, sîmbătă, Rafinăria Brazi și 
Combinatul petrochimic Ploiești, 
precum și noile cartiere de locuințe 
Ploiești-Nord, Ploiești-Sud și Plo- 
iești-Vest.

Delegațiile au fost însoțite de 
general-colonel Mihai Burcă, mem
bru al C.C. al P.C.R.

în timpul vizitei, directorul teh
nic al rafinăriei, Ion Grigoraș, și 
Constantin Roncea, inginerul-șef al 
combinatului petrochimic, au dat 
ample explicații oaspeților despre 
produsele obținute în aceste mari 
unități industriale și nivelul teh
nic al instalațiilor.

(Agerpres)

Ing. dr. Laszlo Iuliu, directorul 
institutului, a dat oaspeților expli
cații asupra rezultatelor obținute de 
cercetătorii acestui tînăr institut și 
asupra relațiilor pe care le între
ține cu alte institute similare de 
peste hotare. Au fost vizitate apoi 
secțiile de prelucrare a strugurilor 
la cramă și laboratorul institutu
lui.

(Agerpres)

rectorul întreprinderii, de specia
liști de la această modernă unita
te a agriculturii de stat. După o 
scurtă prezentare a unității, di
rectorul întreprinderii i-a condus 
pe oaspeți prin cîteva ferme ale 
întreprinderii. Au fost vizitate fer
ma nr. 1 specializată în producția 
de lapte, serele de legume, ate
liere de prelucrare a produselor și 
alte unități ale acestei mari în
treprinderi agricole de stat.

Apreciind rezultatele obținute de 
colectivul I.A.S. „30 Decembrie", 
principiile de organizare și des
fășurare a activității agriculturii 
de stat din țara noastră, oaspeții 
au urat lucrătorilor din această u- 
nitate noi succese în activitatea 
lor de viitor.

(Agerpres)

Lucrările 
din cea 

de-a patra zi 
(Urmare din pag. I) 

zambic, Mișcării de Eliberare 
din Angola și al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea (Bissau), Tore Fors
berg, membru al Biroului Po
litic al Partidului de stînga- 
comuniștii din Suedia. S-a dat 
apoi citire mesajului de salut 
adresat Congresului de Comi
tetul Central al Partidului 
Comunist Peruvian.

Cuvîntările rostite de con
ducătorii delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești, 
democratice și antiimperialis
te și mesajul transmis Con
gresului au fost subliniate în 
repetate rînduri cu vii aplau
ze de toți cei prezenți.

Președintele ședinței, tova
rășul Gheorghe Pană, a mul
țumit în numele delegaților și 
invitaților, pentru saluturile 
și mesajul adresate Congre
sului.

în continuarea lucrărilor, 
ședința plenară a fost prezi
dată de tovarășul Mihai Te- 
lescu.

S-a anunțat că în ziua de 8 
august a avut loc, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința Comisiei 
pentru pregătirea propuneri
lor de candidați în vederea 
alegerii organelor superioare 
ale partidului. Comisia a luat 
în discuție și a stabilit să su
pună aprobării Congresului 
numărul din care să fie alcă
tuit Comitetul Central și Co
misia Centrală de Revizie.

Ținînd seama de sarcinile 
mari și complexe ce revin Co
mitetului Central pentru în
făptuirea hotărîrilor Congre
sului al X-lea al P.C.R., pre- 
cum și de creșterea efectivului 
partidului, comisia a propus : 
Comitetul Central să fie 
format din 165 de mem
bri, iar numărul membri
lor supleanți ai Comitetului 
Central să fie de 120. Comisia 
Centrală de Revizie să fie al
cătuită din 45 de membri.

Pentru a putea pregăti pro
punerile nominale pe baza can
didaturilor stabilite de confe
rințele județene de partid, co
misia a supus aprobării Con
gresului numărul tovarășilor 
ce urmează să fie aleși în or
ganele centrale ale partidului.

Congresul a aprobat în una
nimitate, prin vot deschis, nu
mărul de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Cen
tral și ai Comisiei Centrale de 
Revizie, propuși de comisie.

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

La dezbaterile generale au 
luat apoi cuvîntul tovarășii: 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte 
al Comitetului pentru Energie 
Nucleară, delegat al organiza
ției județene de partid Cluj, 
Suto Andras, scriitor, delegat 
al organizației județene de 
partid Mureș.

Președintele ședinței a anun
țat că în dimineața zilei de 
sîmbătă a încetat din viață to
varășul Constantin Parhon, 
vechi militant al Partidului 
Comunist Român, primul pre
ședinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republi
cii Populare Române.

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

Cel de-al X-lea Congres al 
partidului a fost salutat în con
tinuare de tovarășii : Moham
med Harmel, membru al Bi
roului Politic al Partidului Co
munist Tunisian, Julio Posada, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Co
lumbia, Giuseppe Renzi, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din San 
Marino, Sofia Ferreira, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portu
ghez, Masashi Ishibashi, mem
bru al Comitetului Executiv, 
director al Biroului Internațio
nal al Partidului Socialist din 
Japonia, Sam Noian, secretar 
general adjunct al Partidului 
Muncitoresc Irlandez, Khalil 
Debs, membru supleant al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Libanez, Halii Ozgur, șeful sec
ției de propagandă a Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Turcia, Yussuf 
Osman Samantar, secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Democrate Somaleze, Paul 
Verges, secretar general al 
Partidului Comunist din Re
union, James Stewart, secre
tar general adjunct al Parti
dului Comunist din Irlanda de 
Nord, și Efrain Alvarez, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Ecuador.

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

' peste hotare.
Lucrările Congresului con

tinuă.
(Agerpres)
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rasul al X-lea al P.C.R. in atentia

MOSCOVA. (Corespondență de Ia 
S. Podinâ). Ziarele sovietice continuă 
să oglindească lucrările Congresului 
al X-lea al P.C.R., dezbaterile gene
rale asupra Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca și 
asupra celorlalte documente supuse 
Congresului.

Ziarele remarcă, printre altele, cu- 
vîntarea rostită de tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, în legătură cu sar
cinile ce revin organizațiilor de par
tid în domeniul activității educative 
în rîndurile populației. In corespon
dența primită de la trimișii săi din 
București ,,PRAVDA" scrie că „în 
sala de ședințe se discută despre suc
cesele dobîndite în țară, despre pro
blemele dezvoltării pe viitor a eco
nomiei naționale". Referindu-se la 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe A- 
postol, autorii corespondenței eviden
țiază acele părți în care se subli
niază răspunderea clasei muncitoare 
în înfăptuirea planurilor economiei 
naționale examinate de Congres.

în continuarea corespondenței este 
redată atmosfera de entuziasm din 
sală, atunci cînd participanții la Con
gres au fost salutați de delegația de 
veterani ai mișcării muncitorești re
voluționare din România, care au 
luptat atît în rîndurile mișcării co
muniste din țară, cît și în străină
tate, este reprodus pasajul care arată 
că revoluționarii români, umăr la 
umăr cu comuniștii ruși, au apărat 
măreața cauză a Iui Lenin în lupta 
pentru triumful revoluției, împotriva 
reacțiunii care încerca să înăbușe 
tînăra Republică a Sovietelor.

Vizita delegației P.C.U.S., condusă 
de tovarășul K. F. Katușev, la Uzina 
de mașini-unelte și agregate din 
București, primirea călduroasă fă
cută oaspeților, sînt apreciate ca „o 
manifestare a sentimentelor de prie
tenie nutrite de oamenii muncii și 
comuniștii români față de poporul 
sovietic și de partidul său".

în relatările publicate de ziarele 
„IZVESTIA", „TRUD", „SOVETS- 
KAIA ROSSIA", „KOMSOMOLS- 
KAIA PRAVDA", „KRASNAIA 
ZVEZDA", „SELȘKAIA JIZNI" se 
informează despre unele luări de cu
vînt în cadrul dezbaterilor.

Toate ziarele centrale informează, 
de .asemenea, despre cuvîntările de 
șa.F <; rostite de șefii unor delegații 
i) partidelor comuniste și munci- 
tbrevd prezente și despre faptul că 
în după-amiaza zilei de 8 august au 
început dezbaterile în cadrul sec
țiunilor Congresului.

VARȘOVIA. (Corespondență de la 
Dumitrașcu). Corespondențe .•! -• ștjri aje agenției p0_

presă marchează în 
în presa centrală din 
desfășurarea lucrărilor 
al X-lea al P.C.R. în

Linia politică pe care o simbolizează 
Ceaușescu dobîndește amprenta con
firmării și aprobării generale".

în continuare, presa iugoslavă 
subliniază aprecierea pe plan inter
național de care se bucură politica 
partidului și statului nostru : „Co
muniștii români, scrie „VJESNIK" 
au cucerit un uriaș prestigiu pentru 
partidul și țara lor, atît în viața in
ternațională, cît și în rîndurile miș
cărilor muncitorești și progresiste, 
prin succesele obținute în transfor
marea socialistă a țării lor și prin 
contribuția lor la construirea unor 
relații internaționale bazate pe ega
litate în drepturi".

FRAGA. (Corespondență de la 
E. Ionescu). Lucrările înaltului forum 
al comuniștilor români continuă să 
fie oglindite în paginile pre
sei cehoslovace de sîmbătă. Rela
tările și corespondențele despre des
fășurarea ședințelor de vineri ale 
Congresului P.C.R. ocupă locuri 
centrale în paginile ziarelor „RUDE 
PRAVO" „PRACE" și „SVOBODNE 
SLOVO". Atenția corespondenților 
cehoslovaci la București a fost con
centrată vineri asupra salutului pe 
care l-a adresat Congresului comu
niștilor români conducătorul dele
gației Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, tovarășul J. Kempny, 
secț-etar al C.C. al P.C.C.

într-o corespondență apărută în 
„MLADA FRONTA" și intitulată 
„înalta autoritate a lui Ceaușescu", 
trimisul special al ziarului la Bucu
rești notează că „cea de-a treia zi a 
lucrărilor Congresului P.C.R. a con
tinuat în același spirit ca și în cele 
două zile precedente". Corespondența 
subliniază că în luările de cuvînt 
ale tuturor delegaților la Congres 
s-au manifestat deplina adeziune Ia 
politica internă și externă a parti
dului satisfacția față de realizările 
de pînă acum în construcția socia
lismului din România, precum și 
unanimitatea în susținerea propune
rii ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie ales în funcția de secretar ge
neral al partidului. Corespondentul 
relatează un episod „mărunt dar ca
racteristic" — după cum se exprimă 
el — dintr-o pauză a Congresului, 
dar care oglindește autoritatea și 
dragostea de care se bucură secre
tarul general al C.C. al P.C.R. : 
„Ceaușescu a venit în mijlocul dele
gaților, dar din cauza aplauzelor 
entuziaste care l-au însoțit tot timpul 
și care, practic, nu i-at. dat posibi
litatea să scoată o vorbă, a putut 
doar, trecînd printr-un coridor viu 
de oameni, să strîngă zeci și zeci 
mîini care i se întindeau".

Ieri, la orele 9,18 la Porțile de Fier

QUITO
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Ecuador, am deosebita plă

cere să adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat, al 
poporului român și al meu personal, cele mai calde urări de fericire 
personală și de prosperitate poporului ecuadorian.

menea, remarcă corespondentul zia
rului, numeroase delegații străine 
și-au adus salutul lor frățesc celui 
de-al X-lea Congres. Se subliniază 
că tema esențială a Congresului o 
constituie marile sarcini economice 
ale viitorului deceniu. „Obiectivul 
acestui deceniu — relevă corespon
dentul — este ca România să se 
apropie tot mai mult de țările cu 
un înalt nivel de dezvoltare econo
mică". Ziarul acordă un larg spațiu 
raportului prezentat de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer. „Perfecționări, 
îmbunătățiri, rolul conducător al 
partidului ca factor de bază al rea
lizării integrale a sarcinilor fixate 
— acestea sînt temele în discuție din 
cuvîntările delegaților celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.", se conchi
de în corespondență.

„FIGARO" informează, de aseme
nea, despre lucrările Congresului, 
menționînd pe scurt cuvîntările 
diverșilor delegați străini. Totodată, 
ziarul remarcă că delegațiile de ve
terani și pionieri au creat clipe de 
intensă emoție.

„COMBAT" comentează preocupa
rea, evidențiată în cuvîntările rostite 
la Congres pentru respectarea 
strictă a legalității socialiste, hotă- 
rîrea de a nu se mai permite nicio
dată comiterea de abuzuri și ilega
lități.

special

Excelenței Sale
Domnului JOSE MARIA VELASCO IBARRA

Președintele Republicii Ecuador

I. 
proprii și 
loneze de 
continuare 
9 august 
Congresului 
corespondențele semnate de trimișii 
lor speciali la București, ziarele 
„TRYBUNA LUDU" și „ZYCIE 

WARSZAWY" informează despre con
tinuarea discuției pe marginea Ra
portului preze'ntât1 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Aiî dominat în 
discuții — scrie „Trybuna Ludu" — 
probleme economice, probleme le
gate de perfecționarea stilului 
muncii de partid și de întă
rirea rolului conducător al P.C.R.". 
La rîndul său, „Zycie Wars- 
zawy" scrie, printre altele, în cores
pondența din București : „în cadrul 
di' cuției a fost abordată o gamă 
1' ță de probleme de politică internă, 
L<vcum și de politică externă, care 
la bază — după cum a subliniat 
Raportul său Nicolae Ceaușescu 
prietenia, alianța și colaborarea 
țările socialiste și solidaritatea 
toate forțele antiimperialiste ale păcii 
și progresului în lume". Același ziar 
relevă că „participanții la discuții 
și-au exprimat sprijinul deplin față 
de politica partidului și față de pro
punerea de a alege pe Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al partidului".

BELGRAD. (Corespondență de la 
N. Plopeanu). Toate ziarele iugo
slave continuă să publice corespon
dențe și știri din București consa
crate lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. în ziarele de 
sîmbătă, aceste relatări au un numi
tor comun: sublinierea sprijinului 
unanim acordat de către delegați 
politicii interne și externe a parti
dului, precum și a expresiei lor de 
voință ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de secretar 
general al C.C. al partidului. „în a- 
precierea de pînă acum a lucrărilor
— scrie ziarul „BORBA" — este clar 
că delegații acordă un sprijin fără re
zerve Comitetului Central și politi
cii promovate de acest organ condu
cător ; ei cer în mod expres ca și în 
continuare Ceaușescu să fie secretar 
general al partidului". „Delegații 
care au vorbit pînă acum — arată 
ziarul „OSLOBODJENIE" — au spri
jinit pe deplin pozițiile exprimate în 
rapoartele lui Ceaușescu și Maurer, 
precum și propunerea conferințelor 
județene de partid ca Nicolae 
Ceaușescu să fie ales secretar gene
ral al partidului". „Este de la sine 
înțeles — scrie șăptămînalul „NIN"
— deplinul sprijin pe care românii 
îl acordă politicii partidului lor.

au 
în

CU 
cu

cinema
0 Tinerețe fără bătrlnețe : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
o Bun pentru serviciul auxiliar : RE
PUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
0 Șopronul roșu : FESTIVAL — 9,15 ;
11.15 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
— 20,30.
o Contesa Cosei : FAVORIT — 10 ; 
13 ; 16,15 ; 19,30.
o Desene secrete : LUMINA — 9,30—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
o Galapagos ; Pași spre Brîncuși ; 
Casa lui George Călinescu ; In tai
nele muzeului ; Luchian-Grigorescu; 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
© Străzile au amintiri : VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.
0 Neamul Șoimăreștilor : MIORIȚA
— 9,15—14,45 în continuare ; 17,30 ;
20,30.
O Mariana, agentul nr. 0555 : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
o Deșertul roșu : CENTRAL — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21, GRADINA DOINA
— 20,15.
e Telegrame : VIITORUL — 15,30 ; 18; 
20,30.
q Operațiunea Belgrad : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20.
e Lovitură puternică : RAHOVA — 
15,30 ; 18. la grădină — 20,30, VOLGA

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româniadesfășoară prin descărcarea mate

rialului de pe malul digului, asemă
nător ca la construcția digurilor 
marine. Apoi, la un anumit punct, 
cînd se va ajunge la extremitatea 
podului-dig construit de noi în albia 
Dunării, vom folosi metoda frontală 
de închidere — adică descărcarea 
materialului chiar de pe podul-dig"

Pentru condițiile în care se des
fășoară această acțiune dinamică, 
relevant este faptul că — mult 
înainte de începerea închiderii Du
nării — specialiștii români și iugo
slavi au întreprins numeroase în
cercări și studii pe modele, experi
mentări care au permis alegerea so
luțiilor optime. La stabilirea lor s-a 
ținut seama de debitele și vitezele 
apei tn această perioadă a anului. 
Deși — ținînd seama de condițiile 
naturale specifice Porților de Fier 
— lucrarea constituie o „premieră" 
mondială, specialiștii nutresc con
vingerea că va fi încheiată cu suc
ces, în termenul stabilit. Prin reali
zarea digului va fi 
care se va construi

Paralel cu acest 
polarizează atenția 
toare ale întregului șantier de 
Dunăre, constructorii
Congresului partidului că au reali
zat în întregime, cu 22 zile mai de
vreme, sarcinile de plan pe primele 
opt luni ale anului.

Cu prilejul începerii închiderii Du
nării, colectivul de muncă al Siste
mului hidroenergetic și. de navigație 
de la Porțile de Fier a trimis Congre
sului al X-lea o telegramă în care, 
printre altele, se spune : „Asigurăm 
Congresul, conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci 
cu avînt patriotic, pentru a ne aduce 
o cît mai mare contribuție la reali
zarea Directivelor ce vor fi elabo
rate de Congres, care prefigurează 
în mod strălucit viitorul patriei noas
tre socialiste, al ridicării națiunii ro
mâne pe cele mai înalte țulmi de 
progres și civilizație".

De la trimisul nostru 
Nistor Țuicu.

9 august 1969. Orele 9 
nute. în momentul cînd 
Congresului al X-lea al 1 
trau în cea de-a patra zi, constructo
rii de la Porțile de Fier — drept 
omagiu adus marelui forum al co
muniștilor — au dat semnalul pen
tru începerea celui mai grandios act 
constructiv înregistrat pînă acum pe 
vastul șantier : zăgăzuirea ~

O nesfîrșită coloană de 
mioane de mare 
Dunăre, din trei 
riașe blocuri de 
Văzînd cu ochii, 
viu european se 
măsură ce digul 
dinspre malul drept, valurile devin 
tot mai repezi, mai furioase. Oa
menii însă, animați de înalta res
ponsabilitate a acestei acțiuni unice, 
bizuiți pe o temeinică organizare, 
domină scena marii incleștări 
natura. în urma puternicelor 
culante, buldozerul împinge în apă 
uriașele blocuri de piatră și nisipul. 
Astfel, digul ce va bara definitiv 
Dunărea — pentru prima oară In 
existența el milenară — ia ființă, se 
materializează potrivit riguroaselor 
și îndelungatelor pregătiri ce au
precedat acest eveniment. Este un
capitol nou, decisiv, în istoria Por
ților de Fier, care se scrie 
zile după o altă marcantă 
a constructorilor : trecerea 
vase prin ecluză.

Solicităm inginerului șef 
Gavrilă Urcan, care coordonează lu
crările de pe malul românesc, cîteva 
amănunte în legătură cu mersul 
perațiunilor. „în primul rînd 
vrea să subliniez că lucrările 
desfășoară bine, încadrîndu-se 
graficul stabilit. Totul a fost minu
țios pregătit pentru această „oră 
H“... Au fost fabricați aproape 400 
de stabilopozi a cite 22 tone fiecare 
și aproximativ 6 000 de blocuri de 
beton și blocuri de carieră avind o 
greutate de 6 pînă Ia 25 tone. Prima 
etapă de Închidere a Dunării se

și 18 mi- 
lucrările 

P.C.R. in-

Dunării, 
auțoca- 

tonaj basculează în 
în trei minute, u- 

beton și de piatră, 
albia marelui flu- 

îngustează... Pe 
înaintează în albie

cu 
bas-

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am primit cu plăcere urările și felicitările pe care Excelența Voastră 

a binevoit să mi le adreseze cu ocazia aniversării întemeierii Confedera
ției Elvețiene.

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

LUDWIG VAN MOOS
Președintele Confederației 

Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

creată incinta în 
barajul deversor. 
eveniment, care 
și energiile crea- 

la
raportează

LONDRA. (Corespondență de la L. 
Rodescu). Continuînd să publice re
latări despre desfășurarea lucrărilor 
celui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, ziarele bri
tanice de sîmbătă își informează citi
torii asupra discuțiilor la rapoartele 
prezentate și asupra mesajelor de 
salut transmise de delegațiile unor 
partide comuniste și muncitorești. în 
ziarul „MORNING STAR", organul 
Partidului Comunist ,,din Marea Bri- 
tanie, trimisul special al ziarului la 
București scrie că „la Congres au fost 
constituite 11 secțiuni pentru a dez
bate toate aspectele problemelor in
terne și internaționale ale României, 
care au fost ridicate în rapoartele 
principale Este pentru prima dată 
cînd o asemenea procedură este ur
mată la un Congres al Partidului 
Comunist Român și scopul este de a 
înlesni participarea unui număr mai 
mare de delegați la discuții, precum 
și de a lărgi procedura democratică 
a Congresului".

în corespondență este redată sem
nificația simbolică a momentului în- 
tîlnirii cu vechi luptători comuniști 
și cu pionieri. Episodul este consem
nat și în „TIMES", care relevă că 
„delegații s-au ridicat în picioare 
pentru a-i saluta pe veterani, scan- 
dînd lozinci, în timp ce Nicolae 
Ceaușescu strîngea mîinile vechilor 
comuniști".

Șăptămînalul „ECONOMIST" pu
blică pe două pagini un amplu articol 
intitulat „România pe hartă", însoțit 
de fotografii și grafice. Articolul pre
zintă pe larg principalele aspecte ale 
dezvoltării economice a României.

Postul de radio B.B.C. a prezen- 
■ ——- tat sîmbătă dimineața un program,
sub.hnnndu-.se- ■ ' câre -'â înfățișât aspecte ; ale' clfezvol- 

tării economice a României, ale ni
velului de trai, caracterizat ca fiind 
în continuă creștere, imagini de pe 
străzile Bucureștiului etc.

de

la 
al

la puține 
realizare 
primelor

al I.C.H.,

o- 
aș 
se 
în

BUCUREȘTI
Am fost foarte mișcat de amabilul mesaj pe care Excelența Voastră 

a binevoit să mi-1 adreseze mie și poporului belgian cu ocazia zilei națio
nale, pentru care vă mulțumesc cordial.

BAUDOUIN
Regele Belgiei

Manifestări consacrate

Congresului al X-lea al P. C. R.

ROMA. (Corespondență de 
N. Puicea). Lucrările Congresului 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân continuă să se reflecte în co
loanele presei italiene. în cores
pondențe speciale, dintre care u- 
nele sînt ilustrate 
sînt redate cele 
cative părți din cuvîntările unor 
delegați la Congres, s . 
totodată adeziunea și aprobarea de 
care se bucură politica P.C.R., Ra
portul prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Organul Partidului Co
munist Italian, ziarul „L’UNI- 
TA“ publică în numărul său de sîm
bătă ample extrase din cuvîntarea 
rostită la Congres de către tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil. Ziarul eviden
țiază teza Partidului Comunist Român 
că sistemul socialist mondial repre
zintă o comunitate de state libere, 
independente și suverane a căror 
colaborare ' ' ............ ..

italiene. în 
dintre care 

cu fotografii, 
mai semnifi-

internationalists se ba-
zează pe principiul fundamental, 
inalienabil că singurele în măsură 
să decidă 
orice 
turale, 
terne 
dul și 
ganele 
partidului, organele 
ale țării.

Ziarul subliniază 
mul de nedescris cu care delega
ții la Congres l-au primit pe repre
zentantul ~ ....
Națională din Vietnamul de sud, 
aplauzele 
reprezentanților 
tide comuniste și muncitorești și 
ai mișcărilor de eliberare, care au 
salutat îmbrățișarea emoționantă 
dintre Nicolae Ceaușescu și 
Nguyen Van Quang, reliefînd încă 
o dată în acest fel unitatea luptei 
anti-imperialiste, împotriva agre
siunii americane în Vietnam".

Alte ziare italiene, posturile de 
radio și televiziune comentează 
la rîndul lor desfășurarea lucrări
lor Congresului și cuvîntările de
legaților străini.

asupra problemelor de 
natură, economice sau cul- 
politice sau de apărare, in- 

sau externe 
poporul țării 
statutare de

— sînt parti- 
respective, or- 
conducere ale 
constitutionale

apoi „entuzias-

Frontului de Eliberare

îndelungi, nesfîrșite ale 
celor 71 de par-

PARIS. (Corespondență de la Al. 
Gheorghiu). Presa franceză continuă 
să oglindească pe larg lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R. 
„L’HUMANITE", _ ' ------ .
scrie că cea de-a treia zi a lucrărilor 
Congresului a 
impresionante prin salutul adus de 
către delegația de veterani ai miș
cării muncitorești din România și de 
către delegația pionierilor. De ase-

organul P.C.F.,
cunoscut momente

— 9—15,45 tn continuare ; 18,15 ; 20,30. 
e Lanterna cu amintiri : LIRA —
15.30 ; 18.
O Vera Cruz : GRADINA LIRA — 
20,15.
O încotro, omule : DRUMUL SĂRII
— 15,30 ; 19.
0 Crima din pădure : TOMIS — 9— 
15 în continuare ; 18,15, la grădină
— 20.30.
0 Haiducii | Răpirea fecioarelor : 
UNIREA — 16, la grădină — 20,15. 
0 Am două mame șl doi tați : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Sîngeroasa nuntă macedoneană î 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 
20,30, DOINA — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10,30 ; 12.
0 Telegrame : UNION — 16,30 ; 19.
o Valurile Dunării : GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,15.
0 Contemporanul tău : PROGRESUL
— 15,30 ; 19.
0 Răutăciosul adolescent : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.
0 Creola, ochli-țl ard ca flacăra : 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16;
18.30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME
LODIA — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, STADIONUL DINA
MO — 20.15. 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. 
0 Pădurea spînzuraților : FLAMURA
— 20,30.

Telegramă
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Ecuador, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
transmis o telegramă de felicitare 
ministrului relațiilor externe al 
Republicii Ecuador, Rogelio Valdi- 
vieso.

vizitat întreprinderea agricolă de stat 
din Cotnari.

★
început în Capitală 

celui de-al IX-lea Con-

GENEVA. (Corespondență de la H. 
Liman). „VOIX OUVRIfiRE", organ 
al Partidului Muncii din Elveția, pu
blică în pagina întîi o corespondență 
a lui Henry Trub, reprezentant al 
acestui partid Ia Congresul al X-lea 
al P.C.R., care prezintă o expunere 
a raportului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sub titlul „Reafirmarea 
principiilor". Autorul scrie că Ra
portul „a reafirmat cu perfectă cla
ritate apartenența României socialis
te la comunitatea țărilor socialiste", 
după cum a subliniat „cu nu mai 
puțină claritate necesitatea indepen
denței statelor ce alcătuiesc această 
comunitate, care trebuie să-și orga
nizeze liber relațiile pe baza princi
piilor marxist-leniniste".

Henry Trub apreciază că Raportul 
a fost „magistral" și că el va mo
biliza spiritul de răspundere și ini
țiativă al comuniștilor și poporului 
român „în realizarea noilor și strălu
citelor perspective care se deschid"

Relatări despre Congres, însoțite 
de multe ori de fotografii, publică și 
celelalte ziare elvețiene.

CAIRO. (Corespondență de la 
C. Oprică) : Presa egipteană consem
nează în corespondențe și comenta
rii desfășurarea lucrărilor Congresu
lui Partidului Comunist Român. In
tr-o relatare a trimisului său spe
cial la București, ziarul „AL AH
RAM" prezintă personalitatea secre
tarului general al partidului, Nicolae 
Ceaușescu, subliniind apoi „impor
tanța părerilor României și extin
derea influenței ei în Europa". Zia
rul se oprește îndeosebi asupra po
ziției României față de problemele 
Orientului Apropiat.

Ziarele „AL AKHBAR", „JOUR
NAL D’EGYPTE" și „PROGRES 
EGYPTIEN" publică, de ase
menea, relatări despre Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și despre cuvîntările unor 
participanți Ia Congres.

Programul I

De8,30 — Deschiderea emisiunii 
strajă patriei.

— Matineu duminical pentru 
copii : La șase pași de o 
excursie. Participă echipele 
reprezentative ale școlilor din 
sectoarele 3 șl 4 — București 
(etapa a H-a). Prezintă Mi
hai Florea; Șah marelui maes
tru.

I — Transmisiune în direct de la 
deschiderea Expoziției Rea
lizărilor Economiei naționale.

I — Ora satului. In cuprins ; Anul 
XXV : Satul românesc con
temporan. însemnări de Dio- 
nisie Șlncan ; Ancheta emi
siunii. Scadențe onorate ; 
Săptămîna pe ogoare în 1- 
maglni ; Muzică populară ro
mânească.

I — închiderea emisiunii progra
mului de dimineață.

i — Realitatea Ilustrată 
siune magazin

> — Roman-foileton : „Povestea
unei femei- (V) — Serial rea
lizat de Televiziunea din

9,00

10,00

11,30

12,30

16,45

17,50

R.D.G.

emi-

★

Participanții la Seminarul euro
pean al O.N.U., care se desfășoară 
la Iași, au fost sîmbătă dimineața 
oaspeții fabricii de antibiotice din 
localitate, întreprindere în care lu
crează numeroase femei. Vizitînd 
principalele pavilioane și secții din 
cadrul intreprinderii ieșene, ale că
rei produse sînt cunoscute în multe 
țări ale lumii, oaspeții au apreciat 
modernele instalații și agregate, gra
dul lor 
cum și 
de care 
sîmbătă,

înalt de tehnicitate, pre- 
condițiile optime de lucru 
se bucură salariații. Tot 
participant!! la seminar au

Sîmbătă a 
faza finală a 
curs al formațiilor artistice de ama
tori de la orașe și sate, organizat 
de C.S.C.A., Consiliul Central al 
U.G.S.R., C.C. al U.T.C. și UCECOM. 
Timp de zece zile, pe scenele a trei 
teatre bucureștene — Teatrul „C. 
Tănase", Teatrul de Comedie și Sala 
Ansamblului artistic al U.G.S.R. — se 
vor întrece 450 de formații artistice 
de diferite genuri din cadrul sindi
catelor, așezămintelor culturale, ca
selor de cultură ale tineretului și 
cooperativelor meșteșugărești, reu
nind peste 15 000 de artiști amatori. 
Ei reprezintă peste 11 000 de for
mații muzicale și coregrafice și 
215 000 artiști amatori de la orașe 
și sate, care s-au întrecut în cîntec 
și joc, închinînd arta lor Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist 
Român și celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

(Agerpres)

Cu prilejul lucrărilor celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., în întreaga 
țară au loc numeroase manifestări.

La s~a deschis expoziția
jubiliară „25 de ani de dezvoltare 
economică și social-culturală a jude
țului Gorj". Grafice, machete, pa
nouri, fotografii și reproduceri înfă
țișează succesele oamenilor muncii 
din acest județ în anii construcției 
socialiste. In primii trei ani ai actua
lului cincinal, Gorjul a înregistrat un 
ritm anual de creștere a producției 
industriale de 21 la sută. Producti
vitatea muncii a crescut totodată cu 
38,1 la sută. Astăzi, întreaga produc
ție a județului din anul 1950 se reali
zează in numai 23 de zile.

★
O altă expoziție intitulată „Tehnica 

nouă in transporturile feroviare" a 
fost organizată la Cluj. Ea reflectă 
avîntul continuu pe care l-a cunoscut 
acest important sector al economiei 
naționale in ultimul sfert de veac și 
prezintă publicului o seamă de insta
lații, aparate, dispozitive din dotarea 
căilor ferate, multe din ele invenții 
sau inovații ale unor feroviari din 
cadrul unităților Direcției C.F.R. Cluj.

★
La Galeriile de artă ale muzeului 

județean din Bacău s-a deshis expo
ziția de artă plastică a membrilor ce
naclului „Nicu Enea". Peste 60 de lu
crări in ulei, grafică, acuarelă și ce
ramică exprimă artistic viața nouă a 
României socialiste.

★
Simpozionul „România socialistă la 

dimensiunile anului 1980“ a avut loc 
la Casa de cultură din Sebeș, in pre-

zența a peste 300 de tineri. Tot tn 
județul Alba, Comitetul U.T.C. din 
Cugir a organizat o expunere pentru 
tinerii de la Uzinele mecanice din lo
calitate, intitulată „Perspectivele de 
dezvoltare ale României socialiste în 
lumina Directivelor Congresului al 
X-lea al partidului". In comuna Mi- 
rășlău a avut loc un concurs „Cine 
știe, ciștigă", pe tema „Agricultura 
socialistă și perspectivele sale in pe
rioada 1971—1975" și expunerea ,,A- 
gricultura țării noastre la dimensiu
nile anului 1975". Tinerii din Ighiu au 
participat la recitalul de poezie „Cin- 
tarea patriei și partidului", iar cei din 
comuna Daia au luat parte la mon
tajul literar.......................
partidului".
pentru tineret au avut loc la 
Abrud, Ohana, Tibru și in alte 
lități.........................

„Mulțumim din inimă 
Asemenea manifestări 

‘ Blaj, 
loca-

din județul Alba.
★

Deva, a ieșit de sub tipar, __ — bro-
,Înfăptuiri social-culturale in

La 
șura 
județul Hunedoara", editată de Co
mitetul județean de partid și Consi
liul județean al Frontului Unității 
Socialiste. Sînt prezentate cele mai 
importante obiective construite in anii 
de după eliberare în județul Hune- 
doar a, care au schimbat complet în
fățișarea centrelor industriale și a lo
calităților rurale și urbane. De ase
menea, sînt redate, printre altele, fru
moasele peisaje urbanistice de pe Va
lea Jiului, de la Hunedoara, Călan, 
Simeria, Deva, Brad și Orăștie, unde 
s-au construit și dat in folosință, din 
1951 și pînă acum, peste 41 000 de a- 
partamente.

I

teatre
0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Mlhal 
Bredlceanu.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Travesti — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul 
de vară „23 August”) : Lovitura — 20. 
0 Teatrul Giuleștl : Pe 40 m lungime 
de undă — 10 ; la Teatrul de vară 
,,N. Bălcescu” : Ulise șl coincidențele 
— 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) ; Ileana Sînzlana — 11. 
O Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (grădina Boema) : Nu te lăsa, 
Stroe ! — 20.
O Ansamblul folcloric „Perlnița" (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara'1) : Pe- 
rinița mea — 19.

I
|
i

I

SPORT A fost dat în folosință

FOTBAL Noul pasaj de nivel
30 000 de spectatori la cuplajul nocturn

de pe stadionul „Republiciiu

din Piața „Scinteii1*
19.00 — Mari ansambluri : Orchestra 

de muzică populară Barbu 
Lăutaru. Dirijori Nicu Stă- 
nescu și Florian Economu.

19.30 — Telejurnalul de seară — Re
portaj filmat de la Expoziția 
Realizărilor Economiei Națio
nale.

20.30 — Film artistic : „Copiii gale
riei" („Les enfants du paradis") 

22,10 — Film documentar : „Roata
feciorilor" — Producție a Stu
dioului „Al. Sahia".

22.20 — Congresul al X-lea al P.C.R.
— Cronica lucrărilor Congre
sului — Ediție specială.

22,50 — Pagini muzicale Inspirate 
Istoria poporului nostru 
creația
Dumitrescu. Prezintă Vaslle 
Donose

23.20 — Telejurnalul de noapte —
Buletin meteorologic — Sport.

Tn prezența a peste 30 000 de spec
tatori, pe stadionul „Republicii" s-au 
desfășurat aseară primele meciuri de 
fotbal din cadrul „Cupei Bucufeștiu- 
lui“, la care participă patru echipe 
fruntașe din Capitală. în primul joc, 
echipa Progresul a învins cu scorul 
de 2—1 (2—0) formația Dinamo. Au 
marcat Neacșu (min. 3), Georgescu 
(min. 9) și respectiv Dumitrache (min. 
88).

în cel de-al doilea meci s-au în- 
tîlnit formațiile Steaua și Rapid. In- 
tilnirea s-a încheiat 
(1—0). Au înscris

la egalitate : 1—1
Voinea (min. 4)

pentru Steaua și C. Dan (min. 54) 
pentru Rapid.

Conform regulamentului, pentru 
desemnarea echipei învingătoare, la 
sfirșitul celor 90 de minute de joc, 
ambele formații au executat cite 5 
lovituri de la 11 m. Rapidiștii au 
marcat 5 goluri, în timp ce steliștii 
numai 4. Scor final, deci, 6—5 pen
tru Rapid.

Astăzi, cu începere de la ora 18, 
se vor disputa următoarele meciuri : 
Steaua—Dinamo (pentru locurile 3—4) 
și Progresul—Rapid (pentru locurile 
1-2).

Sîmbătă la amiază a fost dat în 
folosință noul pasaj de nivel din 
Piața „Scinteii". Trecerea subterană 
face posibilă reglementarea întregii 
circulații în acest sector, care 
cunoaște o mare afluență de 
și autovehicule o dată cu 
derea Expoziției realizărilor 
miei naționale și în viitor a 
lui internațional. Pasajul are 
gime de 130 m și 3 deschideri spre 
pavilioanele expoziției, stațiile de 
tramvaie, autobuze și troleibuze. Tot
odată au fost modernizate sistemele 
de indicatoare de circulație și Ilu
minare a întregii zone.

(Agerpres)

va 
pietoni 
deschi- 
econo- 
Tîrgu- 
o lun-

Programul II.

compozitorului

din 
tn 

Gh.

19.30 — Telejurnalul de seară — Re
portaj filmat de la Expoziția 
Realizărilor Economiei Națio
nale.

20.30 — Zilele dramaturgiei româ
nești : „Vara Imposibilei Iu
biri" de D. R. Popescu — In
terpretează un colectiv al 
Teatrului Național din Cluj.

22,20 — Congresul al X-lea al P.C.R. 
Cronica lucrărilor Congresului 
(ediție specială).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ECHIPA DE FOTBAL CRIȘUL 

ORADEA a jucat la Kursk (U.R.S.S.), 
în compania formației locale „Rezer
vele de muncă". Partida s-a terminat 
Ia egalitate : 2—2 
echipei române au 
Harșani și Daraban.

(1—1). Punctele 
fost înscrise de

DE CUVINT alUN PURTĂTOR
Comitetului de organizare a campio
natului mondial de fotbal a declarat 
că vinzarea biletelor de intrare la 
meciurile turneului final decurge cu 
mai puțin succes decît se spera. 
Inițial s-au pus bilete în vînzare 
numai în 8 orașe (Puebla, Toluca, 
Leon, Irapuato, Guanajuato, Guada
lajara, Celaya și Salamanca), soco- 
tindu-se că va fi deajuns pentru în- 
tîlnirile grupelor II, III, și IV. Dar. 
cum amatorii nu se prea grăbesc, 
se vor deschide probabil ghișee și 
tn alte orașe ale țării. în capitală 
vînzarea este tn schimb bună. Pri
mele locuri epuizate au fost cele din 
spatele porților, la peluze.

BOXERII SOVIETICI au acceptat 
invitația Asociației sportive de ama
tori din S.U.A., de a susține în luna 
octombrie două întîlniri cu pugiliș-

tii americani (pînă acum boxerii din 
U.R.S.S. și S.U.A. s-au întîlnit doar 
la Jocurile Olimpice). într-o declara
ție făcută corespondentului TASS, 
antrenorul A. Kiselev a subliniat că 
meciurile apropiatelor întîlniri cu 
boxerii americani sînt așteptate cu 
viu interes. Boxerii americani — a 
spus Kiselev — sînt adversari valo
roși, cu o bună pregătire fizică și 
tehnică.

LA DRESDA a început turneul 
final al Olimpiadei studențești de 
șah. în primul tur, echipa României 
a terminat la egalitate 2—2 cu se
lecționata Angliei. Alte rezultate . 
U.R.S.S.—Danemarca 2,5—0,5 (1) ; Ce
hoslovacia — S.U.A. 2,5—1,5 ; Bul
garia — Iugoslavia 2—0 (2) ; R. D. 
Germană — R. F. a Germaniei 0.5— 
0,5 (3).

DUPĂ OPT RUNDE în turneul 
internațional de șah de la Skoplje 
conduce marele maestru cehoslovac 
Hort cu 5,5 puncte și o partidă în
treruptă. Maestrul român Victor 
Ciocîltea ocupă locul cinci cu 4,5 
puncte și o partidă întreruptă în 
poziție complicată cu iugoslavul Os- 
tojici.

vremea

leri în țară : vremea s-a menți
nut frumoasă și călduroasă în sudul 
și estul țării, unde cerul a fost va
riabil, mai mult senin. In rest vremea 
a fost instabilă, cu cerul mai mult 
noros. Au căzut ploi mai ales sub 
formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, predominînd din sec
torul nord-estic. Temperatura aeru
lui la orele 14 oscila între 15 grade 
la Joseni și Orașul dr. Petru Groza 
și 29 de grade la Viziru. In Bucu
rești : vremea a fost frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin dimi
neața. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
11, 12 și 13 august. în țară : vreme 
relativ călduroasă. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi slabe lo
cale. Vînt potrivit, cu intensificări 
trecătoare. Temperatura ușor varia
bilă. Minimele vor Ci cuprinse in
tre 14 și 20 de grade, iar maxi
mele între 24 și 32 de grade. în Bucu
rești : vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. favorabil ploii 
slabe. Vîntul va sufla potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.



O demonstrare 
pentru îmbunătăfi- 
rea condifiilor de 
viajâ, desfășurata 
în localitatea Bar 

(Italia)

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Știrea devalorizării francului, căzută 
ca un trăznet într-un Paris moleșit 
de căldura lui august, într-o Franță 
aflată în plin sezon de concedii și 
acalmie politico-socială, a fost anun
țată vineri seara, dar hotărîrea fusese 
luată de președintele republicii încă 
de la 16 iulie. Operația, minuțios pre
gătită, a fost ținută în cel mai strict 
secret, numai opt persoane fiind la 
curent, ceea ce explică via surpriză 
produsă în Franța și în celelalte 
țări occidentale, cu atît mai mult cu 
cît evoluția conjuncturii franceze nu 
părea să justifice o asemenea ope
rație în prezent, Este a 13-a devalori
zare în Franța din 1928 și a noua de 
la eliberarea țării. Ultima a avut loc 
în 1958.

Problema modificării parității fran
cului, după cum a afirmat președin
tele Pompidou, era „inevitabilă". 
Alternativa, a adăugat el, ar fi însem
nat „o politică de deflație brutală, 
care ar fi compromis investițiile, deci 
viitorul Franței". Georges Pompidou a 
mai subliniat că în hotărîrea de a 
devaloriza francul Franța a acțio
nat liber, și nu sub imperiul pre
siunilor exterioare sau al unei crize 
speculative, cum a fost cazul în no
iembrie 1968, cînd Franța a refuzat 
să procedeze la o devalorizare.

Potrivit aprecierilor specialiștilor, pe 
piețele monetare străine, francul era 
devalorizat de fapt. Datorită evazi
unilor de devize, de un an încoace 
rezervele Franței scăzuseră într-un a- 
semenea ritm îneît dacă situația ar 
fi continuat, la sfîrșilul anului 1970 
rezervele reale ar fi ajuns practic la 
zero. In 1968, Franța a pierdut în me
die 500 milioane dolari pe lună, iar 
anul acesta cîte 300 milioane. Hemo
ragia trebuia stopată cu orice preț. 
Pe de altă parte, balanța comercială 
era periculos deficitară. Cu toată a- 
meliorarea din ultimele două luni, se 
impune o scădere a prețurilor de ex
port. In fine, încrederea în franc era 
serios zdruncinată din mai 1968, ceea 
ce putea provoca oricînd noi crize 
speculative, fără limită. In aceste con
diții, arată argumentele oficiale, de
valorizarea a fost concepută ca o ope
rație „ofensivă", inevitabilă.

Reacții

occidentale
La Washington, Londra, Bonn, 

Bruxelles, Viena, Madrid, Berna, 
Ottawa, unde anunțarea devalori
zării monedei franceze a avut, după 
cum transmite A.F.P., „efectul unei 
bombe", cercurile oficiale au preci
zat că hotărîrea guvernului francei 
nu va atrage modificarea valorii 
monedelor respective. Guvernul vest- 
german a anunțat oficial că hotărîrea 
sa din luna mai de a nu revaloriza 
marca „nu va fi afectată" de devalo
rizarea francului francez. Purtătorul 
de cuvînt al guvernului a precizat 
că „orice fel de operațiuni specu
lative vor fi inutile".

Consiliul de administrație al Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.) 
se va întruni duminică într-o se
siune extraordinară. Conform statu
tului F.M.I.. devalorizarea monedei 
unei țări membre trebuie să fie a- 
probată de consiliu

Comentînd hotărîrea Franței de a 
devaloriza francul, cercurile Pieței 
comune consideră că una din reper 
cusiunile acestei măsuri va fi o mo
dificare a prețurilor produselor a- 
gricole în țările membre ale Comu
nității economice vest-europene.

Ce așteaptă autorii devalorizării de 
la această operație ? O primă conse
cință practică va fi stimularea comer
țului exterior al Franței. Intiucît pre
țurile produselor franceze stocate vor 
scădea cu 12,5 la sută pe piețele ex
terne, aceasta va constitui un stimu
lent serios pentru exporturile Franței, 
mai ales pentru produsele industriale. 
La rîndul ei, relansarea exporturilor va 
stimula întreprinderile de export (mat 
ales în domeniul automobilelor, utila
jului electric etc.), adică va încuraja 
industria franceză împotriva concu
renței străine. In schimb, prețurile ar
ticolelor importate vor crește în pro
porție corespunzătoare, ceea ce în
seamnă că Franța va importa mai pu
țin în viitor.

In concluzie, guvernul așteaptă de 
la această operație o reechilibrare a 
balanței comerciale externe a țării și 
încetarea acțiunilor speculative contra 
francului, o mai largă folosire a bra
țelor de muncă, precum și o poziție 
mai competitivă a Franței în cadrul 
Pieței comune. Primul-ministru, 
Cliaban-Delmas, a declarat la postu
rile de radio că este în măsură să 
afirme că în 1970 bugetul Franței va 
fi echilibrat.

Dar pentru a se ajunge la acest 
echilibru este necesar ca prețurile in
terne să nu sporească. Or, în principiu, 
arată specialiștii, orice devalorizare 
duce inevitabil la creșterea prețurilor. 
Experții economici apreciază deci că 
devalorizarea ar putea avea ca o pri- 
mă consecință pentru francezi o nouă 
scumpire a vieții, datorită în primul 
rînd faptului că vor trebui să plă
tească mai scump articolele din im
port. „Le Figaro" prevede o nouă ma
jorare a costului vieții de circa 3,5 la 
sută. Presa pariziană de sîmbătă scrie 
că francezii vor trebui să facă noi sa
crificii : pentru micii depunători 
devalorizarea va însemna o pierdere 
substanțială, pentru pensionari o scă
dere a veniturilor, iar pentru masa 
largă de salariați o nouă îngustare a 
puterii de cumpărare. Evident, deva
lorizarea nu este decît un prim pas 
dintr-un ansamblu de măsuri com
plimentare ce vor urma în săptămâ
nile următoare pentru consolidarea a- 
cestei operații. Guvernul a promis că 
va acționa pentru păstrarea puterii de 
cumpărare actuale. Problema este, 
scrie „Paris Jour", în ce măsură această 
intenție se va materializa.

Deocamdată, primele reacții sînt ne
gative. Georges Segutj, secretar ge
neral al C.G.T., criticând această mă
sură a guvernului, o apreciază ca o 
„gravă eroare". El a precizat că 
noile sacrificii impuse [bugetelor 
oamenilor muncii prevestesc o 
toamnă furtunoasă. „C.G.T. va fo
losi toate mijloacele de acțiune în 
puterea sa pentru a face să eșueze 
această ofensivă antisocială și să apere 
interesele oamenilor muncii", a spus el. 
Cealaltă centrală sindicală, „Force Ou- 
vriere", a cerut guvernului să ia măsu
rile de rigoare contra creșterii prețu
rilor, avertizînd că în caz contrar este 
de prevăzut o încordare a relațiilor 
sociale. In orice caz, septembrie se 
anunță ca o lună încărcată.

VIETNAMUL DE SUD SITUAȚIA Din NIGERIA
Baze din apropierea Saigonului

atacate de forțele patriotice
SAIGON 9 (Agerpres). — In ulti

mele 24 de ore, unitățile guvernului 
revoluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud și-au intensificat 
presiunile mai ales în regiunea Sai- 
gonului, relatează agenția Associated 
Press. Șapte instalații și baze mili
tare americane au fost supuse unui 
tir combinat de rachete și mortiere, 
iar pagubele pricinuite de aceste 
atacuri sînt calificate de comanda
mentul american drept „serioase". 
Printre obiectivele militare care au 
fost cel mai mult afectate de bom
bardamentul artileriei se numără 
baza forțelor speciale americane si
tuată la 80 km nord-vest de Saigon. 
La această bază, mai mulți militari 
americani au fost uciși, iar numeroși 
alții răniți.

Pe de altă parte, în noaptea de vi
neri spre sîmbătă avioanele ameri
cane 
sive 
nulul și lîngă frontiera

★
HANOI 9 (Agerpres).

au bombardat în 
regiuni situate în

valuri succe- 
jurul Săigo- 
cu Tailanda

— S.U.A. au 
pierdut sîmbătă deasupra teritoriu
lui Vietnamului de nord al 3 314-lea 
avion. Aparatul doborît deasupra 
provinciei Mai Hung era un avion 
fără pilot.

Războiul din Nigeria continuă să 
provoace numeroase distrugeri și vic
time omenești. Corespondentul agen
ției France Presse, care a făcut o 
vizită în orașul Umuakpu, cucerit în 
urmă cu citeva zile de forțele bia- 
freze, relatează că această localitate 
a suferit grele pierderi in urma lupte
lor ce s-au desfășurat aici. în U- 
muakpu, care este situat la aproxi
mativ 30 km de Owerri, transmite 
corespondentul, nu se pot vedea a- 
cum decît dărîmături și cadavre, iar 
deasupra cîrduri de corbi în căutare 
de hrană. La fiecare zece metri, o 
groapă comună. Distrugerile sînt 
imense. Umuakpu, care înainte de în
ceperea conflictului era un centru co
mercial înfloritor, nu mai este astăzi 
decît un imens morman de dărîmă
turi și cenușă.
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încheierea
lucrărilor 
sesiunii 

ECOSOC
GENEVA 9. — Corespondentul

Agerpres H. Liman transmite : Lu
crările celei de-a 47-a sesiuni a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC) au luat sfîrșit 
Participanții au aprobat activitatea 
Comitetului pregătitor al celui de-al 
doilea deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare. Ei au constatat 
că, deși s-au obținut progrese în 
definirea cadrului general al stra
tegiei și obiectivelor deceniului, nu 
s-a ajuns la un acord asupra mă
surilor care să îngăduie atingerea 
acestor obiective, îndeosebi în do
meniul comerțului și dezvoltării. Pro
gramele de acțiune internațională cu 
privire la tineret au constituit un 
prilej de dezbateri utile S-au remar
cat sugestiile avansate de reprezen
tanții Federației Sindicale Mondiale 
UNESCO, F.A.O.. precum și. d£ 
reprezentanții României, Uniunii 
Sovietice, Bulgariei, Franței, Iu
goslaviei etc. Una din rezoluțiile 
adoptate cu acest prilej recunoaște 
necesitatea întăririi și coordonării 
act:vităților ECOSOC în dome 
niul aplicării în practică a științei 
și tehnicii prin crearea unui meca
nism interguvernamental Un alt 
document recomandă convocarea 
Conferinței Națiunilor Unite asimra 
mediului uman în Suedia în 1972

Incidente
de presă

israeliano
iordaniene

AMMAN 9 (Agerpres). — O for
mație de 12 avioane israeliene a ata
cat timp de o oră cu rachete și a mi
traliat forțele iordaniene staționate 
în regiunea Ghor al-Safi, la sud de 
Marea Moartă, a anunțat un purtă
tor de cuvînt militar iordanian, ci
tat de agenția France Presse. Pur
tătorul de cuvînt a precizat că arti
leria antiaeriană iordaniană a intrat 
în acțiune imediat după apariția a- 
vioanelor inamice.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar israelian. ci
tat de agenția France Presse, a de
clarat că vineri după-amiazâ o esca
drilă israeliană a bombardat timp de 
35 de minute poziții ale armatei 
iordaniene situate în apropiere de 
Marea Moartă Afirmînd că acest 
atac aerian a constituit riposta la un 
intens tir de artilerie iordanian la 
care au fost supuse pozițiile milita
re israeliene de-a lungul rîului Ior
dan, purtătorul de cuvînt a arătat că 
după încheierea raidului toate a- 
vioanele s-au întors la bazele lor.

Ca prilejul miwrsăm 
eSerani României

HA1FONG 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României de sub 
jugul fascist, la Haifong a avut 
loc un miting de prietenie cu 
poporul român. Au participat re
prezentanți ai organelor locale, ai 
Ministerului de Externe, ai Co
mitetului de relații culturale cu 
străinătatea, muncitori, precum 
și membri ai Ambasadei române 
la Hanoi.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Nguyn Van Man, directorul fa
bricii de ciment din localitate, și 
Vasile Cioloboc, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al țării noas
tre la Hanoi, au relevat însemnă
tatea zilei de 23 August, realiză
rile obținute de poporul român, 
precum și dezvoltarea relațiilor 
de colaborare multilaterală din
tre România și R.D. Vietnam.

ROMA 9 — Corespondentul
Agerpres N. Puicea transmite:

Cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a eliberării României, la 
Roma a fost inaugurată „Săptă
mâna cărții românești", organi
zată în cadrul cunoscutei librării 
„Rizzoli". Numeroase traduceri 
ale celor mai reprezentative o- 
pere ale scriitorilor, poeților și 
istoricilor români prezintă o 
■imagine bogată asupra dezvol
tării literaturii românești clasice 
și contemporane. La festivitate a 
participat însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României la Roma, Ion 
Radu.

DELHI 9 (Agerpres). — In cadrul 
acțiunilor pentru sărbătorirea celei 
de-a 25-a aniversări a zilei de 23 
August, postul de televiziune indian 
a transmis recent filmele documen
tare românești „Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România" ți 
„Nuntă țărănească".

Proiect de rezoluție al țărilor afro-asiatice 
in problema Namibiei

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Grupul țărilor afro-asiatice, membre 
ale Consiliului de Securitate, a e- 
laborat un proiect de rezoluție în
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transmit:
Președintele interimar al 

Indiei Mohammed Hidayatullah, a 
semnat sîmbătă proiectul de lege de 
naționalizare a 14 din cele mai im
portante bănci ale țării, relatează a- 
genția Associated Press. Proiectul de 
lege fusese adoptat anteriot, în am
bele camere ale parlamentului, în po
fida opoziției din partea reprezentan
ților aripii de dreapta ai Partidului 
Congresului.

sesiunii au fost examinate probleme 
legate de situația din Vietnam (țările 
membre ale acestui bloc militar par
ticipă alături de S.U.A. la intervenția 
militară din Vietnamul de sud), pre
cum și problema participării mai ac
tive a Australiei și Noii Zeelande la 
strategia S.U.A. în această regiune a 
lumii.

înîr-o declarație adre
sată secretarului general al 
O.N.U., U Thant, ambasadorul spa
niol la O.N.U., Jaime de Pinies, a 
condamnat manevrele britanice din 
Gibraltar, apreciind că ele reprezintă 
o manifestație de ignorare a hotărî- 
rilor O.N.U. de către Marea Brita- 
nie. Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat anul trecut o rezoluție în care 
cere Marii Britanii să-și retragă tru
pele din Gibraltar începînd cu 1 oc
tombrie 1969 și să înceapă tratative 
directe cu guvernul spaniol în legă
tură cu viitorul „stîncii".

Sesiunea Consiliului mi
nisterial ai blocului MZUS 
s-a încheiat vineri la Canberra. 
Potrivit presei australiene, în cadrul

Petrolul și perspectivele 
economiei Ecuadorului

Ecuatorul, acel brîu ima
ginar care împarte plane
ta noastră în două emisfere 
riguros egale, trece prin 
mijlocul fundației unui ori
ginal monument, aflat la o 
azvîrlitură de băț de capi
tala Ecuadorului : Quito 
Ajungînd aici, la lati
tudinea zero grade, zero 
minute. zero secunde, 
unde zilele și nopțile 
sînt egale 
anului, iar 
le nu lasă 
umbră, nu 
sufocat de 
este suspendat la aproape 
3 000 de metri altitudine, 
plasîndu-se pe locul al doi
lea după La Paz. între cele 
mai înalte capitale de pe 
glob El deține, de aseme
nea, un primat de vechime 
între capitalele sud-ameri- 
cane. Cîndva, acest loc era 
inima regatului Quitu (sau 
Quito), ramificație nordică 
a Imperiului incașilor. Lo
cuitorii capitalei obișnuiesc 
și azi să susțină că după 
proclamarea independenței 
— la 10 august 1809 — ar 
fi fost mai potrivit ca țara 
toată să primească numele 
de Quito, care evocă o e- 
pocă de glorie.

Spinarea Anzilor, marca
tă în genere de priveliști 
selenare, iși schimbă as
pectul pe porțiunea ecua- 
doriană. Piscuri înzăpezite 
strălucind orbitor în bătaia 
soarelui ecuatorial (intre 
ele domină conul maiestuos 
al vulcanului Cimborazo. 
măsurind 6 267 de metri), 
alternează cu masive îm
pădurite, cu versanți trans
formați de hărnicia omului 
in pămînt cultivabil, cu 
lacuri montane care reflec
tă în oglinda lor un al
bastru ireal. Quito, ca și 
cea mai mare parte a lo
calităților ecuadoriene, si-

zero
Ș' . .în tot cursul 

la prînz soare- 
nici o diră de 
te simți deloc 

căldură. Orașul

tuate la mari altitudini, a 
suferit cutremure distrugă
toare, dar a reușit să-și 
păstreze în genere vechea 
fizionomie. îngusta „Caile 
de la Ronda" s-a schimbat 
puțin din timpurile lui Se
bastian Benalcazar (unul 
dintre căpitanii conchista
dorului Pizarro), socotit 
fondatorul capitalei. Deși 
in panorama orașului s-au 
adăugat, în vremea din ur
mă, o serie de edificii mo
derne, tonul il dă incă tra
diția. Nu numai pe plan 
arhitectural, unde abundă 
turnuri, dar și arcade cu 
însemnele barocului, ci și

veniturile în devize nece
sare susținerii economiei. 
Efectele „schimburilor ne
echivalente" se simt aici 
serios, ca și în alte țări la- 
tino-americane, bazate _ pe 
monocultura agricolă, 
important de remarcat 
ocuparea actualului 
vern de a diversifica 
lațiile comerciale, 
clusiv în zone neexplora
te înainte, cum este Euro
pa răsăriteană. Cu resurse 
încă modeste, ecuadorienii 
depun eforturi pentru a 
modifica peisajul economic 
vitreg, adăugîndu-i între
prinderi industriale menite

Este 
pre- 
gu- 
re- 
in-

Însemnări de călătorie

în ritmul vieții cotidiene a 
locuitorilor, mai puțin mo
lipsit de zbuciumul carac
teristic unei metropole. Cu 
totul altă ambianță întîl- 
nești Ia Guayaquil. Pe lin
gă clima ecuatorială auten
tică a litoralului și vegeta
ția sa luxuriantă, cel mai 
prosper oraș al Ecuadoru
lui, Guayaquil, înfățișează 
azi un aspect modern. El a 
supraviețuit raidurilor pi
raților, unor serii de incen
dii. Este centrul comercial, 
dinamic al țării, cu rol de 
primă vioară în economia 
națională.

Ecuadorul e cunoscut în 
lume ca mare exportator de 
banane, produs care repre
zintă 65 Ia sută din volu
mul vînzărilor externe. Ba
nana. alături de cafea, ca
cao și lemnul de plută, 
furnizează aproape toate

să valorifice produsele lo
cale, croind drumuri pen
tru a învinge obstacolele u- 
nei topografii dificile și a 
asigura dezvoltarea unor 
unități de extracție și 
prelucrare minerală.

Speranțele de dezvoltare 
a Ecuadorului au primit, în 
ultima vreme, un neaștep
tat impuls. Și aceasta 
mai intr-o zonă unde 
greșul a pătruns cel 
puțin. Este vorba de 
giunea situată la est d.- 
țul Anzilor, făcînd parle din 
bazinul Amazonului, unde 
s-a identificat cel mai mare 
strat petrolifer din Ame
rica Latină. în orice caz, 
in zona orientală, unde 
funcționează sondele insta
late de consorțiul nord-a- 
merican „Texaco-Gulf". re
zerva e estimată la 303 
rml'oane de barili. în Lago 
Agrio o singură sondă pro-

toc- 
pro- 
mai 
re- 

lan-

duce de acum cîte 2 640 ba 
rili de țiței pe zi. „Nicioda
tă nu m-am indoit că viito
rul nostru stă in aceste pă- 
mînturi bogate din est" — 
declara ministrul industriei, 
Ledo Galo Martinez. Cum 
anume va arăta acest vii
tor ? Ecuadorienii își pun 
insistent această întrebare.

Chestiunea revizuirii po
liticii petroliere agită o- 
pinia publică ecuadoriană 
îndeosebi de la instalarea 
actualului președinte, care a 
făcut promisiuni in acest 
sens. Noul guvern a pro
cedat la un prim pas în 
dire-ția modificării legisla
ției în vigoare. De la 1 
martie s-a stabilit că limi
tele maxime ale concesii
lor acordate pînă acum nu 
pot depăși 500 000 hectare. 
Astfel, „Texaco-Gulf" a 
fost obligat să restituie 
931 450 hectare concesionate 
de guvernul anterior. In 
plus, contractul cu acest 
consorțiu urmează să fie în 
întregime revizuit, prevă- 
zindu-se avantaje mai 
mari pentru statul ecuado- 
rian de pe urma comercia
lizării petrolului extras, in
clusiv o cotă obligatorie 
destinată dezvoltării econo
mice a țării. Ulterior >-a 
anunțat că guvernul se 
consideră stăpîn asupra tu
turor rezervelor petroliferr 
și că firmele străine pri
mesc doar drepturi de ex 
plorare și exploatare. For
țele progresiste susțin o- 
rientarea oficială spre apă 
rarea resurselor naționale 
spre valorificarea lor ra
țională. De o asemenea o 
rientare, însoțită de im
pulsionarea reformelor pc 
plan social, este legat in
disolubil viitorul progresu 
lui ecuadorian.

V. OSOS

în timpul unor incidente 
tribale semnalate în pro
vincia Nilul Superior (Sudan), 
45 de persoane și-au găsit moartea, re
latează cotidianul sudanez „El 
Ayam“. Guvernul a trimis la fața 
locului un reprezentant al său pen
tru a reglementa diferendul dintre 
triburile Einka și Morly.

Un crucișător și 4 nave 
aparținînd flotei sovietice din Marea 
Neagră au sosit la Vama, într-o vizită 
la invitația ministrului apărării na
ționale al R. P. Bulgaria, anunță a- 
genția TASS.

Mai multe bombe au e^10- 
dat vineri noaptea în șase trenuri de 
persoane care circulau pe diferite linii 
ale Italiei. Au fost rănite 11 persoane. 
De asemenea, au fost înregistrate a- 
preciabile pagube materiale aduse 
căilor ferate. Teroriștii n-au putut fi 
încă descoperiți.

Cei 1 300 de tonaliști 
de la oțelăriile din Port 
Talbot (gliglia), ap^nind com
paniei „British Steel Corporation", au 
hotărît să continue greva lor pînă la 
satisfacerea cererii de majorare a sa
lariilor. Ei au făcut cunoscut co
mitetului executiv al sindicatului 
muncitorilor fumaliști că nu accep
tă bunele oficii ale acestuia, pe lîngă 
conducerea oțelăriilor, atît timp cît nu 
vor fi luate în considerație cererile 
lor.

0 delegație a Adunării 
Naționale din Mauritania a 
sosit Ia Moscova, la invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., anunță 
agenția TASS. Aceasta este prima de
legație mauritană care vizitează Uniu
nea Sovietică.

în capitala Venezuelei 
s-a deschis o expoziție in
dustrială ungară care prezintă 
o gamă variată de mărfuri destinate 
exportului, anunță agenția M.T.I. 
Scopul acestei prime expoziții ungare 
deschise în Venezuela, s-a subliniat 
la inaugurarea ei, este de a contribui 
la dezvoltarea legăturilor economice 
și comerciale dintre cele două țări.

Președintele Franței, Gor
ges Pompidou, va face o vizită ofi
cială la Bonn în zilele de 8 și 9 sep
tembrie. în timpul acestei vizite, în
scrisă în prevederile tratatului franco- 
vest-german din ianuarie 1964, preșe
dintele Pompidou va participa la pri
ma sa consultare oficială cu cancela
rul Kiesinger.

Cel de-al 30-lea Festival 
internațional al filmului se 
va deschide la 23 august la Veneția. 
La ediția din acest an iau parte 17 
țări, care vor prezenta 27 de filme.

Cancelarul Kiesinger a 
părăsit sîmbătă Washingto
nul, plecînd sPre Bonn. Agenția As
sociated Press relevă că înainte de 
plecare Kiesinger a declarat că guver
nul R. F. a Germaniei nu va proceda 
la reevaluarea mărcii. El a recunoscut 
însă că în urma devalorizării francu
lui este posibil să reînvie speculațiile 
împotriva lirei sterline și, în acest caz, 
R. F. a Germaniei va acorda An
gliei ajutorul financiar necesar.

problema Namibiei ce va fi supus 
votului la ședința de luni a consi
liului, s-a anunțat la Secretariatul 
O.N.U. Acest proiect de rezoluție 
cere, printre altele, guvernului sud- 
african să-și retragă administrația din 
teritoriul namibian înainte de 30 sep
tembrie a. c. și recomandă tuturor 
statelor să se abțină de la orice le
gături cu R.S.A., pînă ce aceasta nu 
va da curs hotărîrilor anterioare ale 
Consiliului de Securitate și Adună
rii Generale a O.N.U. Proiectul st'S'- 
lează că în cazul în care nici y > 
ceasta dată guvernul de la Prr _ Ta 
nu va da curs rezoluției, CdaS3 -iii 
de Securitate să se întrunească din 
nou pentru a hotărî luarea unor „mă
suri efective" conform prevederilor 
Cartei O.N.U.

Administrația 
republicană 

și problemele sociale
UN DISCURS 

AL PREȘEDINTELUI 
S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). • — 
Președintele S.U.A., Richard Nix v 
a rostit vineri seara la posturile 
radio și televiziune un discurs COric 
sacrat problemelor interne ale Sta
telor Unite. El a prezentat cu această 
ocazie programul social al adminis
trației republicane care preconizează 
creșterea rolului statelor federale în 
înfăptuirea acțiunilor de combatere 
a sărăciei. Apreciind că programul 
„marii societăți", lansat de fostul 
președinte Johnson, a suferit un eșec 
total, Richard Nixon a propus un 
,-,nou federalism" prin care să se dea 
statelor și colectivităților locale mai 
multă inițiativă pentru a face față 
responsabilităților sociale. Președin
tele a sugerat o serie de măsuri pe 
care intenționează să le prezinte Con
gresului în trei mesaje ce vizează 
schimbările esențiale în sistemul a- 
sistenței sociale. Printre măsurile 
anunțate de președinte în discursul 
său figurează un nou program de 
pregătire a cadrelor necesare diferi
telor domenii de activitate, reparti
zarea unei părți din impozitele fe
derale către guvernele locale și un 
program de „asistență familială".

După cum subliniază observatorii 
politici, acest program reprezintă cea 
mai importantă măsură pe plan in
tern adoptată de administrația Nixon 
de la instalarea sa.
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Sîmbătă, la ora 11,00 (ora loca

lă), traficul orașului Nagasaki a 
fost întrerupt pentru două minu
te, iar cei 420 000 de locuitori ai 
săi au păstrat un moment de re
culegere în memoria celor 70 000 
de oameni care au pierit acum 
24 de ani în urma bombarda
mentului atomic. Peste 5 000 de 
persoane s-au adunat în parcul 
Heiwa (Parcul Păcii) din centrul 
acestui oraș martir, unde a avut 
loc un miting comemorativ.

Tot ieri, la Nagasaki și-a în
cheiat lucrările cea de-a XV-a 
Conferință internațională pentru 
interzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen. Cei peste 10 000 de 
participanți au adoptat o rezo
luție care cheamă la intensifica
rea luptei pentru interzicerea a- 
cestor tipuri de arme. Conferința 
internațională a fost organizata 
cu prilejul comemorării a 24 de 
ani de la bombardamentele 
mice la care au fost supuse 
șele Hiroshima și Nagasaki, 
crările ei s-au desfășurat în
etape: la Tokio Hiroshima fi 
Nagasaki. La conferință au par
ticipat delegații dintr-un mare 
număr de țări. Mișcarea pentru 
pace din țara noastră a fost re
prezentată la lucrările conferinței 
de Nicolae Gheorghe Popescu 
prim-redactor șef adjunct al zia
rului „Satul socialist".

ato- 
ora-
Lu-
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Existența vieții pe Elină- 
o posibilitate care pare exclusă
METAN Șl AMONIAC ÎN ATMOSFERA MARȚIANĂ

Specialiștii de la centrul din Hous
ton continuă analizele spectroscopice 
asupra rocilor lunare Fiecare zi a- 
duce noi elemente care tind să de
monstreze că existența vieții pe Lună 
este exclusă. O dovadă în acest sens 
este că șoarecii cărora le-a fost ino
culat „praf lunar" nu au prezentat 
pînă în momentul de față nici o reac
ție neobișnuită, cu alte cuvinte acest 
praf nu conține microorganisme. Pe

In lapora,oarele de la Houston con
tinuă cercetările asupra rocilor lu

nare

de altă parte, laboratoarele centrului 
de cercetări ar fi constatat urme vagi 
de substanțe organice — derivați ai 
carbonului necesar vieții pe planeta 
noastră. Dacă prezența unor sub
stanțe organice pe Lună va fi con
firmată, ea ar putea constitui un in
diciu că într-o anumită perioadă pe 
suprafața selenară au existat oare
care forme de viață. Nu se exclude 
însă nici ipoteza că procentajul infim 
de carbon descoperit (între 5 și 10 
milionimi de gram) să fie de origine 
terestră, rezultînd, de exemplu, de 
pe urma aselenizării modulului lunar 
sau manipulării rocilor de către as- 
tronauți.

Ieri, la Houston a fost prezentată 
public pentru prima oară o rocă lu
nară d'n cele aduse de „Apolld-ll“.

Paralel cu studierea atentă a roci
lor lunare, la Houston se continuă 
analiza fotografiilor transmise de 
sonda „Mariner-7“ din apropierea 
planetei Marte. Unul din specialiștii 
de la Houston, dr. George Pimental, 
a anunțat descoperirea unor semne 
care ar putea indica existența vieții 
în zona calotei polare sudice a „pla
netei roșii" Instrumentele sondei 
spațiale, a precizat Pimental, au 
semnalat uime de metan și amoniac 
în atmosfera marțiană — doi com
puși chimici esențiali ai vieții.
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