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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Conducătorul delegației Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
STANE DOLANȚ

MUNCĂ RODNICĂ,
ANALIZĂ APROFUNDATĂ

vA început dezbaterea în plen a documentelor 
supuse Congresului

Ședințe în 12 secțiuni pe domenii de activitate
Ziua

a doua a 

lucrărilor
în sala Palatului Republicii Socia

liste România au continuat marți lu
crările celui de-al XX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

La deschiderea ședinței ds dimi
neață, delegații și invitații au salu
tat cu puternice și îndelungate 
aplauza sosirea in sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, a celorlalți tovarăși 
din prezidiul Congresului.

Sint prezenți membrii delegațiilor 
de peste hotare care participă la 
Congres.

Ședința de dimineață a fost prezi
dată de tovarășul Emil Bodnaraș.

La cel de-al doilea punct al ordi
nii de zi a Congresului, tovarășul 
Chivu Stoica a prezentat Raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

Au Început apoi dezbaterile in

plen asupra problemelor Înscrise pe 
ordinea de Zi.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor- 
ghe Cioară, delegat al organizației 
municipale de partid București, a

propus, potrivit hotărîrii Conferin
ței organizației de partid a Capita
lei, ca tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
să fie ales pe viață în funcția de 
secretar general al partidului.

în legătură cu această prqpunere a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

(Continuare în pag. a II-a)

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Aș dori să mă refer la propunerea făcută de tova
rășul Cioară în numele organizației de partid din Ca
pitală. Desigur, ar trebui să încep prin a mulțumi co
muniștilor, oamenilor muncii din Capitală, ca de alt
fel tuturor 'comuniștilor care și-an exprimat — în 
cursul dezbaterilor, al alegerii delegaților și al pro
punerilor pentru Comitetul Central — încrederea în 
partid, în conducerea partidului, care mi-au acordat 
mie personal o încredere deosebită, susținînd reale
gerea mea în funcția de secretar general al parti
dului.

Ar trebui, desigur, să mulțumesc în mod deosebit 
organizației de partid din Capitală pentru propune
rea pe care a prezentat-o aici ; dar, odată cu aceste 
mulțumiri, propun Congresului să nu rețină propu
nerea organizației de partid din Capitală.

Fără îndoială, propunerea de a fi ales pe viață ca 
secretar general este o expresie a încrederii ; eu însă 
lucrez de peste 40 de ani în partid, mi-am început

activitatea în Capitală. Propunerea e făcută deci cu 
o întîrziere de 40 de ani, pentru că de 40 de ani 
mi-am legat viața de interesele partidului, ale înăl
țării României spre o viață nouă, spre comunism. 
(Aplauze prelungite ; se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R.“).

înțeleg propunerea tovarășilor de^Ja Capitală) în 
sensul de a mă angaja ca și în viitor să dedic întreaga 
mea viață cauzei poporului nostru, partidului, ideilor 
socialiste, făuririi comunismului în România, cauzei 
prieteniei și colaborării între țările socialiste, între 
partidele comuniste și muncitorești, între toate for
țele revoluționare și antiimperialiste, prieteniei între 
toate popoarele lumii, idealurilor edificării pe planeta 
noastră a unei lumi a dreptății, progresului social și 
păcii. (Aplauze puternice). în acest'sens aș ruga Con
gresul să rețină propunerea organizației din București.

Vă asigur că atit timp cît voi putea servi în bune 
condiții partidul și poporul, nu voi considera nimic 
mai presus decît poporul meu, partidul, socialismul. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Unitatea indestructibilă a partidului nostru, 
unitatea întregului popor in jurul partiduioî 
strălucit exprimate în wînfârie delegatflor la Congres, in scrisorile 
Mi* si oamenilor muncii din întreaga lari, care se angajează

— să traducă in viață hotărîrile ce vor fi adoptate 

de marele forum

— să înfăptuiască neabătut politica de edificare a societății 

socialiste multilateral dezvoltate în România

— să militeze consecvent în sprijinul politicii externe 

a partidului și statului nostru

• Cuvîntări ale delegaților
ÎN PAGINILE IV, V, VI, VII

• Scrisori și telegrame din țai*ă
ÎN PAGINA A ll-A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe Stâne Dolanț, secretar al Comi
tetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, conducătorul delegației U.C.I. 
Ia Congresul al XI-lea al P.C.R.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent, de asemenea. Pe- 
tar Dodik. ambasadorul R.S.F. Iugb- 
slavia la București.

Tovarășul Stane Dolanț a transmis 
cu acest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial salut priete
nesc din partea tovarășului Iosip 
Broz Tito și a tovarășei Iovanka 
Broz, împreună cu cele mai bune

urări de succes lucrărilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită, din partea sa și a tovară
șei . Elena Ceaușescu, tovarășului 
Iosip Broz Tito și tovarășei Iovanka 
Broz un cald salut prietenesc, cele 
mai bune urări de sănătate, iar po
poarelor iugoslave prietene și vecine 
noi succese în construirea socialis
mului.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată deosebita satisfacție față de 
întărirea și dezvoltarea continuă a 
relațiilor frățești, de prietenie trai
nică dintre țările, partidele și po
poarele noastre, la care o contribuție 
deosebită au avut-o întilnirile frec
vente și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, pentru dezvoltarea ascen
dentă pe multiple planuri a raportu

rilor româno-iiigoslave. în mod deo
sebit au fost relevate rezultatele p’o- 
zitive ale convorbirilor dintre cei 
doi președinți, care au avut lqc in 
vara acestui an, in dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Iugoslavia.

De ambele părți a fost reafirmată 
dorința de a adinei aceste relații de 
prietenie, colaborare frățească și 
bună vecinătate, in interesul țărilor 
și popoarelor noastre, al instaurării 
unui climat de destindere, securitate 
și înțelegere în Balcani și în Eu
ropa, in interesul cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale de interes co
mun.

întrevederea s-a desfășurat înțr-o 
atmosferă de caldă și tovărășească 
prietenie.

Întrevedere cu santiago carrillo,
secretar general al P. C. din Spania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit, în ziua de 26 no
iembrie, cu tovarășul Santiago Car
rillo, secretar general al Partidului 
Comunist din Spania, conducătorul 
delegației P. C. din Spania • la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Au luat parte membrii delegației 
— tovarășii Santiago Alvarez, mem
bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P. C. din Spania, Manual 
Ascarate, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P. C. din 
Spania, Ramon Mendezona. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
partidului.

La întrevedere a participat tovară

șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Secretarul general al P. C. din Spa
nia a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului, comuniștilor și 
întregului popor român calde felici
tări și urări frățești de noi și impor
tante victorii în măreața operă de 
construire a societății socialiste și 
comuniste în România,

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat cordial pe tova
rășul Santiago Carrillo și pe ceilalți 
membri ai delegației și a transmis 
conducerii Partidului Comunist din 
Spania, comuniștilor spanioli un 
cald salut tovărășesc și cele mai bune 
urări de noi succese în lupta lor pen

tru democrație, libertate și bunăsta
rea poporului spahiol.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Santiago Carrillo au avut a- 
poi un schimb de păreri privind dez
voltarea relațiilor frățești dintre cele 
două partide, precum și în legătură 
cu probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești, ale vieții internaționale.

Au fost subliniate cu satisfacție ra
porturile de prietenie militantă și 
conlucrare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Spa
nia și s-a exprimat, de ambele părți, 
dorința de a adinei și extinde aceste 
legături, în interesul celor două par
tide și popoare.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, deplină 
înțelegere reciprocă și cordialitate.

Relatarea primirii conducătorilor altor delegații 
participante la Congres

ÎN PAGINA A III-A

• Mesaje de salut și prietenie adresate 
Congresului al XI-lea al ft C. R.

ÎN PAGINILE VIII, IX, X, XI

• Presa internațională despre lucrările 
Congresului ÎN PAGINA A III-Â
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Țara Întreagă urmărește, cu viu interes, cu legitimă mindrie pa
triotică lucrările celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. Pe adresa forumului național al comuniștilor, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu au sosit mii de scrisori și te
legrame din partea unor organizații de partid județene, 
municipale, orășenești și comunale, a unor organizații de masă 
și obștești, din partea unor colective de muncă din industrie și 
construcții, agricultură și transporturi, din instituții de învăță- 
mînt, de știință și cultură, din partea unor unități și mari unități 
militare, a unor muncitori, țărani și intelectuali, studenți și elevi, 
pensionari și gospodine, oameni de toate virstele — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități. Salutînd cu căldură Con
gresul partidului, ei urează succes deplin lucrărilor sale, dau o 
înaltă apreciere documentelor de însemnătate istorică pentru desti
nele României socialiste, care sint dezbătute și supuse aprobării — 
Programul și Directivele partidului, Raportul prezentat în 
fața întregii țări de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Exprimînd adeziunea comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii, prin aceste scrisori și telegrame 
se reînnoiește angajamentul ferm al întregii noastre națiuni socia
liste de a înfăptui neabătut politica internă și externă marxist- 
leninistă az Partidului Comunist Român, de a munci cu abnegație 
și dăruire pentru a traduce în viață mărețele obiective cuprinse în 
documentele aflate în dezbatere, de a da viață înaltului ideal prefi
gurat în Programul partidului — făurirea societății socialiste și 
comuniste pe pămîntul României. Totodată, în mesajele primite 
din întreaga țară este reafirmată voința comuniștilor, a întregului 
popor, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales de către cel 
de-ai Xl-le^ Congres al partidului în înalta funcție de secretar 
general, voință exprimată, de altfel, în hotăririle tuturor conferin
țelor județene de partid.

Urmăm cu nestnnatnîă 
încredere perfidul 

înfăptuim neabătut politice sa
Telegrame și scrisori adresate Congresului, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

ZIUA. A DOUA A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

Cuvintul secretarului general al 
partidului a fost subliniat cu ovații 
și vii aplauze.

în continuarea dezbaterilor în plen 
au luat cuvintul tovarășii : loan 
Avram, delegat al organizației jude
țene de partid Brașov, Costache Tro- 
tuș, delegat al organizației județene 
de partid Hunedoara, Vasile Marin, 
delegat al organizației județene de 
partid Ialomița, Otilia Indrea, dele
gat al organizației județene de partid 
Satu-Mare.

Tovarășul Petre Dănică a prezen
tat apoi Raportul Comisiei de Vali
dare.

Congresul a validat in unanimitate 
mandatele celor 2 462 de delegați.

După pauză, ședința a fost prezi
dată de tovarășul Vasile Vîlcu.

Delegații și invitații au salutat cu 
deosebită satisfacție, cu vii aplauze, 
vestea că pe adresa Congresului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
sosit un număr de 3 373 telegrame 
din partea organizațiilor de partid, 
de stat, a organizațiilor de masă și 
obștești, a colectivelor de muncă din 
industrie, agricultură, construcții, 
transporturi, instituții de învățămint, 
știință și cultură, unităților militare, 
celorlalte organisme ale activității 

veni dreptul să fim mîndri, avem
obligația comunistă a munci si mai bine

f

economico-sociale, din partea comu
niștilor și altor oameni ai muncii, re- 
prezentind toate domeniile de activi
tate socială.

în telegrame, oamenii muncii salu
tă cu căldură cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
urează succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor sale, exprimîndu-și anga
jamentul lor ferm de a-și aduce în
treaga contribuție la transpunerea in 
practică a obiectivelor de importanță 
istorică ce vor fi adoptate de Con
gres, in vederea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României " spre comunism.

De asemenea, în telegrame se re
afirmă voința comuniștilor, a tuturor 
celor ce muncesc, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales se
cretar general al Partidului Comunist 
Român.

Congresul a ales apoi Comisia 
pentru pregătirea propunerilor de 
candidați în vederea alegerii organe
lor superioare ale partidului. Din 
comisie fac parte tovarășii : 
NICOLAE CEAUȘESCU, Gheorghe 
Arsene, Emil Bobu, Emil Bodnaraș, 
Elena Ceaușescu. Andrei Cervenco- 
vici. Gheorghe Cioară, Lina Ciobanii, 
Adalbert Crișan, Mihai Dalca, Ludo
vic Fazekas, George Homoștean, 
Gheorghe Pană, Constantin Pirvules- 
cu, Ion Popescu-Puțuri, Gheorghe 

Roșu, Alexandru Sencovici. Ion Sîrbu, 
Gheorghe Stoica, Mihai Teleseu, 
Costache Trotuș, Iosif Uglar, Ioan 
Ursu, Ilie Verdeț, Richard Winter, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec.

în continuarea dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii : Manea Mânescu. 
delegat al organizației județene de 
partid Timiș, Emilian Dobrescu, 
delegat al organizației municipale de 
partid București, Vaier Gabrian, 
delegat al organizației județene de 
partid Maramureș, Alexandru Czege, 
delegat al organizației județene de 
partid Bihor, loan Ursu, delegat al 
organizației municipale de partid 
București, Teodor Roman, delegat al 
organizației județene de partid Te
leorman, Nicodim Roșea, delegat al 
organizației județene de partid Alba. 
Ion Vermeșan, delegat al organiza
ției județene de partid Ilfov, Ion Pa
lan, delegat al organizației județene 
de partid Dîmbovița, Letay Lajos. 
delegat al organizației județene de 
partid Cluj, Gheorghe Munteanu, 
delegat al organizației județene de 
partid Brăila.

La încheierea ședinței de diminea
ță s-a anunțat că la lucrările Con
gresului este prezent ca observator, 
desemnat de Prezidiul Partidului So
cial-Democrat din Germania, Giinter 
Markscheefel.

De asemenea, s-a anunțat că au 
mai adresat mesaje de salut Con
gresului al XI-lea al P.C.R. Parti
dul Social-Democrat din Suedia și 
Partidul Nou Democrat din Canada.

Delegații și invitații au salutat cu 
aplauze mesajele de salut adresate 
Congresului.

în cursul după-amiezii, lucrările 
Congresului al XI-lea al P.C.R. s-au 
desfășurat in cele 12 secțiuni, pe do
menii de activitate : Secțiunea pri
vind politica de dezvoltare a bazei 
de materii prime și industrializarea 
socialistă a țării, Secțiunea pentru 
construcții, transporturi, industrie lo
cală, gospodărie' comunală și coope
rație meșteșugărească, Secțiunea 
pentru agricultură, silvicultură, in
dustrie alimentară și ape. Secțiunea 
pentru învățămint, pregătirea forței 
de muncă și a cadrelor, Secțiunea 
pentru cercetare științifică și proiec
tare, Secțiunea privind politica de 
formare și folosire a venitului na
țional, planificare și finanțare a e- 
conomiei naționale, Secțiunea pentru 
problemele sociale și de ridicare a 
nivelului de trai al întregului popor, 
Secțiunea pentru relații economice și 
cooperare internațională, Secțiunea 
pentru problemele dezvoltării orîn- 
duirii sociale și de stat și democrația 
socialistă, Secțiunea pentru proble
mele ideologice ale activității politi
ce, culturale și de educație socialistă, 
Secțiunea pentru problemele organi
zatorice ale vieții interne de partid 
și ale organizațiilor de masă și ob
ștești, Secțiunea privind activitatea 
internațională a partidului și statului.

în cadrul lucrărilor au luat cuvin
tul 294 de participanți, care au dez
bătut pe larg, aprofundînd cu înaltă 
exigentă și responsabilitate partinică 
problemele înscrise pe ordinea de zi 
a Congresului.

Lucrările Congresului continuă.
(Agerpres)

Redăm, pe scurt, cîteva dintre 
scrisorile și telegramele primite, 
expresie elocventă a participării ac
tive. directe a întregii țări la mă
rețul eveniment pe care-1 trăim in 
aceste zile.

„în numele comuniștilor, al tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri, se spune în tele
grama Comitetului județean Neamț 
al Partidului Comunist Român, 
urăm stfcces deplin lucrărilor celui 
de-al XI-lea Congres. Dind glas ce
lor mai înflăcărate gînduri ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județ transmitem do
rința fierbinte ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în fruntea 
partidului. Asigurăm Congresul al 
XI-lea al P.C.R., se spune în în
cheierea telegramei, că toți comuniș
tii. toți oamenii muncii din județul 
Neamț, nu cunosc îndatorire mai 
nobilă și satisfacție mai înălțătoare 
decit aceea de a fi părtași activi la 
transpunerea in viață a documente
lor ce vor.fi adoptate11.

„Este o mîndrie pentru noi toți 
— se arată în telegrama Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R. — că 
pentru prima dată în istoria mișcă
rii comuniste din România partidul 
elaborează un program unitar dc 
acțiune și luptă, adevărată Cartă 
de mare rigurozitate științifică, in 
care sint statuate obiectivele sale 
strategice și tactice, poziția sa 
marxist-leninistă, consecvent inter- 
naționalistă. Vom milita neobo
sit pentru continua întărire 
numerică și calitativă a organiza
țiilor de partid, pentru creșterea 
rolului lor conducător în toate sec
toarele, desfășurind o susținută 
activitate politică, organizatorică, și 
educativă în vederea formării omu
lui nou, constructor al socialismului 
și comunismului, pentru statornici
rea în relațiile sociale a principiilor 
eticii și echității socialiste11.

„Noi, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Cluj, români, 
maghiari și de alte naționalități, ti
neri și vîrstnici, bărbați și femei 
am încredințat delegaților noștri la 
forumul suprem al comuniștilor 

mandatul să aprobe fără rezerve 
documentele supuse dezbaterii. Cu 
acest prilej muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din industria județului, 
se spune in telegrama Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., raportează 
Congresului al XI-lea că ne-am 
realizat sarcinile și angajamentele 
pe patru ani ai cincinalului la data 
de 16 noiembrie 1974“.

Cuvinte de caldă și aleasă pre
țuire, de fierbinte devotament pa
triotic se desprind și din telegrama 
Ministerului Apărării Naționale : 

„Statornici in convingerea că 
factorul politic fundamental care 
garantează accelerarea mersu
lui României spre comunism, 
înflorirea multilaterală și întărirea 
capacității ei de apărare il repre
zintă conducerea societății noastre 
de către Partidul Comunist Român, 
in frunte cu secretarul său general, 
susținem din toată ființa propune
rea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului11.

în telegrama colectivului de mun
că din Institutul de cercetări chi
mice — ICECHIM — București se 
raportează că în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres, punînd in practică 
prețioasele indicații primite din 
partea secretarului general, cu oca
zia vizitelor de lucru efectuate în 
institut, privind îmbunătățirea ac
tivității de cercetare, s-a reușit ca 
pe lingă angajamentele inițiale, lua
te cu prilejul chemării la întrecere 
a tuturor unităților de cercetare, să 
se reducă durata cercetării la 29 de 
teme cu 29 270 ore-cercetare, timp 
in care s-a"u rezolvat, extra-plan. 6 
tehnologii pentru noi produse. Co
muniștii, toți lucrătorii din 
ICECHIM se angajează să munceas
că cu abnegație și fermitate pentru 
realizarea exemplară a tuturor sar-, 
cinilor ce ne vor reveni din hotă
ririle celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, con
vinși fiind că prin aceasta vom con
tribui la accelerarea dezvoltării pa
triei, la construirea socialismului și 
comunismului — se spune în în
cheiere.

„Pentru munca ce o depuneți, zi 
cu zi, neobosit pentru înfăptuirea 
politicii partidului, se spune în scri
soarea adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dc mecanicul Botoș 
Gheorghe, de la Trustul de con
strucții industriale, secția 4 repara
ții, din Constanța, dorința mea per
sonală este ca cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
să vă realeagă în înalta funcție de 
secretar general al partidului ca să 
ne conduceți pe mai departe. Vă 
urez din suflet sănătate și ani mulți 
și fericiți11.

„în numele celor peste 80 000 de 
comuniști, al tuturor oamenilor 
muncii din județ — români, ger
mani. maghiari, sirbi și de alte na
ționalități — se arată in telegrama 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R. — raportăm înaltului forum 
al partidului că, dind viață anga
jamentelor luate in întrecerea so
cialistă, în ziua de 23 noiembrie oa
menii muncii din industria timi- 
șeană și-au îndeplinit integral — 
cu 38 de zile mai devreme — sar
cinile pe cei 4 ani ai cincinalului.

împreună cu întregul partid și 
popor, organizația noastră județea
nă de partid, toți oamenii . muncii 
timișeni, fără deosebire de naționa
litate, omagiază laborioasa - activi
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
animată de sentimentele nobile ale 
patriotismului socialist și interna
ționalismului proletar, grija neslă
bită pe care o poartă împlinirii ce
lor mai scumpe năzuințe ale națiu
nii noastre socialiste11.

„Cu sentimente de profundă dra
goste și respect, ’se relevă în tele
grama Combinatului siderurgic Hu
nedoara, făuritorii metalului hune- 
dorean raportează Congresului că 
angajamentele asumate in cinstea 
acestui eveniment crucial din viața 
partidului și poporului au fost rea
lizate : 18 000 tone cocs. 21 000 tone 
fontă, 74 000 tone oțel și 53 000 tone 
laminate, insumînd o valoare totală 
de 150 milioane lei la producția 
globală.

Ne exprimăm și pe această cale 
dragostea, stima și prețuirea față 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cărui activitate neobosită în frun
tea partidului și statului constituie 
un model de eminent conducător 
comunist, o garanție fermă pentru 
înfăptuirea neabătută a mărețului 
plan de edificare a socialismului și 
comunismului in patria noasttă, de 
promovare a ideilor de pace și 
colaborare în lume11.

„Documentele programatice ale 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, Ra
portul prezentat înaltului forum 
constituie pentru membrii Acade
miei Republicii Socialiste România 
cea mai sigură călăuză în activita
tea științifică de viitor, în munca 
lor de cercetare pusă în slujba 
patriei și a poporului — se arată în 
telegrama Academiei Republicii 
Socialiste România. Membrii Acade
miei Republicii Socialiste Româhia 
urează din toată inima deplin succes 
lucrărilor celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
și își exprimă, o dată în plus, 
dorința fierbinte de a avea mereu 
în fruntea partidului și a statului 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu11.

Sint cuvintele care, intr-un fel 
sau altul, revin firesc in rostirea 
celor care urcă la tribuna Con
gresului. Cu vibrantă conștiință de 
sine, delegații la Congres au adus, 
din fiecare punct cardinal al țării, 
argumentele-fapte ale acestei trai
nice mîndrii.

Avem dreptul si fim minări...
Mindrie pentru marile succese in 

industrializarea socialistă a țării, 
dimensiune fără precedent in isto
ria acestor locuri dintre arcul car
patic și marele fluviu. Pentru noi
le realități rurale născute din gin- 
direa și acțiunea oamenilor pă
trunși de spiritul efortului îngemă
nat, colectiv, înzestrați cu o tehni
că modernă, generatoare de recolte 
sporite și civilizație. Pentru înfă
țișarea primenită a satelor și orașe
lor patriei. Pentru construcția din 
temelii nu numai a țării, dar și a 
omului de azi și de miine, cea mai 
durabilă și mai răscolitoare operă 
a Partidului Comunist Român.

Da. avem motive îndreptățite de 
mindrie. Drept cîștigat prin străda
nia patriotică consacrată mai bine
lui acestei țări. Cîștigat prin sudoare 
și stăruință de către întregul po
por condus de partid — mintea lu
minată, inima fierbinte a poporului.

Autentice purtătoare ale adevăru
lui, cuvintele din titlul de mai sus 
cuprind însă în ele mult mai mult 
decit dezvăluie la prima vedere. In- 
tr-una din pauzele Congresului — 
această „sesiune continuă" a voin
ței comuniștilor și națiunii române 
— am discutat cu cițiva delegați. 
Consemnăm gindul exprimat direct, 
simplu :

Cristea Stanciu. Muncitor la Fa
brica de rulmenți din Alexandria. 
Venit aici de la Balș. La activ, cu 
15 ani de școală a muncii, la Re
șița. „Motive pentru o asemenea 
mindrie avem și noi teleormănenii. 
Cind m-am reîntors pe meleagurile 
natale n-am găsit numai o fabrică 
modernă, cu un înalt grad de auto
matizare. Am aflat înainte de toate 
un oraș in plin proces de industria
lizare. Locuri ale țării cu mari per
spective în anii ce vin. Miliardele 
care se investesc și aici însă — o 
spune limpede proiectul de Directi
ve — cer o mare răspundere din 
partea noastră. Avem datoria co

munistă, patriotică să le gospodă
rim chibzuit, să le cheltuim astfel 
incit să rodească întreit, însutit".

Nicolae Irimia. Șef de brigadă la 
Șantierul naval din Galați. „Dru
mul nostru de succese, care ne dă 
dreptul la bucurie ? Cuprins in 
ritmurile dezvoltării șantierului. In 
evoluția construcțiilor navale. 
Chiar in ziua cind am plecat la 
Congres, noi am livrat o navă de 
12 500 tdw. Făurim și nave de

ÎNSEMNĂRI din sala 
CONGRESULUI

18 000 tdw. In cincinalul viitor — 
după cum se arată in documentele 
Congresului al XI-lea — noi ur
mează să construim 73 de nave, cu 
tonaje pînă la 55 000 tdw. După cum 
se vede, sarcini de onoare ne aș
teaptă. Asta cere din partea noas
tră efort, perfecționarea activității, 
a cooperării cu celelalte întreprin
deri, livrarea navelor la termenele 
stabilite, întărirea ordinii, a disci
plinei".

Ing. Florentina Busuioc. Șef de 
fermă la C.A.P. Gorban, județul 
Iași. „Dreptul nostru la mindrie 
pentru drumul străbătut ni-l dă și 
rezultatele obținute. 17 600 kg de 
struguri la hectar, 4 600 kg de po
rumb producție medie la ha neiri
gat ori 100 de tone de tomate pe 
ha, în solarii, sint niveluri care 
ar putea fi socotite recorduri dacă 
se ține seama de condițiile concre
te în care au fost atinse. Viața re
cordurilor în agricultură însă nu-i 
mai lungă de un an. După cum re
iese și din Raportul prezentat Con
gresului de secretarul general al 
partidului, in fața acestei impor
tante ramuri a economiei — agri
cultura — se pun sarcini deosebit 
de mari. Satisfacția noastră pentru 
realizări înseamnă în egală măsu
ră și gîndul, prevederea pentru 
ceea ce mai este de făcut. Concret, 
în cooperativa noastră ne preocupă 
mărirea suprafeței irigate, redarea 

unor suprafețe în circuitul agricul
turii, sporirea continuă a produc
ției agricole".

Așadar, la altitudinea răspunde
rii comuniste, nu-i loc de rtvnlt 
lauri. Nu-i loc de mulțumire de 
sine. Mindria pentru opera durabi
lă pe care o edificăm, sub condu
cerea partidului — socialismul și 
comunismul pe pământul României 
— cuprinde în ea o imensă lucidi
tate. Cuprinde conștiința emoțio
nantă că mai avem încă multe de 
făcut. „Aici, la Congres, reflecta la 
tribună un reprezentant al mineri
lor maramureșeni, se scrie istoria 
de miine a țării". Da. Lucid și înțe
lept, partidul, poporul scriu aceas
tă istorie. Jalonează un drum în
delung pe care vom merge. Pe a- 
cest drum multe așteaptă să fie 
clădite. Multă cheltuire de efort va 
fi cerută drept vamă. Din partea 
fiecărui om al națiunii, dreptul la 
mindria viitoare, pentru chipul și 
mai frumos al țării, încorporează în 
el și strădania pentru o contribuție 
mai înaltă. Silința de a munci mai 
bine. De a stăpini temeinic legile 
construcției noii țări și de a ac
ționa cu dăruire și abnegație pa
triotică, într-o singură și tulbură
toare unitate de voință, de gind și 
de faptă.

Națiunea noastră dispune din 
plin de uriașul rezervor de energie 
necesară pentru această nouă eta
pă de istorie nouă. Ea are un con
ducător călit în bătăliile de clasă 
ale perioadei ilegale, ofelit in gre
ul reconstrucției și construcției so
cialiste : Partidul Comunist Român. 
Partidul clarvăzător și înțelept, 
Partidul îndrăzneț, care aplică 
creator, la condițiile țării noastre, 
adevărurile general valabile ale 
marxismului. Puternic, stimat, pre
țuit, urmat de întregul popor, 
Partidul iComunist Român, care 
are în fruntea sa pe Nicolae 
Ceaușescu, comunistul exigent, o- 
mul de omenie, revoluționarul in
transigent și încercat, patriotul și 
internaționalistul consecvent, gind 
din gîndul fierbinte al poporului, 
trup din trupul și inima generoasă 
ale poporului.

Iile TĂNASACHE

De pe întreg cuprinsul țării, te
lefoanele și telexurile ne aduc la 
cunoștință gîndurile, sentimentele 
și, mai ales, faptele milioanelor de 
oameni ai muncii, în aceste zile 
cind timpul devine, sub ochii șl cu 
participarea noastră unanimă, is
torie. Ai copleșitoarea impresie — 
parcurgînd filele știrilor sosite de 
pe țărmurile Dunării și ale mării, 
de pe înaltele creste ale Maramu
reșului și Bucovinei, de pe întinde
rile fără sfirșlt ale Bărăganului șl 
ale cimpiei bănățene — că inima 
țării bate la unison cu marea inimă 
a înaltului forum comunist, că în
treaga țară trăiește, gîndește, sim
te și creează la ora de vastă re
zonanță națională a Congresului.

— Doresc să transmit Congresu
lui că la noi Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu nu numai că a 
fost ascultat cu deosebită atenție de 
cei ce nu se aflau în schimb, nu 
numai că a fost citit a doua zi de 
absolut toți tovarășii, dar că ne-a 
emoționat, ne-a încălzit sufletele de 
bucuria izbinzilor și de mindria 
perspectivelor, ne-a însuflețit la 
muncă și mai bună pentru a tra
duce de pe acum în practică ideile 
sale, prevederile Programului și ale 
Directivelor — i-a comunicat cores
pondentului nostru mineruț Nicolae 
Sultan, șeful unei brigăzi fruntașe 
de 1a Exploatarea minieră Uricani. 
Ne-au mers la inimă cele spuse în 
Raport ca minerii să acopere din 
resurse interne cel puțin 50 la sută 
din nevoile de cărbune cocsificabil 
ale economiei, mai ales că Uricanii 
sint a doua mină în Valea Jiului 
din care se extrage acest prețios 
„aur negru11 al adincurilor. Noi am 
realizat în cinstea Congresului pro
ducții record de 11 tone cărbune pe 
post, adică mai mult de o normă 
și jumătate. E felul nostru tradițio
nal, mineresc, de a ne pune semnă
tura grea de fapte pe documentele 
de partid !

...La spitalul de copii din Plo
iești — activitate febrilă obișnuită. 
Și, totuși, pentru cine știe să pri
vească dincolo de pojghița de apa
rențe a cotidianului, se relevă o 

anume însuflețire aparte, un anu
me elan deosebit.

— Sîntem încă sub impresia co
vârșitoare a istoricului document 
pe care-1 reprezintă Raportul înfă
țișat partidului și țării de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ne spune di
rectorul spitalului, dr. Constantin 
Vasilescu. Ca medic, pentru care 
sensul vieții este și va fi apărarea 
sănătății celor mai mici cetățeni ai 
țării, creșterea unei tinere genera
ții robuste, viguroase, capabile 
să-și asume marile sarcini ale vii

Semnăm cu faptele

noastre
torului, mă bucur din inimă să văd 
cită grijă manifestă partidul față 
de viața omului, cel mai de preț 
bun al societății. noastre, față de 
copiii țării în mod special.

în zorii zilei de luni, construc
torii de pe platforma noului com
binat arădean de îngrășăminte 
complexe se află la posturile lor. 
Acționează rapid, intr-o perfectă 
sincronizare : comenzi scurte și e- 
nergice. La ora 9 — ora la care se 
anunță deschiderea lucrărilor Con
gresului — aici are loc un eveni
ment emoționant. Primul agregat 
■il fabricii de oxigen se pune în 
mișcare. Urmează peste puțin timp 
al doilea, apoi al treilea. Consem
năm acest moment de excepție : 
■hi o lună înainte de termen au fost 
începute probele mecanice la pri
ma capacitate de producție din 
cadrul viitoarei cetăți a chimici 
ce se înalță aici. Figurile, pînă 
atunci concentrate, pline de încor
dare ale oamenilor, se destind, se 
luminează. Intuind curiozitatea fi
rească a reporterului, maistrul

Dionisie Suciu ne spune : „Sînt 
fericit. Am realizat ceea ce ne-am 
dorit din adîncul inimilor : să în- 
tîmpinăm Congresul cu o faptă de 
muncă pe măsura acestui excepțio
nal eveniment in viața țării. Pri
viți, fabrica merge 1“

In clipele în care întreaga țară 
urmărea cu interes profund Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constructorii de 
tractoare din Brașov realizau al 
39 000-lea tractor din acest an. Bi
lanțul însuflețite! zile de luni îi 

onorează : a fost atins cel mai 
înalt nivel de producție din acest 
an, fabrieîndu-se peste 20 de trac
toare suplimentar.

— Alo ! La telefon Combinatul 
de lianți din Cimpulung Muscel. 
Mă numesc Gheorghe Dobre și sint 
directorul combinatului.

— Vă ascultăm.
— Ziua inaugurării marelui fo

rum al comuniștilor români a 
coincis pentru noi cu realizarea 
unei producții record : 500 tone 
ciment și 350 tone clincher peste 
plan. Combinatul a realizat, astfel, 
de la intrarea sa în funcțiune, tona 
de ciment nr. 2 milioane.

...Reșița, cea mai veche citadelă 
a metalului românesc. Comuniștii 
de aici au o vorbă a lor : țelul nos
tru e să producem oțel și oameni 
de calitate. Țel căruia, în aceste 
zile de început ale Congresului co
muniștilor români, îi dau o simbo
lică consistență : 40 000 tone reali
zate pînă în prezent peste prevede
rile de plan ale anului 1974, ceea 
ce creează premisele obținerii, pină 

la sfîrșitul anului, a celui mai înalt 
vîrf de producție din istoria 
multiseculară a Rcșiței : milionul 
de tone de oțel. Și tot în aceste 
zile — și tot in cinstea Congresu
lui — organizația municipală a 
înminat carnetul roșu unui număr 
de 80 de tineri membri de partid. 
Oțel și oameni — sugestivă 
simbioză a țării ce-și edifică, pe te
melii de oțel și de hărnicie ome
nească, viitorul comunist.

La Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, ca pretutindeni in 
aceste ceasuri în care se prefigu
rează destinele țării, discuții aprin
se, animate pe marginea lucrărilor 
din prima zi a Congresului.

— Pentru noi, istoricii — ni se 
adresează tovarășul Kovăcs Iosif, 
conferențiar la Facultatea de isto
rie și filozofie — atenți la evoluția 
societății, magistralul Raport pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trasează un bogat ta
blou, temeinic fundamentat din 
punct de vedere teoretic, despre 
trecutul, prezentul și viitorul po
porului nostru. Ca unul care am 
fost martor și participant activ la 
înfăptuirea politicii partidului in 
problema națională, pot să afirm 
că în țara noastră sint asigurate 
toate condițiile pentru participarea 
activă a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, la viața 
economică, socială și politică, la 
conducerea diferitelor sectoare de 
activitate. Toate acestea au dus la 
■cimentarea frăției și unității de 
nezdruncinat dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, a 
frăției și unității ce-și arc rădăcini 
în lupta revoluționară pentru li
bertate și dreptate dusă în trecut, 
în munca comună, plină de avint. 
de astăzi.

...Iar telexurile și telefoanele își 
continuă activitatea fără odihnă : 
de la un capăt la altul, țara face 
să i se audă bătăile calde ale ini
mii la unison cu marea inimă co
munistă ce pulsează în sala Con
gresului.

Victor BîaLADEANU 
Cristian ANTONESCU 
și corespondenții „Scînteil"
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

------------------------------------------------------------------ l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

"puternic ecou internațional} 
al Congresului P.C.R.

Conducătorul delegației Partidului Baas Arab Socialist ilin Siria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
la amiază, pe conducătorul delegației 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, Mohamed Jaber Bajbouj, se
cretar general adjunct, membru al 
Comandamentului regional al Parti
dului Baas Arab Socialist.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorul delegației 
siriene, Mohamed Jaber Bajbouj, 
au avut o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea secre
tarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez El 
Assad, a celorlalți membri ai condu
cerii de partid și de stat siriene, un 
mesaj de prietenie odată cu cele mai 
bune urări de succes adresate perso

Conducătorul ddeoatiei Uniunii Socialiste Arabe Libiene

Marți la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar , general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Mohamed Omar K. Abuzakuk, 
conducătorul delegației Uniunii So
cialiste Arabe Libiene, secretar al 
Comitetului Uniunii al guvernoratu- 
lui Misurata.

Odată cu cele mai calde mulțumiri 
pentru invitația de a participa la 
Congresul P.C.R., conducătorul dele
gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros din par
tea președintelui Moamer El Geddafi, 
a secretarului general al Uniunii So
cialiste Arabe Libiene, a celorlalți 
membri ai conducerii, a poporului li
bian, împreună cu urările lor de 
succes adresate forumului comuniști
lor români;

Oaspetele a ținut să-și exprime 
Înalta apreciere față de politica 
Partidului Comunist Român, așa cum

Conducătorul delegației Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe Herbert Chitepo, președintele in
terimar al Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe (Z.A.N.U.) din Rhode
sia, conducătorul delegației Z.A.N.U. 
lâ Congresul al XI-lea al P.C.R.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Președintele interimar al Z.A.N.U. 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist Ro
mân si ponorului tării noâstra un 

nal secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, Congresului al 
XI-lea âl P.C.R., de prosperitate și 
fericire poporului român.

împărtășind impresiile despre lu
crările Congresului al XI-lea, con
ducătorul delegației a apreciat rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evidențiind audiența pe 
care o suscită experiența românească 
în construirea socialismului, analiza 
evoluției vieții internaționale, a căi
lor preconizate de partidul și statul 
nostru de rezolvare în interesul po
poarelor, al edificării unei lumi mai 
bune, mai drepte, a problemelor'care 
confruntă astăzi omenirea.

Mulțumind pentru salutul și ură
rile adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Hafez El Assad, tuturor prietenilor 
din Siria, urări de sănătate și suc
ces în activitatea lor. Prezența dele
gației siriene la lucrările Congresului 
— a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — reprezintă o expresie a 

a fost ea exprimată în Raportul pre
zentat la Congres, față de tezele pro
gramatice ale acestui document. In. 
acest context, el și-a exprimat gra
titudinea pentru poziția prietenească 
a Partidului Comunist Român în 
sprijinul cauzei popoarelor arabe, a 
soluționării drepturilor legitime ale 
poporului palestinean.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Moamer El 
Geddafi, secretarului general al Uniu
nii ‘Socialiste Arabe Libiene, celor
lalți membri ai conducerii de partid 
șl de stat salutări prietenești, urări 
de succes in activitatea lor, iar po
porului libian urări de progres și 
bunăstare.

Secretarul general al P.C.R. și-a 
exprimat satisfacția pentru partici
parea delegației Uniunii Socialiste 
Arabe Libiene la lucrările Congresu
lui, subliniind că aceasta reprezintă 
o nouă mărturie a bunelor relații 

salut călduros din partea organiza
ției sale și a poporului Zimbabwe. 
El a exprimat profunda recunoștin
ță pentru sprijinul permanent acor
dat de România poporului Zimbabwe 
în lupta sa împotriva dominației 
străine și discriminării rasiale, pen
tru libertate și independență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său, Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe, luptăto
rilor Z.A.N.U., calde urări de succes 
în lupta nobilă pentru libertate, și 
independență, împotriva discriminării 
rasiale, pentru dreptul poporului 
Zimbabwe de a-și făuri destinul așa 
cum il dorește. 

relațiilor de prietenie dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția față de mesajul 
președintelui Hafez El Assad, care 
reflectă buna colaborare româno-si- 
riană, dorința de a promova relațiile 
pe multiple planuri, raporturile strîn- 
se de conlucrare și prietenie stator
nicite intre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale. In acest 
cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evocat cu deosebită plăcere întilnirile 
și convorbirile avute cu președintele, 
Hafez Eh Assad în timpul vizitelor 
reciproce', a reafirmat hotărîrea țării 
noastre de a înfăptui acordurile și 
înțelegerile convenite cu aceste pri
lejuri.

în cursul întrevederii a avut loc 
un schimb' de vederi în probleme de 
interes comun ale dezvoltării rela
țiilor româno-siriene și ale actuali
tății internaționale, îndeosebi cele 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu.

existente între țările, partidele și po
poarele noastre, a dorinței lor de 
a conlucra mai strîns, în folosul re
ciproc, al cauzei păcii, colaborării și 
apropierii între popoare.

A fost menționată cu satisfacție 
evoluția pozitivă a relațiilor româno- 
libiene, prin transpunerea în viață a 
înțelegerilor convenite de cei doi șefi 
de stat, cu prilejul vizitei în Libia 
a președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Schimbul de vederi a evidențiat in
teresul comun pentru extinderea și 
adîncirea raporturilor de prietenie și 
colaborare rodnică dintre popoarele 
român și libian, dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Socialistă 
Arabă Libiană, dintre Republica So
cialistă România și Republica Arabă 
Libiană.

La întrevedere, care s-a desfășurat- 
într-o atmosferă de caldă cordialita
te, a participat tovarășul Stefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.

în timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de vederi în probleme 
privind lupta popoarelor africane îm
potriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului și discri
minării rasiale. Au fost abordate, de 
asemenea, aspecte ale relațiilor din
tre P.C.R. și Z.A.N.U., subliniindu-se 
cu satisfacție evoluția pozitivă a a- 
cestor relații, precum și dorința co
mună de a le dezvolta și în viitor.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, oaspetele a fost însoțit de 
T. M. Tongogara, șeful apărării al 
Z.A.N.U.

Moment istoric în viața poporului nostru, ce! de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român are, în același timp, semnificația unui 
eveniment major în viața internațională, datorită ideilor și pozițiilor 
înaintate pe care le exprimă, politicii consecvente de pace, înțelegere 
și cooperare promovate de partidul și statul nostru, prestigiului înalt 
de care România și reprezentantul ei cel mai autorizat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se bucură pe toate meridianele. Expresie grăitoare 
a ecoului internațional larg al Congresului sînt numeroasele editoriale, 
comentarii și materiale ale presei scrise și vorbite din întreaga lume, 
care informează despre începerea lucrărilor Congresului, despre pre
zenta oaspeților de peste hotare, despre ideile și măsurile cuprinse 
în amplul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu in fața 
participanților, despre celelalte documente ale Congresului, a căror 
finalitate o constituie, în esență, ridicarea României pe noi trepte de 
civilizație, continuarea politicii externe active de pace, securitate și 
promovare a legalității internaționale de către P.C.R. și România 
socialistă.

Ziarul sovietic „PRAVDA" con
sacră deschiderii Congresului și lu
crărilor din prima zi o pagină în
treagă, însoțită de fotografia pre
zidiului Congresului și a tovarășului . 
Nicolae Ceaușescu prezentînd Ra
portul Comitetului Central. Ample
le pasaje din Raportul secreta
rului general al P.C.R. la Congres ■ 
redau momente esențiale ale acti
vității partidului, perspectivele lu
minoase deschise în fața poporului 
român de către documentele supuse 
dezbaterii marelui forum al comu
niștilor. Ziarul citează pasaje din 
Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consacrate politicii ex
terne promovate de partidul și sta
tul nostru. Se relevă că inactivitatea 
internațională, țara noastră a pus 
pe prim plan dezvoltarea relațiilor 
de colaborare cu toate țările so
cialiste, considered că „aceasta co
respunde atît intereselor poporului

• român, cît și intereselor celorlalte 
popoare care edifică noua orîndui- 
re, cauzei generale a socialismului 
și păcii". în continuare, ziarul 
pune în evidență pasajele în care 
secretarul general al P.C.R. arată 
că România a desfășurat o intensă 
activitate pentru extinderea colabo
rării multilaterale cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele care 
se pronunță pentru propășirea eco- 
nomico-socială independentă și a 
extins în continuare colaborarea cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, inclusiv cu ță
rile capitaliste dezvoltate. Totoda
tă, ziarul sovietic arată că Româ
nia acordă o atenție deosebită 
realizării pe continentul european a 
unor relații noi, care să asigure fie
cărei națiuni posibilitatea concen
trării forțelor în direcția dezvoltă
rii economico-sociale, a progresu
lui, să permită o largă colaborare 
intre toate statele și a acționat cu 
toată hotărîrea, împreună cu țările 
socialiste, cu alte state de pe con
tinent, pentru înfăptuirea securită
ții europene. Ziarul relevă acele 
părți din cuvîntarea tovarășului

■ Nicolae Ceaușescu în care este ex
pusă poziția P.C.R. și statului ro
mân față de situația din Orientul 
Mijlociu.

în relatarea din „Pravda" care în
cepe cu cuvintele „Capitala ro
mânească este împodobită de stea
guri", se rezervă un spațiu larg 
acelor capitole din Raport in care 
tovarășul Ceaușescu vorbește des
pre perspectivele de dezvoltare so- 
cial-economică a țării în următorul 
cincinal și orientările principale de 
dezvoltare social-economică pe pe
rioada 1981—1990.

„Pravda" acordă, de asemenea, 
spații largi acelei părți din Raport 
în care secretarul- general al P.C.R. 
a expus proiectul Programului Par
tidului Comunist Român.

Materiale despre prima zi a lu
crărilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. au mai publicat ziarele 
„TRUD", „SOVETSKAIA ROSSIA", 
„SELSKAIA JIZN", „SOȚIALIS- 
TICESKAIA INDUSTRIA" și altele. 
Despre deschiderea lucrărilor Con
gresului partidului au informat 
și POSTURILE SOVIETICE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE.

Ziarele „JENMINJIBAO" și „GU- 
ANMINJIBAO" de marți publică, 
în deschiderea primei pagini, ma
teriale consacrate lucrărilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. Se pu
blică, de asemenea, textul integral 
al mesajului adresat Comitetului 
Central al P.C.R. de Comitetul Cen
tral al P.C. Chinez cu prilejul des
chiderii celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R.

Ambele ziare subliniară că, în pe
rioada care a trecut de la cel de-al 
X-lea Congres, poporul român, sub 
conducerea P.C.R., în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, a obți
nut noi și importante succese în 
opera de edificare a socialismului, 
prin menținerea independenței și 
inițiativei, prin muncă dîrză. în a- 
celași timp, Partidul Comunist 
Român a adus contribuții pozitive 
la cauza revoluționară a popoare
lor lumii, luptînd împotriva impe
rialismului, sprijinind lupta dreaptă 
a națiunilor și popoarelor oprimate. 
Ziarele scriu : Cele două partide 
și popoare se sprijină în opera de 
construire a . socialismului. Priete
nia noastră se întemeiază pe mar
xism-leninism și internaționalism 
proletar. Sîntem ferm convinși că 
această prietenie se va consolida și 
dezvolta în cursul viitoarei noastre 
lupte comune.

în același timp, ziarele centrale 
din R.P. Chineză relatează despre 
Raportul prezentat de. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre at
mosfera de entuziasm care dom
nește, în aceste zile, în sala Con
gresului, în întreaga Republică So
cialistă România. POSTURILE 
CENTRALE DE RADIO au consa
crat, de asemenea, ample, emi
siuni evenimentului, relatînd des
pre lucrările Congresului al XI-lea, 
despre Raportul prezentat luni 
de secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolăe Ceaușescu,

întreaga presă bulgară acordă 
mari spații lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. „RABOT- 
NICESKO DELO", organul Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, consacră Raportului 
prezentat la Congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., o întreagă .pagină. Sînt 
evidențiate acele date și realizări, 
menționate în Raport, care ilustrea
ză înaltele ritmuri ale dezvoltării 
economiei României în cursul 
anilor viitori. Sînt publicate ex
trase semnificative din Raport 
referitoare Ia realizările obți
nute de poporul român, sub 
conducerea P.C.R., în cei 30 de ani 
care au trecut de la eliberarea țării 
dg sub dominația fascistă, ca și cele 
privind acțivitatea internațională a 
României. Programul și Directivele 
— scrie „Rabotnicesko Delo" — a- 
cordă un loc central repartizării

progresul
juste a venitului național, în așa 
fel îneît să se asigure progresul 
continuu al forțelor de producție, 
dezvoltarea multilaterală în conti
nuare a activității social-economice 
și, în același timp, creșterea venitu
rilor muncitorilor, creșterea gene
rală a nivelului de trai material și 
spiritual al. întregului popor.

TELEVIZIUNEA BULGARĂ a 
transmis în cadrul programelor 
sale imagini de la lucrările Con
gresului, momente din timpul pre
zentării Raportului de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Ziarele centrale din Bulgaria pu
blică, de asemenea, mesajul C.C. 
al P.C.B. adresat celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

de-al 
despre

Toate ziarele care au apărut 
marți în capitala R.D. Germane in
formează pe pagina- întîi despre 
deschiderea lucrărilor celui 
XI-lea Congres al P.C.R., 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Astfel, ;‘,NEUES 
DEUTSCHLAND" publică, în pagi
na • întîi, relatarea trimisului său 
special, în care se arată că „In ma

rea Sală a Palatului Republicii, 
Nicolae Ceaușescu a deschis cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., 
făcînd bilanțul succeselor pe care 
poporul ronvin, sub conducerea 
P.C.R., le-a obținut de la cel de-al 
X-lea Congres".

Același ziar 
extraselor din 
de tovarășul 
inserînd și un 
lui general al 
fotografii din sala Congresului.

„BERLINER ZEITUNG" publică, 
pe pagina întîi, o relatare despre 
prima zi a Congresului, -consacrind 
de asemenea o pagină extraselor 
din Raportul rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cadrul programului de actua
lități, TELEVIZIUNEA DIN R.D.G. 
a transmis, luni seara, imagini de 
la lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., momente din pre
zentarea Raportului de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

consacră o pagină 
Raportul prezentat 
Nicolae Ceaușescu, 
portret al secretaru- 
P.C.R., precum șl

Toate ziarele iugoslave de marți 
inserează ample corespondențe ale 
trimișilor speciali la București, in 
care se informează despre începe
rea lucrărilor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Sub titlul „Unitate — prin egali
tatea în drepturi șl Independența 
fiecărui partid" ziarul „BORBA" 
inserează o amplă corespondență, 
însoțită de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care relevă 
că secretarul general al P.C.R. a 
apreciat Congresul al XI-lea ca 
avînd o importanță epocală, istori
că, deoarece adoptă primul Pro
gram al Partidului Comunist 
Român, carta ideologică a construc- 
ției societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării spre co
munism. „Borba" citează capitolul 
din Raport în care se face aprecie
rea situației internaționale actuale 
și a proceselor economice, politice și 
sociale în lume, în general, Ziarul 
prezintă partea din Raport în care 
sint apreciate relațiile și colaborarea 
dintre România și R.S.F.I., dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia. 
Referindu-se la pasajele privind ra
porturile dintre partidele comuniste, 
„Borba" subliniază că „Ceaușescu 
a pledat pentru o unitate de tip 
noti, întemeiată pe egalitatea în 
drepturi și dreptul fiecărui partid 
de a elabora linia sa politică".

în corespondența intitulată „Este 
necesară o nouă ordine în lume", 
ziarul „POLITIKA" «scrie 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pledat . pentru instaurarea 
noi ordini politice și economice 
in lume, pentru democratiza
rea relațiilor internaționale și 
pentru 'elaborarea unor norme 
noi ale dreptului, internațional".

Ziarul „POLITIKA EKSPRES" 
■și intitulează corespondența des
pre Congresul P.C.R. „Exemplu 
de colaborare în spiritul bunei ve
cinătăți".

Toate corespondențele sînt înso
țite de fotografii ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarele inserează, alături de co
respondențele despre Congres, tex
tul mesajului C.C. al U.C.I. și sa
lutul adresat de președintele Iosip 
Broz Tito Congresului al XI-lea.

că
„a 

unei

Ziarul „TRYBUNA LUDU" sub
liniază, într-o corespondență din 
București, atmosfera acestor zile 
in care se desfășoară Congresul al 
XI-lea al P.C.R. Inserind ample 
pasaje din Raportul prezentat la 
Congres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ziarul relevă că din Ra
port se desprinde importanța epo
cală a Congresului al XI-lea, fap
tul că P.C.R. se identifică pe de
plin cu năzuințele și interesele 
maselor largi. Relevînd apoi fap
tul că Raportul 'face o atentă ana
liză a problemelor internaționale, 
a modificărilor intervenite 
rena mondială de la

■ congres, ziarul continuă 
reproduce citatul privind 
cu Polonia, după care se 
Vorbitorul a adăugat că dezvolta
rea relațiilor de colaborare cu țările 
socialiste constituie parte integran
tă a politicii care vizează întărirea 
solidarității și unității statelor so
cialiste.

pe a- 
ultimul 
prin a 
relațiile 
spune :

Ziarul ungar „NEPSZABADSAG" 
arată, printre altele, că „referin- 
du-se la problemele majore ale 
vieții internaționale, secretarul ge
neral al P.C.R. a subliniat în Ra
portul prezentat Congresului im
portanța conferinței privind secu
ritatea europeană. De asemenea; șe 
relevă importanță pe care Raportul 
a acordat-o consolidării unității 
partidelor comuniste și unității in
ternaționale a forțelor progre
siste".

Ziarul „MAGYAR HIRLAP" sub
liniază, printre altele, importanța 
acordată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezentării principale
lor directive ale viitorului plan 
cincinal și dezvoltării țării pînă'.in 
1990.

întreaga presă ungară de marți 
publică mesajul Comitetului Cen-

trai al P.M.S.U., adresat celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., precum 
și ample relatări de la lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

într-o relatare din București, 
ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO" 
arată că secretarul general al Par
tidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a deschis, 
luni, în mod festiv, în Sala Pala
tului Republicii, lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.. 
întrunit în atmosfera de muncă 
creatoare a întregului popor, a e- 
forturilor de îndeplinire a planului 
cincinal înainte de termenul stabi
lit. Ziarul relevă apoi partea din 
Raport consacrată situației interna
ționale în care Secretarul general al 
P.C.R. a subliniat că in lume se 
accelerează procesele revoluționare 
ce schimbă raportul de forțe în fa
voarea forțelor progresiste.

„Rude Pravo" relevă apoi că to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că obiectivul principal al nou
lui cincinal îl .va forma dezvol
tarea pe mai departe a bazei teh
nice și materiale a economiei na
ționale, a întregii societăți româ
nești, că dezvoltarea țării presupu
ne lărgirea relațiilor economice și 
a colaborării în producție cu alte 
state, cadru în care România se 
pronunță pentru o cît mai largă co
laborare economică cu toate țările 
socialiste, care vor avea, în conti
nuare, ponderea principală in co
merțul el exterior.

POSTURILE DE TELEVIZIUNE 
DIN PRAGA au transmis, luni sea
ra, în cadrul primului telejurnal, 
imagini de la ședința de deschide
re a Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

referă pe larg la 
care tratează

partea din 
rezultatele 
toate do- 
între care 

moderne 
ve-

Ziarul „L’UNITĂ", orgah al Parti
dului Comunist Italian, informează, 
marți, în prima pagină, despre des
chiderea celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R. și prezentarea Ra
portului de. către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțind informația cu 
o fotografie care îl înfățișează pe 
secretarul general al partidului la 
tribuna Congresului. Același ziar 
inserează în paginile sale două co
respondențe din București, prima 
referitoare la problemele dezvoltă
rii economice ale României în ca
drul forumului comuniștilor, iar cea 
de-a doua consacrată politicii inter
naționale a României socialiste, am
bele redînd extrase ample din Ra
port. Autorul primei corespondențe 
se 
Raport 
pozitive obținute in 
meniile 
crearea 
și avansate 
dere tehnologic, îmbunătățirea or
ganizării și a conducerii întregii 
activități sociale, adîncirea demo-, 
crației socialiste și crearea condiții
lor pentru participarea maselor 
conducerea ■ societății.

Cea de-a doua corespondență 
ziarului citat, după ce relevă 
Raportul prezentat la Congres pune 
accentul pe posibilitatea rezolvării 
problemelor internaționale prin 
mijloace pașnice, menționează că 
documentul a evidențiat pe larg 
caracteristicile esențiale ale situației 
internaționale actuale și schimba
rea intervenită în raportul mon
dial de forțe jn favoarea forțelor 
progresiste, ascuțirea contradic

de activitate, 
unei industrii 

din punct de

la

a 
că

țiilor capitalismului și ale imperia
lismului, apariția unei crize econo
mice care își are rădăcinile, între 
altele, in decalajele dintre țările 
industrializate și cele in curs de 
dezvoltare. De aici — subliniază 
autorul articolului — cerința de a 
se promova cu fermitate și curaj 
politica de destindere, de pace și 
colaborare între state, de favori
zare prin toate mijloacele a luptei 
popoarelor pentru eliberare națio
nală și socială.

La rindul său, ziarul „AVANTI", 
organul Partidului Socialist Italian, 
publică un amplu articol în care, 
referindu-se la deschiderea celui 'N 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., a- 
preciază că Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului „a 
confirmat punct cu punct trăsătu
rile distinctive și originale ale poli
ticii românești, subliniind in mod 
pregnant că drumul României este 
ireversibil și că forumul din aceste 
zile îi va da un nou impuls".

Cotidianul italian „PAESE SERA", 
își intitulează articolul refe
ritor la Congres „Temele ra
portului : dezvoltarea, solidari- 
tatea-, autonomia". Și celelalte 
ziare italiene, între care „IL COR- 
RIERE DELLA SERA", „IL GIOR- 
NALE" și altele, publică materiale 
ample referitoare la deschiderea 
celui, de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Ziarul „L’HUMANITE" publică, 
marți, o corespondență din Bucu
rești intitulată : „Congresul Parti
dului Comunist Român definește 
orientările pentru următoarele de
cenii". Ziarul se referă pe larg la 
Raportul prezentat de secretarul 
general al P.C.R., relevînd că o 
foarte mare parte a acestuia este 
consacrată problemelor de politică 
externă. Referindu-se și la riscurile 
pe care le mai comportă situația 
actuală, el a insistat asupra necesi
tății unei lupte conștiente a popoa
relor pentru pace. „România — scrie 
„l’Humanită" — acordă o importanță 
deosebită Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Ea 
dorește ca cea de-a doua fază a 
acestor negocieri să se încheie ra
pid și ca a treia etapă să se des
fășoare la cel mai înalt nivel".

Ziarele egiptene de marți, în 
frunte cu marile cotidiene „AL ; 
AHRAM", „AL GOUMHOURIA" 
și „AL AKHBAR", informează 
despre deschiderea celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., oprin- j 
du-se în special asupra Raportului | 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se subliniază faptul că 
documentul conține o amplă pre- I 
zentare a proiectelor de dezvoltare 
economică și socială a României 
in următorii ani, precum și o se
rie de‘ importante aprecieri cu pri- ' 
vire la principalele probleme ale 
vieții internaționale.

Presa egipteană menționează, de ! 
asemenea, numărul mare’de dele
gații străine prezente la Congres, j 
subliniind, in context, dorința 
P.C.R. de a dezvolta continuu co
laborarea cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu organizațiile și 
lorțelg democratice și progresiste 
din întreaga lume.

Ziarul algerian „EL MOUDJA- 
I1ID" și-a deschis, marți, rubrica 
sa zilnică „Europa" cu titlul „Al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român". După ce subliniază 
că la acest important eveniment 
din istoria poporului român iau 
parte aproximativ 2 500 de delegați 
și numeroși invitați de peste hotare, 
ziarul relevă importanța Raportu
lui prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Presa belgiană de marți infor
mează despre deschiderea lucrări
lor Congresului P.C.R., publicind 
relatări ale Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Zia
rul „LA LIBRE BELGIQUE" evi
dențiază atmosfera ședinței inaugu
rale,și se referă îri special la acele 
pasaje din Raport in care sint re
levate liniile generale ale politicii 
externe a României.

Articole despre lucrările Con
gresului au inserat, de asemenea, 
cotidienele „LA CITE" și „JOUR
NAL ET INDEPENDENCE", ziarele 
de limbă flamandă „DE STAN- 
DAARD", „VOLKSGAZET", „HET 
LAATSTE NIEUWS", „HET BE- 
LANG VAN LIMBOURG".

Lucrările Congresului sint urmă
rite cu viu interes de întreaga presă 
vest-germană, care dedică ample 
spații Raportului prezentat, luni, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Zia
rul „FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE" publică, pe prima pagină, 
o corespondență din București, în 
care se face o relatare a principa
lelor teze conținute în Raportul pre
zentat de secretarul general al 
P.C.R. Referindu-se la politica eco
nomică a României, ziarul citat 
scrie că „înfăptuind neabătut poli
tica de industrializare socialistă și 
de transformare revoluționară a ță
rii, Partidul Comunist Român s-a 
afirmat ca singurul partid din 
istoria frămîntată a României care 
s-a identificat pe deplin cu voința 
și interesele maselor largi popu
lare".

La rîndul său, „SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG" inserează un material 
de Ia corespondentul său la Bucu
rești, in care prezintă principalele 
idei ale Raportului, oprindu-se asu
pra aspectelor politicii externe a 
României.

Materiale consacrate Raportului 
prezentat la Congres sînt pu
blicate, de asem'eneh, de zia
rele „STUTTGARTER ZEITUNG", 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU", 
„DIE WELT" și „GENERAL AN- 
ZEIGER".

Presa britanică rezervă spații Im
portante lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. Ziarul „FI
NANCIAL TIMES" subliniază că 
Raportul prezentat de secretarul 
general al P.C.R. „reafirmă fără 
echivoc politica externă indepen
dentă a României". în continuare, 
ziarul se referă la diferite măsuri 
preconizate în Raportul secretaru
lui general al P.C.R. la Congres cu 
privire la întărirea păcii, securită
ții și înfăptuirea dezarmării.

Ziarul „DAILY TELEGRAPH" 
publică o corespondență din Bucu
rești în care, între altele, eviden
țiază că la cel de-al XI-lea Con
gres participă și un reprezentant al 
Partidului Laburist din Marea Bri- 
tanie, care a fost primit de con
ducătorul partidului și statului nos
tru.
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A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL CHIVU STOICA
Stimați tovarăși,
Congresul al XI-lea al Partidului 

Comunist Român — eveniment de în
semnătate istorică în viața partidu
lui și poporului nostru — face bilan
țul uneia dintre cele mai dinamice 
și rodnice perioade din istoria con
strucției socialiste în patria noastră, 
al luptei și muncii desfășurate de în
tregul popor pentru înfăptuirea hotă- 
ririlor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidului, 
stabilind programul însuflețitor al 
continuării procesului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și al înaintării României spre 
comunism.

Realizările istorice dobîndite de 
poporul român în dezvoltarea econo
mică și socială a țării, pregnant re
liefate în Raportul prezentat de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ^adîncile 
transformări petrecute in economia 
națională, în structura societății, în 
condițiile de trai ale celor ce mun
cesc, în întreaga noastră viață so
cială, ca și prestigiul fără precedent 
de care se bucură in prezent Româ
nia în lume, confirmă justețea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, reflectă aplicarea 
creatoare a marxism-leninismului la 
realitățile și condițiile social-istorice 
concrete ale României.

întregul popor a primit cu deose
bită satisfacție și unanimă aprobare' 
Programul partidului. Directivele cu 
privire la planul cincinal 1976—1980, 
liniile directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale în perioada 1981—1990 
și Tezele C.C. al P.C.R. pentru Con
gresul al XI-lea, văzînd în ele o în
truchipare1 strălucită a cerințelor 
obiective ale dezvoltării societății, a 
intereselor și aspirațiilor fundamen
tale ale națiunii noastre socialiste. 
Elaborate pe temeiul unei analize 
profund științifice, realiste. în spiri
tul materialismului dialectic și isto
ric, aceste documente reflectă în mo
dul cel mai expresiv gîndirea teore
tică, profundă și originală a partidu
lui nostru, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, expe
riența de veacuri a luptei poporului 
român pentru eliberarea sa socială 
și națională, pentru transformarea 
revoluționară a societății și edifica
rea noii orinduiri pe pămîntul Româ
niei.

Relevînd cu claritate perspectivele 
strălucite ale viitorului patriei noas
tre, Programul partidului — Cartă 
fundamentală • ideologică, teoretică și 
politică a partidului — constituie un 
program constructiv, de o amploare 
fără precedent în întreaga istorie a 
României. Programul partidului tra
sează linia strategică generală și 
orientările tactice pentru întreaga pe
rioadă a construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării spre comunism, reprezen- 
tipd, in același timp, o contribuție re
marcabilă a partidului nostru la îm
bogățirea și dezvoltarea creatoare a 
teoriei și practicii revoluționare a cla
sei muncitoare.

înfăptuirea mărețelor obiective În
scrise in documentele ce vor fi adop
tate de către Congres va situa socie
tatea românească pe noi trepte de 
progres și civilizație, asigurînd po
porului român un nivel de trai tot 
mai înalt, pe măsura aspirațiilor sale, 
contribuind la ridicarea sa în rîndul 
națiunilor dezvoltate ale lumii, creș
terea continuă a prestigiului și rolu
lui său în viața internațională. Orien
tările stabilite în aceste documente în 
domeniul politicii externe evidenția
ză consecvența și dinamismul cu care 
conducerea partidului și a statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a mișcă
rii comuniste și muncitorești interna
ționale, promotor și apărător consec
vent al principiilor noi de indepen
dență și egalitate care trebuie să gu
verneze relațiile internaționale cu 
participarea tuturor statelor mari și 
mici, fac cunoscute întregii lumi nă
zuințele de pace și cooperare care 
animă poporul român, luptător ne
obosit pentru soluționarea probleme
lor majore ale umanității, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune, pentru întărirea solidarității cu 
toate forțele revoluționare, progresis
te, antiimperialiste de pretutindeni, 
întreaga sa activitate, pătrunsă de 
fierbinte patriotism și înaltă respon
sabilitate internaționalistă, este în 
deplin consens cu interesele construc
ției socialismului și comunismului în 
țara noastră, cu mutațiile care au loc 
în lumea contemporană, corespund 
intereselor cauzei socialismului, pro
gresului, păcii și colaborării între po
poare. Tocmai de aceea, ea întruneș
te adeziunea și sprijinul total al în
tregului nostru popor, se bucură de 
o tot mai largă apreciere și stimă în 
rîndul popoarelor lumii.

Prin întregul lor conținut, docu
mentele Congresului al XI-lea- poar
tă amprenta puternicei personalități 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a clar- 
viziunii sale cutezătoare, a înflăcă- 
ratului patriotism și devotamentului 
nețărmurit cu care' conduce destinele 
națiunii și acționează pentru dezvol
tarea actuală și în perspectivă a pa
triei, îndeplinind în mod exemplar 
înaltele atribuții de partid și de stat 
cu care este învestit. Ele atestă stră
lucitele însușiri și calități de condu
cător marxist-leniriist erudit ale se
cretarului general al partidului, cșre 
întruchipează într-un mod minunat 
trăsăturile și virtuțile poporului nos
tru — spiritul creator, dragostea de 
patrie, dirzenia și tenacitatea, aspi
rația spre progres și dorința de a trăi 
liber și independent, in relații de prie
tenie și colaborare cu toate popoarele 
lumii, demonstrează spiritul său 
profund revoluționar, metoda sa de 
muncă colectivă, grija sa de a se 
respecta și aplica normele și etica 
de partid în activitatea partidului, a 
tuturor organelor de stat și obștești, 
de a dezvolta legăturile cu cele mai 
largi mase populare, dialogul perma
nent cu poporul. Toate acestea întă
resc capacitatea partidului de a apli
ca în mod creator adevărurile gene
rale ale marxism-leninismului la rea
litățile României și ale . lumii con
temporane. Contribuția hotărîtoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la ela
borarea acestor documente reprezin
tă o nouă dovadă a rolului său de
cisiv în stabilirea și fundamentarea 
politicii noastre interne și externe, 
în organizarea vastei activități pen
tru transpunerea acesteia în viață, în 

conducerea întregii^ opere de edifi
care a socialismului și comunismului 
în România.

Tocmai de aceea, comuniștii, între
gul nostru popor s-au pronunțat cu 
fermitate și deosebită căldură pentru 
realegerea la cel de-al XI-lea Con
gres a tovarășului Nicolae Ceaușescu
— cel mai iubit fiu al partidului și 
națiunii noastre, eminentă persona
litate politică a lumii contemporane
— în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
aceasta constituind un omagiu la 
adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru abnegația și devotamentul cu 
care slujește partidul și poporul ro
mân. Comisia centrală de revizie, ală
turi de toate organele de partid, de 
toți comuniștii și toți oamenii muncii 
din patria noastră, susține cu căldu
ră această propunere, fiind profund 
convinsă că, avînd în frunte un ase
menea conducător, România va îna
inta neabătut pe calea socialismului 
și comunismului, a progresului și 
prosperității, ocupînd un loc demn 
și apreciat în rîndul națiunilor lumii.

Stimați tovarăși,
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 

al X-lea și ale Conferinței Naționale 
a partidului, vasta activitate politică, 
organizatorică și ideologică desfășu
rată in acest scop au presupus o in
tensă și permanentă preocupare pen
tru asigurarea condițiilor și mijloa
celor materiale, care să permită or
ganelor și organizațiilor de partid, de 
masă și obștești să-și îndeplinească 
în mod corespunzător sarcinile ce 
le-au revenit, ,

Pe baza atribuțiilor ce-i sînt stabi
lite prin Statutul partidului, Comisia 
centrală de revizie a verificat modul 
în care se realizează și sînt folosite 
mijloacele financiare și bunurile ma
teriale ale partidului.

Din analiza periodică a realizărilor 
bugetare a rezultat preocuparea con
stantă a Comitetului Central și în
deosebi a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru utilizarea rațională a fondu
rilor materiale și bănești, găsirea de 
noi posibilități și rezerve în vederea 
acoperirii cheltuielilor din veniturile 
partidului. Ca urmare, s-a reușit ca, 
începînd din anul 1973, cheltuielile să 
fie acoperite integral din venituri 
proprii ale partidului.

Menționăm că, datorită creșterii în
semnate a numărului membrilor de 
partid și măsurilor adoptate de 
conducerea partidului și a statului 
nostru în vederea creșterii venituri
lor oamenilor muncii, fondurile bu
getare realizate din cotizații s-au mă
rit substanțial. Astfel, cu toate că, 
incepînd din anul 1971, s-a redus 
cuantumul cotizației de partid, veni
turile realizate la acest capitol buge
tar constituie azi principala sursă de 
acoperire a cheltuielilor partidului. 
La creșterea veniturilor au contribuit, 
de asemenea, dezvoltarea și diversi
ficarea activităților proprii, venitu
rile realizate în domeniul presei și 
tipăriturilor.

Potrivit hotărîrilor Congresului al 
X-lea, Comitetul Central a luat mă
suri de trecere a gospodăririi activi
tății organelor de partid județene pe 
bază de autofinanțare, lărgindu7se 
competența lor, fapt care a dus la o 
reducere substanțială a cheltuielilor 
și creșterea veniturilor proprii. Ast
fel s-a ajuns ca în prezent majorita
tea organizațiilor județene să-și aco
pere cheltuielile din veniturile lor, 
vărsînd totodată importante exceden
te la bugetul partidului. -

însemnate economii bugetare s-au 
realizat prin îmbunătățirile aduse în 
structura și organizarea aparatului de 
partid în această perioadă. In același 
timp, s-a remarcat o preocupare spo
rită din partea organelor de partid, 
a tuturor instituțiilor finanțate de la 
bugetul partidului pentru folosirea

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE CIOARĂ
delegat al organizației municipale de

Organizația de partid a Capitalei — 
a arătat vorbitorul — mi-a încredințat 
mandatul de a exprima la Congres 
acordul nostru total față de Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de Programul partidului; 
de Directive, de toate documentele 
supuse dezbaterii și aprobării Con
gresului al XI-lea al partidului. Ra
portul, Programul și celelalte docu
mente reprezintă o întruchipare stră
lucită a năzuințelor și aspirațiilor po
porului român, o expresie elocventă 
a maturității și capacității partidului 
nostru de a rezolva in mod creator 
problemele pe care le ridică pro
gresul societății românești, a clarvi- 
ziunii și gindirii cutezătoare a 
secretarului general al partidului, o 
contribuție de seamă la cauza so
cialismului, progresului și păcii în 
lume. Rod al politicii științifice, 
marxist-leniniste a Partidului Co
munist Român, al climatului nou, 
profund democratic, care s-a dezvol
tat în societatea noastră îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al parti
dului și care a stimulat afirmarea 
forțelor creatoare ale poporului -in 
toate sferele vieții materiale și spiri
tuale, marile realizări oglindite în 
Raport sînt indisolubil legate de 
activitatea prodigioasă desfășurată în 
fruntea partidului și a statului nos
tru de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Pe temelia acestor înfăptuiri,' avem 
certitudinea că obiectivele înscrise in 
proiectul de Program și Directive 
vor deveni realitate, asigurînd ridi
carea României in rîndul națiunilor 
dezvoltate ale lumii, înaintarea ei 
fermă spre țelul fundamental al 
partidului nostru — edificarea celei 
mai avansate și mai drepte orin
duiri, a orînduirii comuniste.

Iri continuare,, vorbitorul a subli
niat că, împreună cu întregul popor, 
comuniștii, toți locuitorii Capitalei 
dau o înaltă apreciere activității 
neobosite pe care tovarășul Nicdlae 
Ceaușescu o desfășoară pentru con
tinua înflorire a patriei și ridichea 
prestigiului ei internațional, contri
buției sale hotărîtoare la elaborarea 
și fundamentarea documentelor ț®o- 
gramatice . ale celui de al Xl-țea 
Congres, a Întregii politici internezi 
externe a partidului și statului 
nostru, contribuției sale la îițiș 
bogățirea teoriei șl practicii rp» 
voluționare a clasei muncitoa
re. Personalitate proeminentă Fb 

rațională, în spirit gospodăresc, a mij
loacelor materiale și financiare puse 
la dispoziția lor.

în ansamblu, Comisia centrală de 
revizie apreciază că bugetele anuale 
ale partidului au fost judicios întoc
mite și executate/ asigurîndu-șe re
sursele necesare pentru realizarea în 
bune condiții de către organele și 
organizațiile de partid, de masă și 
obștești, în această perioadă, a acti
vității în cele mai diverse domenii, 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor și bazei materiale necesare 
desfășurării muncii de partid. Sînt 
semnificative în acest sens amplele 
acțiuni organizate în această perioa
dă din inițiativa conducerii partidu
lui pentru dezbaterea cu masele largi 
de oameni ai muncii, cu activiști și 
specialiști, a problemelor majore ale 
dezvoltării economice și sociale a ță
rii noastre, intensificarea activității 
pentru pregătirea și perfecționarea 
cadrelor de partid, ale organizațiilor 
de masă și obștești, din economie și 
administrația de stat, ca și bogata 
activitate desfășurată de partidul nos
tru pe plan internațional.

Ținînd seama de sarcinile mari pe 
care le va stabili Congresul- al XI-lea 
al partidului, este necesar să se ac
ționeze în continuare cu exigență și 
răspundere pentru asigurarea și gos
podărirea rațională a mijloacelor ma- . 
teriale și financiare necesare înfăp
tuirii acestor sarcini, pentru folosirea 
lor cit mai eficientă in vederea ridi
cării întregii activități de partid la 
nivelul cerințelor etapei viitoare de 
dezvoltare a României.

Stimați tovarăși,
Un loc important în cadrul activi

tății Comisiei centrale de revizie l-a 
ocupat verificarea modului de solu
ționare a scrisorilor șl sesizărilor oa
menilor muncii. Informăm Congresul 
că preocuparea permanentă a condu
cerii partidului de a se asigura parti
ciparea activă a oamenilor muncii la 
rezolvarea treburilor de stat și ob
ștești, trăsătură^ esențială a democra
ției noastre socialiste, de a se crea 
condiții ca toți cetățenii să-și expri
me liber părerile, să acționeze ne
stingherit în folosul progresului so
cietății, a determinat an de an o 
opinie tot mai activă și responsabilă 
a acestora, manifestată și prin scri
sorile adresate conducerii partidului. 
Numai în cursul anului 1973 la C.C. 
al P.C.R. s-au primit aproape 130 000 
de scrisori, circa 20 000 cetățeni au fost 
primiți în audiență. Peste 97 la sută 
dintre aceștia s-au adresat personal, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

în perioada care a trecut de la 
Congresul al X-lea al partidului, cu 
prilejul unor importante evenimente 
din viața partidului și statului nos
tru, al adoptării unor importante ho- 
tărîri de partid și de stat și al vizi
telor efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în țară și străinătate, nu
meroși oameni ai muncii, de vîrste 
și profesii diferite și din toate cate
goriile sociale, prin scrisori și tele
grame, individuale sau colective, și-au 
exprimat adeziunea deplină la poli
tica , internă și externă a partidului 
și statului nostru, au adus elogii se
cretarului general al partidului pen
tru activitatea sa neobosită în folosul 

- patriei, pentru participarea sa dina
mică, decisivă la rezolvarea tuturor 
problemelor majore ale partidului, ale 
țării, pentru grija sa permanentă față 
de oamenii muncii.

Ca urmare a îmbunătățirii activi
tății în toate domeniile vieții sociale, 
a satisfacerii în tot mai mare mă
sură a cerințelor cetățenilor patriei 
noastre, se remarcă o scădere a nu
mărului scrișorilor adresate condu
cerii partidului, organelor de partid, 
de stat și obștești în care se solicită 
rezolvarea unor probleme personale,

partidului ți poporului nostru, a 
mișcării comuniste și muncitorești, 
a vieții internaționale contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu slujește 
de peste patru decenii cu devotament 
nețărmurit patria, partidul, cauza 
comunismului. Identificîndu-se cu 
aspirațiile și idealurile de libertate, 
independență și progres ale poporu
lui, imprimind întregii noastre vieți 
sociale un spirit dinamic, profund 
revoluționar și înnoitor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a legat pentru 
totdeauna numele de perioada cea 
mai rodnică din întreaga istorie a 
construcției socialiste in țara noas
tră. Ținînd seama de interesele 
dezvoltării viitoare a României, 
ale înfăptuirii neabătute a Progra
mului partidului, de excepționalele 
calități de conducător ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de dragostea 
și stima de care se bucură în rîndu- 
rile partidului, ale întregii națiuni, 
Conferința organizației de partid a 
Capitalei, avînd mandatul 'tuturor 
celor peste 263 000 de comuniști din 
municipiul București, a hotărît, în- 
tr-o . entuziastă unanimitate, să 
propună celui de-al XI-lea Congres 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie ales pe viață iri funcția de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

Subliniind că o trăsătură defini
torie a concepției partidului nostru 
cu privire la dezvoltarea viitoare a 
societății românești o constituie 
faptul că ea imbrățișează într-un tot 
unitar toate laturile vieții sociale, 
vorbitorul a atătat că partidul nos
tru situează consecvent la temelia 
progresului multilateral și armonios 
al întregii societăți dezvoltarea acce
lerată și modernizarea continuă- a 
forțelor vde producție, industriali
zarea în ritm susținut a țării, viața 
arată că făurirea unei industrii jpu- 
ternice, moderne reprezintă călea 
sigură pentru valorificarea eficientă 
a resurselor materiale și umane și 
sporirea rapidă a venitului națioțial, 
pentru participarea activă și pe baze 
echitabile la schimbul international 
de' valori și asigurarea unei resale 
independențe și suveranități națio
nale, pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului. In timp ce nu
meroase țări sînt confruntate cu 
probleme acute — inflație, reducerea 
ritmurilor de creștere, șomaj și al
tele — politica științifică a partidul 

concomitent cu creșterea acelora care 
abordează probleme de interes gene
ral, privind perfecționarea muncii în 
diferite sectoare de activitate. Aceas
ta și-a găsit expresia în numărul 
mare de propuneri și sugestii, în cri- 
ticile formulate în legătură cu ne
ajunsurile existente în activitatea și 
comportarea unor cadre de partid și 
de stat, în unele unități industriale, 
de construcții și transporturi, coope
rative agricole de producție, între
prinderi agricole de /stat, instituții 
administrative și social-culturale, 
care nu acordă atenția necesară so
luționării scrisorilor și sesizărilor oa
menilor muncii.

O contribuție de seamă la îmbună
tățirea întregii activități sociale și-au 
adus oamenii muncii prin propunerile 
făcute în cadrul dezbaterii publice a 
unor proiecte de documente de partid 
și de'stat. Exprimîndu-și adeziunea 
unanimă față de proiectele Progra
mului partidului și Directivelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R., numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni, ță
rani cooperatori, intelectuali, români, 
maghiari, germani și din rîndul altor 
naționalități, au făcut, totodată, nu
meroase propuneri pentru îmbunătă
țirea conținutului acestor documente, 
ceea ce face ca acestea să exprime 
creația și opțiunea întregujui nostru 
popor.

Comitetul Central al partidului a- 
cordă o atenție deosebită muncii de 
rezolvare a scrisorilor și de primire 
a cetățenilor în audiență. Această ac
tivitate este sistematic analizată de 
conducerea partidului. Un sprijin 
deosebit acordă acestei activități se
cretarul general al partidului, care 
urmărește in permanență problemele 
ridicate de cetățeni, dînd indicații cu 
privire la rezolvarea acestora.

Comisia centrală de revizie consta
tă că organele de partid, de stat și 
obștești rezolvă cu tot mai multă gri
jă și responsabilitate problemele ri
dicate de cetățeni prin scrisori și la 
audiențe, marea majoritate a aces
tora fiind rezolvate competent și în 
termen.

în activitatea de soluționare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor _ oamenilor muncii se mai 
manifestă, totuși, neajunsuri care tre
buie cu hotărire înlăturate. Este de 
aceea necesar ca organele de partid, 
de stat și obștești să acționeze cu 
mai multă exigență pentru respecta
rea cu strictețe a hotărîrilor de partid 
și de stai, a propriilor măsuri privind 
rezolvarea scrisorilor și problemelor 
ridicate de cetățeni.

Raportăm Congresului că, în peri
oada în care’ și-a îndeplinit manda
tul, Comisia centrală de revizie s-a 
preocupat consecvent de înfăptuirea 
sarcinilor sale statutare. Problemele 
rezultate, din verificările făcute pri
vind activitatea financiar-gospodă- 
rească și rezolvarea scrisorilor au 
fost examinate de fiecare dată in șe
dințe plenare ale comisiei, in urma 
cărora s-au prezentat conducerii 
partidului propuneri de măsuri pri
vind îmbunătățirea muncii.

Stimați tovarăși, z
Sintem profund convinși că parti

dul nostru, puternic ca granitul prin 
unitatea sa de monolit, se identifică 
pe deplin cu năzuințele și aspirațiile 
Întregului popor. Călăuzit de un pro
gram clar, cutezător, de largă per
spectivă, avînd în fruntea sa pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
înflăcărat revoluționar și patriot, mi
litant neobosit pentru cauza socialis
mului și păcii, partidul va face ba 
România să devină o țară mereu mai 
prosperă și înfloritoare, urcînd ne
abătut pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație.

însuflețirea cu care oamenii mun
cii de pe tot cuprinsul patriei, între
gul popor și-au afirmat adeziunea 
deplină la prevederile Programului și 
Directivelor este o expresie elocven
tă a convingerii lor unanime că prin 
perspectivele luminoase pe care le 
trasează, în concordanță cu noile 
condiții, cu interesele fundamentale 
ale poporului român, pentru etapa 
următoare a dezvoltării României so
cialiste, acestea vor mobiliza și mai 
mult masele populare, vor asigura 
unirea și mai puternică a comuniști
lor, a întregului popor în jurul parti
dului, al Comitetului său Central, al 
secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lupta pențru făurire^ 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru edificarea celei mai 
înaintate și mai drepte orinduiri pe 
pămîntul României, a orînduirii co
muniste.

partid București
lui și statului nostru asigură dez
voltarea economiei naționale în 
ritmuri înalte și in condiții de depli
nă stabilitate, ceea ce ne întărește 
încrederea în forțele noastre, confir
mă încă odată trăinicia și superiori
tatea orînduirii noastre socialiste. A- 
probăm, de aceea, intru totul preve
derile Programului partidului și 
Directivelor Congresului al XI-lea, 
care stabilesc continuarea fermă a 
acestei politici, iar prin opțiunea re
feritoare la utilizarea venitului na
țional asigură mijloacele necesare 
atît pentru dezvoltarea și moderni
zarea continuă a forțelor de produc
ție, pentru înflorirea tuturor jude
țelor și localităților țării, cit și pen
tru ridicarea necontenită a nivelului 
de trai al poporului.

Organizația de partid a Capitalei 
s-a angajat' să îndeplinească preve
derile actualului cincinal în patru 
ani și jumătate, fundamentarea 
acestui angajament, ca și intreaga 
muncă a organelor și organizațiilor 
de partid pentru înfăptuirea lui 
desfășurîndu-se cu consultarea și 
participarea largă a comuniștilor, a 
activului de partid, a tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii, ceea 
ce a dus la identificarea și punerea1 

• mai deplină in valoare a rezervelor 
existente în fiecare unitate. Au fost 
întreprinse ample acțiuni pentru mai 
buna folosire a capacităților de pro
ducție și a forței de muncă, reali
zarea înainte de termen a unor in
vestiții productive? modernizarea 
tehnologiilor de fabricație și a pro
duselor, valorificarea mai eficientă a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei, ridicarea 
eficientei întregii activități econo
mice. Concomitent, a fost desfășurată 
o intensă activitate polițico-organi- 
zatorică și ideologică pentru cunoaș
terea și însușirea politicii partidu
lui, pentru perfecționarea formelor 
și metodelor de muncă ale organeloi 
și organizațiilor de partid, pentru 
creșterea capacității lor de mobiliza
re și unire a eforturilor comuniști
lor, ale tuturor colectivelor de mun
că în vederea înfăptuirii acestei po
litici, s-a acționat pentru ridicarea 
nivelului de conștiință și a spiritu
lui de responsabilitate al fiecărui om 
al muncii.

Raportind Congresului că sarcinile 
de plan la producția industrială pe 

primii patru ani ai cincinalului au 
fost realizate în Capitală la 11 sep
tembrie 1974, obținîndu-se o pro
ducție suplimentară de circa 28 mi
liarde lei, din care mai mult de ju
mătate in acest an, vorbitorul a 
informat că în ziua de 26 noiembrie 
colectivele întreprinderilor din Ca
pitală realizează sarcinile planificate 
pentru sfîrșitul lunii martie 1975. 
Pe baza realizărilor obținute in dez
voltarea economiei naționale, in 
această perioadă, o creștere substan
țială a cunoscut nivelul de trai al 
locuitorilor Capitalei, ca șl al tuturor 
cetățenilor patriei. Aceasta și-a gă
sit expresia în creșterea veniturilor 
populației, în numărul important de 
locuințe, școli, creșe și grădinițe, 
cămine muncitorești și studențești, 
spitale și policlinici, unități' comer
ciale și alte dotări social-culturale 
construite în acești ani.

Rezultatele de pînă acum, ca și 
atmosfera de profundă angajare po
litică existentă in toate unitățile 
economice reprezintă garanția că 
angajamentul asumat de organizația 
de partid a Capitalei de a realiza 
cincinalul în patru ani și jumătate 
va fi îndeplinit.

Proiectul Programului partidului și 
proiectul de Directive deschid Ca
pitalei, ca și întregii țări, largi 
perspective de dezvoltare economi
că, politică și socială — la sfirșitul 
cincinalului următor producția in
dustrială globală a Capitalei urmînd 
să fie de 2,6 ori, iar în 1990 de 
aproximativ 5—6 ori mai mare decît 
în 1970. Vorbitorul a asigurat Con
gresul că organizația de partid a 
Capitalei, acționînd pentru înfăp
tuirea acestor sarcini, va milita tot
odată pentru promovarea largă, în 
toate sectoarele de activitate, a ce

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
delegat al organizației județene de

în istoria partidului nostru și a pa
triei, Congresul al XI-lea înscrie o pa
gină de importanță excepțională, care 
va inspira respect și recunoștință ge
nerațiilor de azi și de mîine. In con
știința lor, acest Congres se va asocia 
întotdeauna cu elaborarea și adopta
rea programului unitar, de iargă per
spectivă, al făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării spre comunism, al edificării ce
lei mai drepte și mai înaintate socie
tăți pe pâmintul României.

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, proiectul de Pro
gram al partidului și proiectul de 
Directive conștituie documente de 
inestimabilă valoare, care vor îmbo
găți considerabil tezaurul gindirii și 
practicii revoluționare a partidului 
nostru. Remarcabile prin caracterul 
profund științific și de sinteză al 
concluziilor ce se desprind din expe
riența construcției noastre socialiste, 
documentele marchează cu clarvi
ziune căile evoluției societății româ
nești în etapa istorică viitoare.

Relevînd faptul că în activitatea 
partidului o importanță deosebită se 
atribuie dezvoltării economice și so
ciale a patriei noastre și în mod 
deosebit creșterii potențialului indus
triei, vorbitorul a arătat că rezulta
tele obținute de industria construcții
lor ele mașini grele în patru ani ai 
actualului cincinal confirmă justețea 
politicii de industrializare promovată 
consecvent de partidul nostru și 
sînt o consecință directă a dinamis
mului imprimat întregii activități 
economice de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și sprijinului permanent și 
concret acordat industriei construc
toare de mașini. Astfel, sarcinile pre
văzute pe patru ani ai cincinalului 
au fost realizate la 19 noiembrie a.c., 
iar pină la sfirșitul anului 19,74 se 
va obține o producție suplimentară 
de peste 9 miliarde lei, fiind întru
nite condițiile pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen. Con
strucțiile de mașini grele vor realiza 
în întregul cincinal un ritm mediu a- 
nual de creștere de 18,3 la sută, con- 
solidindu-și astfel poziția prioritară 
în ansamblul economiei naționale. 
S-a accentuat diversificarea produc
ției, a sporit eficiența economică, a 
crescut continuu productivitatea 
muncii, s-au intensificat specializarea 
și concentrarea producției. A crescut 
cu precădere producția de utilaje 
complexe destinate unor ramuri de 
bază ale economiei naționale. Față 
de 1970, în patru ani din cincinal 
s-au produs cu circa 90 la sută mai 
multe utilaje pentru industria chi
mică, cu peste 95 la sută mai multe 
utilaje pentru industria metalurgică, 
cu 95 Ia sută mai multe utilaje pen
tru industria materialelor de con
strucții și refractare. In aceeași pe
rioadă exportul de mașini și utilaje 
a crescut cu 87,6 la sută, reprezen- 
tind 25 la sută din volumul produc
ției. Au fost asimilate în fabricație 
circa 2 200 produse noi la nivelul 
tehnicii contemporane, printre care : 
excavatoare hidraulice, nave de 
55 000 tdw, turbine de 330 MW, ca
zane de 1 035 tone abur pe oră, auto
turisme de oraș, tractoare și auto
vehicule grele.

Investițiile de care am beneficiat in 
actualul cincinal reprezintă valoric 
mai mult decit cele din perioada de 
la naționalizare și pînă în 1970, iar 
cele peste 400 capacități de producție 
care se vor pune în funcțiune vor 
dubla potențialul productiv al con
strucțiilor de mașini grele, temelie 
trainică de pe care vor fi abordate 
obiectivele viitorului.

Programul partidului definește «- 

lor mal noi realizări ale științei șl 
tehnicii, pentru concentrarea între
gului potențial de creație existent 
în institutele de cercetare, proiecta
re și de învățămînt superior, ca și în 
unitățile productive din București, 
spre a răspunde cu cinste chemării 
secretarului general al partidului ca 
viitorul cincinal să devină cincina
lul revoluției tehnico-științifice în 
România. în același timp, privind cu 
deosebită răspundere sarcinile mari 
în domeniul dezvoltării edilitar-urba- 
nistice și înfrumusețării necontenite 
a Capitalei, organizația de partid se 
angajează în fața Congresului să 
facă totul pentru a transforma în 
realitate indicația dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
organizației municipale de partid ca 
Bucureștiul „să capete o înfățișare 
tot mai modernă, să devină cu ade
vărat o capitală a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, stînd cu 
mindrie alături de cele mai frumoase 
capitale - din lume". înfăptuirea 
sarcinilor mari . care ne vor reveni 
în perioada inaugurată de Congresul 
al XI-lea — a subliniat apoi vorbi
torul — impune perfecționarea con
tinuă a stilului și metodelor de 
muncă ale comitetului municipal, 
ale tuturor organelor și organiza
țiilor de partid, pentru creșterea 
necontenită a rolului de conducător 
politic în toate domeniile de acti
vitate.

Referindu-se, în continuarea cuvîn- 
tului său, la faptul că în Rapor
tul prezentat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o analiză aprofun
dată, în spiritul materialismului 
dialectic și istoric, a importantelor 
probleme cu care se confruntă lumea 
contemporană, a proceselor și prefa
cerilor adinei care au loc pe arena 

voluția industriei constructoare de 
mașini în perioada următoare ca o 
„dezvoltare puternică și complexă 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii". Dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, ați denu
mit recent cincinalul următor cinci
nalul afirmării cu putere a revoluției 
tehnico-științifice. In numele celor 
care lucrăm în ramura construcțiilor 
de mașini, menită să se afle în pri
mele rînduri ale acestei revoluții, ex
prim dorința noastră fierbinte de a 
participa din plin la transpunerea în 
viață a acestui imperativ actual. In a- 
cest context, vorbitorul ș-a referit la* 
sarcinile .industriei construcțiilor de 
mașini grele pentru perioada 1976— 
1980 care trebuie să asigure mai 
bine întreaga economie cu mașinile 
și utilajele destinate dezvoltării sale 
dinamice și multilaterale. Ne revine 
sarcina creșterii prioritare a produc
ției de utilaje tehnologice de inaltă 
complexitate, pentru industria chi
mică, metalurgică și alte ramuri de 
bază. Pentru a depăși neajunsurile 
din activitatea de pină acum, sînt în 
curs măsuri de cea mai mare im
portanță, atit pe linia asigurării u- 
nor capacități echilibrate de produc
ție, cît și a îmbunătățirii bazei teh
nologice a fabricației. Ne referim la 
faptul că toate programele de dezvol
tare cuprinse în proiectul de Direc
tive au la bază studii pe grupe de 
produse, elaborate cu contribuția di
rectă a departamentelor beneficiare, 
studii care precizează atit tipurile 
noi de utilaje de asimilat, cit și so
luțiile privind asigurarea capacități
lor de producție necesare. Au putut 
fi astfel inițiate pregătirile pentru 
soluționarea unor locuri înguste, care 
în actualul cincinal au frinat consi
derabil desfășurarea producției. De 
exemplu, la sectoarele calde, la ni
velul anului 1980, producția de piese 
turnate și forjate pe ansamblul eco
nomiei va spori față de anul 1975 cu 
peste 1,5 milioane tone, ajungind la 
aproape 3,8 milioane tone, ceea ce 
va rezolva din plin necesarul de pie
se turnate și forjate. Pe aceeași li
nie se Înscriu șl măsurile hotărite 
de conducerea superioară privind or
ganizarea fabricației de mașini unel
te grele și foarte grele, în vederea 
producerii cărora se vor dezvolta 
sectoare și fabrici specializate pe 
lingă întreprinderile noastre cu cea 
mai înaltă tehnicitate.

După ce s-a referit la unele pro
bleme privind îmbunătățirea ritmi
cității producției, îndeplinirea exactă 
a sarcinilor sortimentale de plan, 
pregătirea mai bună a procesului de 
producție, vorbitorul a arătat că se 
impune creșterea decalajului de asi
gurare a documentației, pînă la doi 
ani, doi ani și jumătate față de în
ceperea fabricației. Sub aspect teh
nologic, tuturor lucrătorilor din con
strucțiile de mașipi grele le revi
ne sarcina de a asigura îmbună
tățirea continuă a calității produ
selor, pornind de la cerința contribu
ției sporite a, cercetării proprii la 
dezvoltarea și diversificarea produ
selor, generalizarea concepției produ
selor ca sisteme de mașini, linii sau 
instalații complexe, cu un grad înalt 
de tipizare. Avem jn vedere organi
zarea mai bună a aparatului care se 
ocupă cu pregătirea tehnologică a 
producției în întreprinderi, precum 
și participarea sporită a cercetării și 
proiectării din institutele de specia
litate la rezolvarea problemelor teh
nologice majore ale producției. Fi
nalizarea acțiunii de dotare cu stan
duri de probe a tuturor Întreprinde
rilor, extinderea metodelor de con
trol de calitate, precum și mai buna 
folosire și echipare cu oameni și

mondială — analiză ce constituie 
fundamentul științific, realist, al li
niilor directoare ale politicii externe 
â partidului și statului nostru — 
vorbitorul a reafirmat adeziunea și 
aprobarea deplină a ’ organizației de 
partid a Capitalei față de această 
politică, față de orientările trasate 
în Raport și proiectele de do
cumente ale Congresului al XI-lea, 
satisfacția pentru consecvența și 
dinamismul cu care partidul nostru, 
secretarul său general acționează 
pentru afirmarea tot mai puternică 
a României pe plan internațional, 
pentru promovarea cauzei socialis
mului, progresului și păcii, pentru 
făurirea unei noi ordini în viața 
internațională, a unei lumi mai 
drepte și mai bune. întreaga această 
activitate, pătrunsă de fierbinte pa
triotism și înaltă responsabilitate 
internațională, întrunește adeziunea 
și sprijinul total al întregului nos
tru popor și se bucură de o tot mai 
largă apreciere și stimă în rîndul 
popoarelor lumii..

Ați apreciat, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la conferința noastră — 
a spus în încheiere vorbitorul — că 
organizația de partid a Capitalei a 
constiturt întotdeauna un puternic 
sprijin al Comitetului Central, în 
întreaga activitate a partidului. în 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din Capitală, asi
gurăm Congresul, pe dumneavoastră 
personal, că vom face totul pentru 
a fi demni de tradițiile revoluționare 
ale organizației noastre de partid, 
pentru ca și în viitor să fim în 
primele rînduri ale luptei pentru 
dezvoltarea socialistă a patriei noas
tre și înaintarea ei neabătută spre 
comunism.

IOAN AVRAM
partid Brașov

mașini, a sculăriilor uzinale, vor con
tribui de asemenea la ridicarea con
tinuă a calității. Se va manifesta o 
preocupare sporită pentru reducerea 
consumurilor de materiale și de e- 
nergie, pentru valorificarea noilor 
resurse energetice și de materii pri
me. Va începe fabricația de echipa
mente nucleare, inclusiv a grupuri
lor turbogeneratoare de 650 MW, 
precum și producerea de cazane des
tinate arderii combustibililor inferi
ori, lignit și șisturi bituminoase și 
de echipamente de mare capacitate 
pentru exploatarea la Zi a cărbune
lui. Urmează a fi realizate gama de 
mașini destinate lucrărilor terasiere 
grele și îmbunătățirilor funciare, in 
'special pentru lucrările hidroenerge
tice cum ar fi : Turnu-Măgurele, Ca
nalul Dunăre-Marea Neagră — ma
joritatea utilajelor destinate extin
derii oțelăriilor cu convertizoare, a 
turnării continue și a laminoarelor ; 
se vor fabrica rafinării de 6 milioa
ne tone pe an, instalații complete de 
producerea îngrășămintelor, tauciu- 
cului, sodei, firelor și fibrelor sinte
tice, linii pentru industria alimenta
ră, instalații frigorifice industriale, 
precum și utilaje de mare capacitate 
pentru fabricația materialelor de 
construcții și refractare. Va continua 
diversificarea mașinilor agricole din 
sistema tractoarelor de 180 C.P. Con
strucția de nave va crește de circa 
3 ori față de 1975, executindu-se 
nave pînă la 150 000 tdw, paralel cu 
organizarea fabricării în țară a mo
toarelor Diesel navale pină la 40 000 
C- P. și a instalațiilor de foraj ma
rin.

Obținerea acestor rezultate ne va 
permite să participăm .din ce în ce 
mai mult la diviziunea internaționa
lă a muncii, să lărgim relațiile de 
cooperare cu alte state. Directivele 
prevăd ca pină în 1980 ponderea ma
șinilor și utilajelor in totalul mărfu
rilor exportate, de țara noastră să 
ajungă la circa 34 la sută Aceasta 
pune și mai mult in centrul preocu
părilor noastre ridicarea nivelului 
calitativ funcțional și de execuție al 
utilajelor, diversificarea nomenclato
rului produselor de export, legă
tura mai strinsă la toate nivelurile — 
întreprindere, centrală, minister — 
între producător și piață.

Perspectivele luminoase ce se des
chid în fața națiunii române din do
cumentele puse in discuția Congre
sului, din Raportul prezentat, mobi
lizează colectivele de muncă din ca
drul industriei construcțiilor de ma
șini grele, alături de întregul nostru 
popor, pentru obținerea de noi și în
semnate succese in industrializarea 
socialistă a țării. Exprimindu-ne to
tala și entuziasta noastră adeziune și 
aprobare față de aceste documente, 
ne angajăm în fața Congresului, a 
dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, să depunem toate e- 
forturile pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin în ridicarea 
potențialului industrial al României 
socialiste.

Apreciind ca o condiție de bază a 
succeselor noastre viitoare continua
rea activității dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fruntea partidului, subscriu din toată 
inima la propunerea făcută de între
gul partid și popor privind realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general. Prezența dumnea
voastră în cea mai înaltă funcție de 
conducere constituie călăuza sigură 
a întregului nostru popor spre feri
cire și prosperitate, spre un loc din 
ce în ce mai prestigios între făuri
torii înaltelor valori materiale și 
spirituale ale' umanității.



CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
delegată a organizației județene de partid Argeș

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii pentru cercetare științifică șl 
proiectare

Programul partidului și Directivele 
cu privire la dezvoltarea economico- 
socială a României în cincinalul 
1976—1980 și prognozele pînă in 1990 
deschid o perspectivă măreață pen
tru făurirea societății socialiste- mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism. Tocmai de aceea, a- 
ceste documente au fost primite cu 
mare însuflețire de partid, de între
gul popor și s-au bucurat de apro
barea unanimă, prevederile lor co- 
respunzind năzuințelor și intereselor 
vitale ale națiunii noastre de bună
stare și fericire.

Congresul al XI-lea va rămîne în 
istoria partidului și a patriei noastre 
ca un moment epocal care marchează 
ridicarea națiunii noastre pe o treap
tă superioară de dezvoltare, înfăp
tuirea unei puternice baze tehnico- 
materiale și asigurarea condițiilor 
necesare ridicării continue a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
întregului popor. în realizarea aces
tor obiective de mare perspectivă — 
Programul și Directivele acordă un 
rol important științei ca factor de 
bază al întregii activități de, dez
voltare economico-socială a țării.

într-adevăr. în actuala epocă a re
voluției tehnico-științifice, progresul 
oricărui popor, și cu atit mai mult al 
unui popor care își propune să edi- 
fțce cea mai superioară orînduire so
cială, nu se poate realiza decît pe 
baza celor mai noi cuceriri ale cu
noașterii umane.

Secțiunii pentru cercetare științifică 
și proiectare, ca parte integrantă a 
Congresului al XI-lea, îi revine 
marea răspundere de a face o ana
liză temeinică cu privire la activita
tea și contribuția acestor sectoare la 
toate marile realizări obținute de po
porul nostru in acest cincinal ; se 
poate spune că nu există sector de 
activitate in care cercetarea și pro
iectarea să nu fi fost prezente, să nu 
fi contribuit la tot ceea ce se înfăp
tuiește în țara noastră. Totodată, 
secțiunii noastre îi revine îndatorirea 
de a analiza și stabili, în lumina pre
vederilor din Program și Directive, 
măsuri necesare în vederea îmbună
tățirii întregii activități de cercetare 
și proiectare pentru creșterea rolului 
acestor sectoare la realizarea planu
lui de dezvoltare economică-socială 
a țării în cincinalul următor și în 
perspectivă. Misiunea secțiunii noas
tre este ușurată de faptul că acum 
o lună a avut loc Conferința Națio
nală a Cercetării și Proiectării care a 
analizat pe larg toate aceste proble
me și a trasat un program complex 
de activitate pentru viitor.

Aș dori să exprim, totodată, con
vingerea că dezbaterile din cadrul 
secțiunii vor da expresie adeziunii 
depline a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii care lucrează pe tă- 
rimul cercetării și proiectării la do
cumentele Congresului, a -hotărîrii 
lor de a acționa neabătut pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin în reali
zarea Programului și Directivelor de 
dezvoltare economico-socială a țării.

Permiteți-mi acum să mă refer la 
unele probleme privind activitatea de 
cercetare și proiectare în domeniul 
chimiei.

După cum se știe, în actualul cin
cinal industria chimică se dezvoltă 
într-un ritm anual de 19 la sută, pro
ducția acestei ramuri fiind în 1975 de 
76 miliarde lei, față de circa 12 mi
liarde lei în 1965, realizîndu-se în a- 
ceastă perioadă o creștere de peste 
cinci ori. Realizarea acestei dezvol
tări puternice a necesitat în. acest 
cincinal fonduri de investiții de peste 
60 miliarde lei, reprezentînd 17 ,1a 
sută din totalul investițiilor pe țară, 

în dezvoltarea in ritm înalt a pro
ducției. cercetarea și proiectarea chi
mică au adus o contribuție de mare 
însemnătate. în perioada anilor 1971— 
1975 se vor aplica peste 260 tehno
logii elaborate de cercetătorii noștri, 
realizîndu-se pe această bază mai 
mult de 30 la sută din producția in
dustriei chimice.

în acești ani s-ă dezvoltat, de ase
menea, puternic și baza materială și 
umană de cercetare în domeniul chi

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE VÎLCU 
delegat al organizației județene de partid Constanța

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii pentru agricultură, silvicultură,' 
industrie .alimentară și ape

Prin importanța și conținutul do
cumentelor dezbătute, a spus vorbi
torul, Congresul al XI-lea se înscrie 
ca un eveniment de cea mai mare 
însemnătate în istoria partidului, pa
triei și poporului' nostru. Raportul 
prezentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — document de 
înaltă ținută științifică — analizează 
drumul glorios străbătut de poporul 
român de la cel de-al X-lea Congres 
și pînă în prezent, stadiul actual la 
care a ajuns societatea noastră so
cialistă, perspectivele luminoase pe 
drumul făuririi comunismului în 
România.

în același timp, doresc să subliniez 
cu acest prilej înalta apreciere și u- 
nanima adeziune pe care comuniștii, 
întregul nostru popor, au dat-o Pro
gramului, Directivelor Congresului și 
Tezelor C.C. al P.C.R., documente ce 
corespund pe deplin intereselor vi
tale ale națiunii noastre, înaintării în 
ritm accelerat a patriei spre culmile 
bunăstării, progresului și civilizației, 
în toate aceste documente se regă
sește aportul nemijlocit și deosebit 
de prețios al secretarului general al 
partidului la fundamentarea lor teo
retică, la stabilirea liniei strategice și 
tactice a partidului, a direcțiilor 
principale în vederea edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre co
munism.

în perioada premergătoare Congre
sului, toți comuniștii, întregul nostru 
popor, exprimindu-și acordul deplin 
față de documentele dezbătute, au 
dat o înaltă apreciere contribuției 
hotărîtoare a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la aplicarea creatoare a 
învățăturii marxist-leniniste la con
dițiile concrete ale României, 
pornind de la legitățile obiective ale 
dezvoltării social-istorice, de la rea
litățile și cerințele înaintării spre 
comunism.

Alăturîndu-mă voinței comuniști
lor. a Întregului popor, susțin din 

miei. în Institutul Central de Cer
cetări Chimice sint reunite 15 insti
tute și centre de cercetare și proiec
tare, in care lucrează peste 11 mii 
de lucrători din care 4 750 cu studii 
superioare.

Cu toate rezultatele bune pe care 
le avem nu putem fi pe deplin 
mulțumiți. Mai sînt încă domenii in 
care apelăm la importuri din străi
nătate, sint lipsuri serioase in ce 
privește introducerea la timp și cu 
eficiență economică corespunzătoare 
a rezultatelor cercetării.

La recenta Conferință Națională a 
Cercetării și Proiectării s-a făcut o 
analiză multilaterală a activității de 
cercetare in general și, ip acest ca
dru, s-au arătat și rezultate din do
meniul cercetării chimice, indicin- 
du-se totodată căile îmbunătățirii in 
continuare a acestui sector. Doresc 
să subliniez și cu acest prilej că 
pentru toți cercetătorii și proiectan- 
ții din chimie concluziile și indica
țiile date de conducerea partidului 
în cadrul Conferinței Naționale a 
Cercetării și Proiectării vor consti
tui o călăuză permanentă in activi
tatea de viitor.

Directivele privind dezvoltarea 
economico-socială In cincinalul 1976— 
1980 prevăd creșterea producției 
industriei chimice de 1,6—1,8 ori, 
alocîndu-se pentru investiții circa 92 
miliarde lei.

Ținînd seama de ritmul înalt de 
dezvoltare a industriei chimice și in 
cincinalul următor, Institutul Cen
tral de Cercetări Chimice își pro
pune să-și concentreze toate forțele 
în vederea soluționării unor proble
me de mare importanță pentru eco
nomia națională și introducerii lor 
in producție în cincinalul următor, 
iar unele după 1980.

Pe prim plan vom pune valorifi
carea materiilor prime și resurselor 
proprii, crearea de noi materiale și 
înlocuitori sintetici.

Activitatea de cercetare va fi o- 
rientată in următoarele direcții prin
cipale :

— obținerea de noi tipuri de 
cauciuc poliizoprenic, polibutadienic 
și terpolimeri ;

— obținerea de noi fire și fibre 
sintetice cu caracteristici superioare, 
precum și obținerea de rioi sorti
mente de rășini și mase plastice ;

— producerea de monomeri și in
termediari -de mare tonaj, biofenol, 
alcool furfurilic, propenoxid ;

— elaborarea de procedee de hi- 
drocracare și hidrofinare a uleiuri
lor ;

— producerea de noi coloranți, noi 
medicamente și biostimulatori ;

— se va dezvolta și diversifica 
producția de pesticide in vederea 
satisfacerii cerințelor agriculturii ;

— se vor crea noi sortimente de 
îngrășăminte în special organomine- 
rale ;

— o atenție deosebită va fi acor
dată elaborării de noi tipuri de ca
talizatori necesari industriei chi
mice ;

— vom acorda, de asemenea, o a- 
tenție deosebită valorificării zăcă
mintelor de titan și zirconiu, sulf 
nativ din Căliman, săruri de potasiu 
de la Tazlău, precum și a șisturilor 
bituminoase ;

— totodată, vom intensifica cerce
tările pentru obținerea de metale 
rare, pure și extr-apure necesare dez
voltării industriei electrotehnice, 
electronice și nucleare.

Cercetarea proprie urmează să 
elaboreze în următorul cincinal cir
ca 300 tehnologii noi pe baza cărora 
se va realiza peste 35 la sută din to
talul investițiilor. De asemenea, se 
va pune un accent mai mare pe per
fecționarea unor tehnologii existente 
în- vederea îmbunătățirii caracteristi
cilor fizico-chimice și ridicării cali
tății producției, precum și creșterii 
eficienței economice.

în același timp, Institutul Central 
va acorda o atenție deosebită activi? 
tății de proiectare în vederea reali
zării unei unități organice între cer
cetare, proiectare și producție pen
tru a asigura trecerea și punerea în 
producție în cel mai scurt timp a 
cercetărilor proprii cu cheltuieli mi

toată inima realegerea. în înalta func
ție de secretar general al partidului 
nostru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului, patriot înflăcărat, militant 
de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești, internaționalist consec
vent, luptător neînfricat pentru cau
za socialismului, a păcii și prieteniei 
între popoare. Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general al partidului ne dă ga
ranția că partidul și statul nostru vor 
avea în fruntea lor un eminent con
ducător în înfăptuirea cu succes a 
mărețelor obiective stabilite de Con
gres pentru făurirea viitorului lumi
nos al patriei, pentru creșterea pres
tigiului țării noastre în lume.

în continuare, vorbitorul a spus : 
în ansamblul realizărilor dobîndite în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, agricultura — ramură de 
bază a economiei noastre naționale 
— se înscrie cu rezultate de sea
mă, asigurînd satisfacerea în 
condiții tot mai bune a nevoilor 
populației și a cerințelor economiei 
țării noastre. în cursul actualului 
cincinal, . baza tehnico-materială a 
agriculturii a cunoscut o puternică 
dezvoltare, s-a creat un cadru mai 
corespunzător îmbunătățirii organi
zării producției și. a muncii, a for
melor de retribuire, perfecționării 
relațiilor de producție în agricul
tură. Au crescut simțitor veniturile 
țărănimii, ale celorlalți lucrători din 
agricultură, s-au îmbunătățit condi
țiile de asistență socială. Toate aces
tea au stimulat interesul oamenilor 
muncii din agricultură în sporirea 
producției și productivității muncii, 
a eficienței economice a întregii ac
tivități.

Succese de seamă s-au obținut șl 
în industria alimentară, în valorifi
carea mai bună a materiilor prime 
agricole, în diversificarea sortimen
telor, ridicarea calității produselor 
și îmbunătățirea modului lor de pre
zentare.

în silvicultură s-au înregistrat, de 

nime. De asemenea, vom intensifica 
colaborarea cu institutele centrale 
de cercetări din alte ramuri, îndeo
sebi cu fizica, matematica, .biologia 
și construcțiile de mașini, ținînd 
seama de interdependența tot mai 
strinsă între diferite ramuri de cer
cetare științifică.

Ținînd seama că secțiunii noastre 
îi revine rolul de a dezbate pe larg 
toate domeniile activității științifice, 
este, necesar să ne concentrăm aten
ția, așa cum se arată in Program și 
Directive, asupra activității" ~de cer
cetare științifică în descoperirea de 
noi rezerve de materii prime și 
surse de energie, in elaborarea teh
nologiilor de valorificare a acestora 
în condiții de maximă economicitate.

Va trebui să se intensifice activi
tatea de cercetare pentru elaborarea 
de noi tehnologii, de mașini și uti
laje. de înaltă tehnicitate.

în agricultură cercetarea trebuie 
să-și propună producerea de noi so
iuri de plante, cu calități nutritive 
superioare, ameliorarea și crearea u- 
nor noi rase de animale de înaltă 
productivitate.

Este, de asemenga, necesară inten
sificarea activității de cercetare pe 
tărîmul fizicii, matematicii, biologiei 
și medicinii. Știința trebuie să con
tribuie activ la cunoașterea procese
lor vieții, la transformarea lumii în
conjurătoare.

în același timp, științele economice 
și sociale trebuie să studieze mai 
temeinic legitățile generale ale dez
voltării societății, problemele noi pe 
care le ridică făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intarea spre comunism, problemele 
complexe ale dezvoltării vieții inter
naționale contemporane.

Se impun măsuri hotărite în .vede
rea scurtării duratei ciclului cerce
tare — proiectare — producție, asi- 
gurind introducerea și valorificarea 
cit mai rapidă in producție, în toate 
sectoarele a rezultatelor cercetării 
proprii și universale.

Odată cu preocuparea pentru reali
zarea in cele mai bune condiții a cer
cetării legate de planul de dezvoltare 
economico-socială trebuie să acor
dăm mai rpultă atenție cercetării de 
perspectivă, îmbinării jn mod armo
nios a cercetării aplicative cu cerce
tarea fundamentală pentru a asigura 
o bază trainică fundamentării progre
sului societății noastre socialiste în 
toate domeniile de activitate, pentru 
a face să crească necontenit și tot 
mai mult rolul științei în ridicarea 
patriei noastre pe noi trepte de dez
voltare economico-socială.

Aș dori să exprim acordul deplin 
cu documentele istorice supuse spre 
dezbatere Congresului, cu Raportul 
Comitetului Central, precum și cu ac
tivitatea internațională desfășurată 
de partidul și țara noastră în vede
rea dezvoltării continue a colaboră
rii cu toate țările socialiste, cu țările 
in curs de dezvoltare, cu toate sta
tele fără deosebire de orînduire so
cială. înfăptuirea tuturor prevederi
lor de dezvoltare a țării noastre, pro
gresul activității de cercetare sint 
nemijlocit legate de asigurarea unei 
largi colaborări internaționale, a u- 
nei păci trainice. Și în acest dome
niu cercetării științifice ii revin sar
cini importante în vederea dezvoltă
rii colaborării pe linia cercetării ști
ințifice și proiectării cu institutele 
similare din țările socialiste, din alte 
state ale lumii. Să facem în așa fel 
incit cercetarea științifică să devină 
un factor activ și în înfăptuirea po
liticii internaționale a partidului și 
statului nostru.

îmi exprim convingerea că dezba
terile din secțiunea noastră vor con
stitui o afirmare puternică a adeziunii 
comuniștilor, a tuturor cercetătorilor 
și proiectanților la documentele 
partidului, care sînt supuse spre a- 
probare Congresului al XI-lea și a 
tuturor oamenilor muncii din aceste 
sectoare la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, a 
hotărîrii lor de a-și aduce o contri
buție tot mai însemnată Ia făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră și înainta
rea spre comunism.

asemenea, rezultate bune în extinde
rea patrimoniului forestier, exploa
tarea rațională a masei lemnoase șl 
valorificarea eficientă a acesteia.

Pentru perioada care urmează, a 
arătat vorbitorul, documentele Con
gresului stabilesc obiective impor
tante, pe măsura bazei tehnico-ma- 
teriale în continuă creștere, a noilor 
condiții social-economice, în vede
rea făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. în centrul po
liticii agrare, a partidului se va si
tua realizarea unei agriculturi mo
derne, intensive^ de înaltă produc
tivitate. ♦

Așa cum se subliniază în Raportul 
prezentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, suma inițială a 
investițiilor alocate agriculturii,' de 
peste 92 miliarde lei, a fost majo
rată la peste 110 miliarde, ceea ce 
dovedește încă o dată grija deose
bită a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
acestei importante ramuri a econo
miei naționale. Investițiile vor fi 
destinate pentru irigații, îndiguiri și 
desecări, accelerarea ritmului de do
tare cu mașini și utilaje în așa fel 
ca pînă în anul 1980 să se încheie 
procesul de mecanizare a tuturor lu
crărilor agricole. Se va extinde sim
țitor chimizarea agriculturii- și utili
zarea de semințe din soiuri cu va
loare biologică ridicată, creșterea 
unor rase de animale perfecționate.

Toate acestea solicită un simț ri
dicat de buni gospodari, pentru uti
lizarea cu eficiență maximă a pă- 
mîntului și celorlalte mijloace de 
producție, o grijă permanentă pen
tru pregătirea profesională și folo
sirea celor mai noi tehnologii, întă
rirea spiritului de răspundere și a 
disciplinei în toate ramurile de ac
tivitate.

în domeniul silviculturii se va ur
mări conservarea și dezvoltarea con
tinuă a fondului forestier, creșterea 
productivității pădurilor, valorifica
rea superioară a masei lemnoase.

Nivelurile și ritmurile stabilite în 
perspectivă, pentru care va trebui 

să mobilizăm toate energiile noastre 
în scopul înfăptuirii lor, asigură dez
voltarea intensivă a producției agri
cole, importante creșteri ale producti
vității muncii, întărirea economico- 
organizatorică a unităților agricole și 
de industrie alimentară, ridicarea 
eficientei economice.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit- la cîteva probleme ale agricultu
rii județului Constanța. Datorită 
sprijinului permanent acordat de 
conducerea partidului și statului, a- 
gricultura județului dispune de o 
puternică bază tehnico-materială. Au 
fost terminate lucrările de construc
ții Ia complexul de irigații Valea 
Carasu și s-au dat în exploatare noi 
suprafețe amenajate, care permit iri
garea a peste 35 la sută din supra
fața arabilă a județului ; s-au intro
dus în cultură noi soiuri și hibrizi 
de mare productivitate, au crescut 
cantitățile de îngrășăminte, erbicide 
și insecto-fungicide. Aceste măsuri 
au determinat ca producția de ce
reale în cei 4 ani ai actualului cin
cinal să crească cu 10,2 la sută, față 
de perioada 1966—1970, existind con
diții ca pe întreg cincinalul să reali
zăm o producție de 4,6 milioane tone 
grîu și porumb, mai mult cu 353 mii 
tone. Pentru rezultatele obținute în 
agricultură, conducerea partidului și 
statului a distins județul Constanta, 
în anii 1971 și 1973, cu ..Ordinul Mun
cii" clasa I și „Meritul agricol" 
clasa I.

Cu toate condițiile climatice ne
prielnice. in acest an. unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste din 
sistemele de irigații au realizat, a- 
nroape 4 000 kg grîu la hectar. 6 000 
kg porumb boabe și 40 000 kg 
sfeclă.

Sarcinile stabilite în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul ..Zilei recoltei" de la Timișoa
ra. de .a spori de 3—4 ori produc
țiile medii în agricultură. în con
diții de irigare, vor fi aplicate cu 
fermitate în toate unitățile agricole 
din județ. Pentru anul agricol 1975 
ne propunem ca de pe suprafața de 
10 000 ha irigate să obținem o pro
ducție de 15 000—16 000 kg la hectar 
porumb știuleți, iar de pe suprafe
țele de 1 000 ha sfeclă și 500 hec
tare cartofi, să realizăm 60 tone și, 
respectiv. 40 de tone la hectar. Fap
tul că Ia sfîrșitul cincinalului viitor 
peste 70 la sută din suprafața agri
colă a județului va fi amenajată 
pentru irigat ne dă garanția că sar
cinile stabilite de Congres pentru a- 
gricultură vor fi realizate și depă
șite.

O problemă deosebit de importantă 
care a făcut obiectul preocupării co
mitetului județean de partid a fost 
mai buna gospodărire a fondului fun
ciar. Dintr-un studiu întocmit a,re
zultat că în cincinalul viitor și în 
perspectivă, în județul Constanța se 
pot trece in circuitul agricol peste 
4 000 hectare teren prin defrișări, de
secări și altele, pentru care s-au 
luat măsurile necesare.

în baza programului național de 
dezvoltare a zootehniei, și în acest 
sector s-au obținut rezultate impor
tante în sporirea efectivelor și a pro
ducției animaliere, atit- pe calea in
tensificării producției în unități gos
podărești modernizate, cit și în sis
tem industrial. Aceasta a permis ca 
în perioada 1971—1974 să livrăm la 
fondul de stat cu 47 la sută mai mul
tă carne și 23 la sută lapte față de 
aceeași perioadă a cincinalului tre
cut. în prezent, 80 la sută din pro
ducția de carne de porc, 50 la sută 
din carnea de bovine și 40 la sută 
din cea de ovine se produce în com
plexe de creștere industrială a aces
tor specii.

Agricultura județului Constanța 
dispune de un însemnat număr de 
tractoare și mașini agricole, care au 
permis mecanizarea completă a lu
crărilor de pregătire a terenului și 
însămînțarea culturilor, întreținerea 
și recoltarea păioaselor și în mare 
parte a plantelor prășitoare. Cu toate 
acestea, unele mașini agricole pentru 
cultura cerealelor și a furajelor au o 
productivitate mică față de nivelurile 
de producție obținute, în special pe 
suprafețele amenajate pentru irigat, 
determinînd prelungirea perioadei de 
recoltare și întirzierea eliberării te
renului în vederea însămînțării celei 
de a doua culturi.

De aceea, considerăm necesar ca 
Institutul pentru mecanizarea agri
culturii, organele centrale de resort 
să urgenteze asimilarea și introduce
rea în producție a unor mașini de 
mare randament care să asigure re
coltarea într-un timp cit mai scurt a 
cerealelor și a furajelor, avîndu-se în 
vedere producțiile sporite prevăzute 
în Directivele Congresului,

prezentat de TOVARĂȘUL PETRE DÂNICĂ
Stimați tovarăși,
Conferințele organizațiilor județene 

de partid și Conferința organizației 
municipale de partid București, care 
au avut loc în perioada 9—16 noiem
brie 1974, au constituit un prilej de 
analiză profundă și exigentă a acti
vității organelor și organizațiilor de 
partid pentru aplicarea în viață a ho
tărîrilor celui de-al X-lea Congres 
și ale Conferinței Naționale ale Par
tidului Comunist Român, ale'plenare
lor C.C. al P.C.R,, și a indicațiilor 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, pen
tru creșterea continuă a rolului con
ducător al organelor și organizații
lor de partid în toate domeniile con
strucției socialiste.

Conferințele organizațiilor județene 
de partid și a organizației munici
pale București au dezbătut proiectele 
documentelor ce se află astăzi pe or
dinea de zi a Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

în cadrul dezbaterilor, comuniștii 
și ceilalți oameni ai muncii și-au, ma
nifestat totala adeziune și aprobare 
față de aceste documente, exprimin- 
du-și hotârîrea de a face totul pen
tru transpunerea în viață a mărețe
lor sarcini ce vor fi stabilite de Con
gres, pentru înflorirea tot mai puter
nică a patriei noastre socialiste.

Exprimînd voința comuniștilor, a

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESC
delegat al organizației județene de partid Timiș

Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ne-a înfățișat, cu puterea 
expresivă a faptelor, rezultatele re
marcabile obținute de poporul nos
tru, cursul ascendent al vieții eco- 
nomico-sociale, progresele acestor ani 
de puternic avînt creator al societă
ții noastre socialiste. Toate succesele 
dobindite sub conducerea Partidului 
Comunist Român confirmă în mod 
strălucit justețea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, politică pusă în întregime în 
slujba intereselor vitale ale națiunii, 
ale cauzei colaborării și păcii în 
lume.

Prin înalta ținută științifică a op
țiunilor politice, prin capacitatea de 
a previziona i direcțiile dezvoltării 
României, secretarul general al par
tidului a pus în evidență trăsăturile 
fundamentale ale evoluției societății 
noastre in perioada făuririi socialis
mului multilateral dezvoltat și a îna
intării spre comunism, societate , ce 
se va caracteriza prin forțe de pro
ducție moderne, un nivel de trai ri
dicat, relații sociale superior orga
nizate, o largă democrație, un ade
vărat umanism.

Documentele Congresului al XI-lea, 
fundamentate pe principiile socialis
mului științific, reflectă. în întregul 
lor conținut, însușirile și aspirațiile 
comuniștilor români, puternica per
sonalitate politică a celui care con
duce destinele partidului, ale clasei 
muncitoare, ale națiunii noastre, 
care a adus contribuția hotăritoare la 
elaborarea acestor documente de im
portanță istorică — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Programul partidului, apreciat una
nim drept Cartă fundamehtală ideo
logică și politică, exercită o uriașă 
forță de atracție, întrunește adeziu
nea deplină a partidului, a poporului 
muncitor, ferm hotărît să-1 transpună 
în viață,

Referindu-se în continuare la di
recțiile dezvoltării viitoare a Româ
niei. vorbitorul a spus : Partidul și 
statul — reprezentanți ai voinței na
ționale —, exercitînd prerogativele 
conducerii ■ politico-sociale, dreptul 
inalienabil al poporului de a hotărî 
liber asupra dezvoltării României, 
stabilesc căile și mijloacele de acti
vizare a factorilor creșterii econo
mice, potrivit intereselor clasei mun
citoare, ale întregului popor. Planul 
național unic și indivizibil de dez
voltare economică și socială asigură 
mobilizarea și utilizarea rațională a 
potențialului uman și material de 
care dispunem, în scopul progresului 
accelerat al întregii societăți.

Resursele țării, eforturile celor ce 
muncesc vor fi îndreptate, și în vii
tor, spre aplicarea cu fermitate a po
liticii de industrializare — baza dez
voltării intregii economii. Intre ca
racteristicile dominante ale noului 
cincinal se disting menținerea ritmu
lui susținut al venitului național, 
perfecționarea structurilor economi
ce, Industriale și agricole, valorifi
carea superioară, cu înalt randa
ment, a resurselor materiale și finan
ciare. înfăptuirea acestor obiective 
impune, ca o cerință primordială, 
promovarea largă a științei și pro
gresului tehnic în toate sectoarele 
vieții economico-sociale.

Succesele în. creșterea economică 
vor permite proliferarea bunăstării, in
strucției publice și științei, a eticii și 
echității, democrației socialiste, afir
marea deplină a personalității uma
ne, deschiderea largă spre făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

în această perioadă se prevede' 
participarea- din ce în ce mai activă 
și eficientă a țării noastre la circui
tul mondial de valori materiale și 
spirituale, potrivit politicii externe a 
României, de colaborare cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte țări ale lumii, 
pe baza egalității în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale. Vom aduce astfel o 
contribuție sporită la democratizarea 
vieții internaționale, la instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale, la dezvoltarea cooperării 
între toate statele și statornicirea u- 
nel păci trainice între țări și popoare.

în continuare, tovarășul Manea 
Mănescu s-a ocupat de unele pro
bleme privind îmbunătățirea factori
lor calitativi ai activității economice, 
zonă în care se dă bătălia principală 
pentru creșterea în ritm înalt a ve
nitului național, accelerarea dezvol
tării economice și sociale și ridicarea 
bunăstării poporului.

în strategia dezvoltării, un obiectiv 

tuturor oamenilor muncii, stima șl 
prețuirea deosebită pe care partidul 
și poporul le nutresc față de activi
tatea revoluționară, plină de dăruire, 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, pentru triumful cauzei socia
lismului, dezvoltării colaborării intre 
popoare, asigurării progresului și 
păcii în lume, conferințele organiza
țiilor județene de partid au dat man
dat delegaților la Congres să sus
țină realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Conferințele au adoptat măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea conti
nuă a muncii în toate domeniile de 
activitate, creșterea forței de acțiune 
și a rolului-conducător al partidului 
in societate ; au ales comitetele ju
dețene de partid, comisiile de revi
zie, delegații la Congresul al XI-lea 
al partidului și au propus candidați 
pentru Comitetul Central și Comisia 
Centrală de Revizie.

Comisia de validare aleasă de Con
gres, verificînd documentele confe
rințelor organizațiilor județene de 
partid și a municipiului București, a 
constatat că pe baza normei de re
prezentare stabilită de Plenara C.C. 
al P.C.R. din iulie a.c. pentru alege
rea delegaților la Congresul al XI- 
lea al partidului, de un delegat la 

fundamental îl constituie obținerea 
unei productivități superioare a 
muncii sociale — factor decisiv al 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate in țara noastră. Im
portanța care trebuie acordată creș
terii productivității muncii apare și 
mai evident, dacă ținem seama că la 
orizontul anului ’80 sporirea cu un 
procent a productivității permite 
realizarea unei producții industriale 
suplimentare de aproape 10 miliarde 
lei, iar la finele deceniului al nouă
lea — de circa 20 miliarde lei.

Relevînd că în acest domeniu au 
fost obținute rezultate pozitive, ex
primate în faptul că in ultimul de
ceniu productivitatea muncii s-a du
blat, vorbitorul a arătat că nivelul 
productivității muncii nu ne poate 
încă satisface. Sarcinile prevăzute 
pentru 1975 și cincinalul viitor im
pun luarea de măsuri hotărite de 
către comitetele și consiliile oameni
lor muncii pentru folosirea intensivă 
a capacităților de producție, a ma
șinilor și utilajelor, mai buna orga
nizare a producției și a muncii, mo
dernizarea tehnologiilor, intensifica
rea mecanizării și automatizării, ci- 
bernetizarea proceselor de producție.

Arătînd că un factor esențial al 
creșterii productivității muncii, al 
progresului oricărei țări îl constituie 
gradul de pregătire a forței de mun- 

> că, vorbitorul a subliniat că. în fie
care întreprindere, centrală și minis
ter, cit și pe ansamblul fiecărui ju
deț vor trebui întocmite programe 
speciale și intensificată activitatea de 
pregătire și reciclare a cadrelor pe 
profesii, specialități și niveluri de ca
lificare, de formare a cadrelor în 
meseriile deficitare.

în politica de investiții, partidul și 
statul orientează consecvent efortu
rile spre creșterea volumului și ren
tabilității fondurilor fixe — compo
nentă de bază a avuției noastre na
ționale. De la peste 1 000 miliarde de 
lei fonduri fixe existente în prezent. 
vom ajunge, la sfîrșitul cincinalului 
viitor, la aproape 2 000 miliarde lei. 
ceea ce ilustrează puternicul proces 
de extindere și înnoire a bazei teh- 
nico-materiale a societății noastre 
socialiste. Noile dimensiuni ale fon
durilor fixe accentuează răspunderea 
pentru buna gospodărire și ridicarea 
eficienței lor. Rentabilitatea pe care 
o.obținem astăzi nu corespunde încă 
pe deplin posibilităților create prin 
eforturile susținute pentru dotarea 
economiei cu tehnică modernă.

Este cunoscut — a spus vorbitorul 
— că eficiența activității productive, 
volumul venitului național depind în 
mare măsură de nivelul cheltuielilor 
materiale. Cu cît aceste cheltuieli 
vor fi mai reduse, cu atit vor crește 
resursele pentru dezvoltare și fondul 
de consum destinat satisfacerii ne
voilor populației. în această viziune 
apare pregnant necesitatea gospodă
ririi raționale a materiilor prime și 
materialelor, energiei și combustibi
lilor, respectării regimului sever de 
economii în gestionarea patrimoniu
lui public. Vor trebui eliminate, în 
primul rînd, cauzele care determină 
consumuri specifice mari la metal, 
produse chimice, lemn, celuloză, 
materii prime pentru industria ușoa
ră. Este necesar ca în toate între
prinderile să fie înfăptuit integral 
programul de economisire a resurse
lor energetice și a materiilor prime, 
respectîndu-se cu strictețe disciplina 
economică. O cerință importantă este 
extinderea în continuare a normării 
consumurilor în pas cu progresul 
tehnic, cu perfecționarea organizării 
producției.

Organele centrale, de planificare, 
aprovizionare și financiare, ministe
rele, centralele și întreprinderile tre
buie să dimensioneze, prin planul 
național unic și bugetul de stat, fon
durile materiale și bănești, în așa fel 
încît să se asigure gospodărirea cu 
maximă eficiență a resurselor, înlă
turarea cheltuielilor neproductive, li
chidarea risipei din activitatea eco
nomică.

în condițiile în care pe plan mon
dial tehnica progresează extrem de 
rapid, avem obligația de a desfășura 
o activitate sistematică pentru asi
milarea de produse noi, moderniza
rea celor din fabricația curentă și 
perfecționarea tehnologiilor, pentru 
profilarea, specializarea și coopera
rea în producție. Ritmul accelerat 
prevăzut pentru înnoirea produselor 
solicită din partea institutelor de cer
cetări și proiectări, a centralelor și 
întreprinderilor să îmbunătățească 
tehnologiile și pregătirea tehnică a

1 000 membri de partid, au fost aleși 
ca delegați un număr de 2 462 tova
răși, corespunzător efectivului parti
dului la 1 septembrie 1974, care era 
de 2 462 380 membri de partid.

La Congres sînt prezenți 2 450 de
legați, lipsesf motivat 12 delegați.

Din totalul delegaților, 679 sînt 
muncitori care lucrează nemijlocit în 
producție, 391 sînt țărani, 140 ingi
neri și tehnicieni, 124 cadre din cer
cetare, proiectare și învățămînt, 587 
activiști de partid și ai organizații- 
lor de masă, 325 oameni de cultură, 
artă, economiști, ziariști, medici, ju
riști, studenți etc., precum și lucră
tori din aparatul central și local de 
stat, 59 ofițeri ai forțelor armate.

După vechimea în partid. 233 de
legați sînt membri de partid cu sta
giul din ilegalitate, 712 au o vechime 
în partid între 26—30 de ani, iar 1 517 
sint membri de partid după anul 1952.

Din totalul delegaților, peste 87 la 
■sută sînt români, aproape 9 la sută 
sint maghiari, 2 la sută germani, iar 
1,8 la sută provin din rindul celor
lalte naționalități, ceea ce corespunde 
întocmai compoziției naționale a par
tidului nostru. La Congres participă 
614 femei, adică aproape 25 la sută 
din totalul delegaților aleși.

Din numărul total al delegaților la 
Congres, 8 poartă înaltul titlu de 
„Erou al Republicii Socialiste Româ- 

fabricației, odată cu atragerea în mal 
mare măsură la această activitate a 
cadrelor din cercetare, proiectare și 
din învățămîntul superior.

Creșterea eficienței activității eco
nomice este din ce în ce mai mult 
condiționată de calitatea și fiabilita
tea produselor. Este necesar să se 
asigure mai buna dotare a unită
ților cu aparatură pentru probe și 
încercări, întărirea compartimentelor 
de control tehnic cu • personal de 
înaltă calificare și experiență în pro
ducție.

O cerință de bază a dezvoltării 
noastre economice o constituie creș
terea eficienței activității de comerț 
exterior, că' o condiție a valorificării 
superioare a muncii naționale incor
porate în produsele care fac obiectul 
schimburilor ' economice internațio
nale. Este necesar - ca fiecare mi
nister, centrală și întreprindere să 
acționeze energic pentru producerea 
ritmică a mărfurilor destinate expor
tului. adaptarea operativă a produc
ției la exigențele pieței, ridicarea 
calității, a competitivității lor, astfel 
incit să se îndeplinească integral 
planul de export și să se realizeze 
echilibrul. balanței de plăți externe, 
în domeniul importului, trebuie să 
sporim preocuparea pentru diversifi
carea surselor de aprovizionare cu 
materii prime pe termen lung, asi
gurarea unor furnizori stabili, conco
mitent cu dimensionarea cererilor de 
import la strictul necesar.

în continuare, tovarășul Manea 
Mănescu a arătat că în deplină con
cordanță cu sarcinile trasate prin 
Programul Partidului Comunist Ro
mân și Raportul secretarului general. 
Consiliul de Miniștri — organ su
prem al administrației de stat — va 
acționa cu fermitate pentru aplicarea 
neabătută a liniei generale a parti
dului, pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe, pentru îndeplinirea 
planului național unic, pentru solu
ționarea corespunzătoare a proble
melor care apar în munca ministe
relor, consiliilor populare, centralelor 
și întreprinderilor în cursul execuției 
programelor de dezvoltare economică 
și socială a țării.

Pentru a pregăti temeinic realiza
rea integrală a obiectivelor și sarci
nilor cuprinse în Directive, vom în
treprinde în continuare . măsuri ho- 
tărîte în vederea încheierii cu deplin 
succes, înainte de termen, a actualu
lui cincinal. Concomitent cu preocu
parea pentru îndeplinirea planului 
pe acest an, guvernul va intensifica 
pregătirea producției, investițiilor, 
exportului și aprovizionării popu
lației pentru anul viitor și va în
cheia lucrările de definitivare a pla
nului. de dezvoltare economico-so
cială pe perioada 1976—1980, în con
formitate cu sarcinile și îndrumă
rile date de conducerea superioară 
de partid și de stat.

Consiliul de Miniștri va acționa 
sistematic pentru îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă pe toate 
treptele organizatorice, instaurarea 
ordinii desăvîrșite și a disciplinei de 
stat și economice, întărirea simțului 
de responsabilitate partinică în apli
carea legilor țării. Vom lua măsuri 
pentru perfecționarea activității de 
■organizare și conducere, întărirea 
muncii colective, pentru exercitarea 
integrală, cu răspundere, a atribuții
lor ce revin , întregului aparat de 
stat, guvernului și ministerelor, mi
niștrilor și primului-ministru, care se 
află și trebuie să se afle sub contro
lul poporului, al partidului, al Pre
ședintelui Republicii.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Profund convins că votul unanim al 
Congresului va consacra voința co
muniștilor, a clasei muncitoare, a în
tregului popor, susțin reînvestirea' în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, căruia îi doresc din ini
mă să conducă ani mulți și fericiți 
gloriosul partid al comuniștilor ro
mâni. Aceasta este opțiunea în care 
se exprimă supremul omagiu al eroi
cei noastre clase muncitoare, al har
nicului popor român față de eminen
tul conducător revoluționar marxist- 
leninist, înflăcărat patriot și in
ternaționalist, care slujește cu cre
dință cauza progresului țării, a socia
lismului și păcii In lume.

Strîns uniți în jurul partidului co
munist, al secretarului său general, 
avem certitudinea că vom înfăptui 
cu succes mărețul nostru Program de 
făurire a civilizației comuniste în 
România.

nia“, 159 dețin titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste", 2190 sînt decorați cu 
ordine și medalii ale statului nostru, 
253 sînt deputați in Marea Adunare 
Națională, iar 769 în consiliile popu
lare. Un număr de 1 067 delegați au 
școli superioare de stat, din care 80 
au titluri științifice și academice.

Din cei 2 462 delegați aleși, 1 016 au 
absolvit diferite școli de partid.

Comisia de validare a constatat că 
s-au respectat întocmai criteriile sta
bilite de Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. pentru alegerea dele
gaților la Congres.

Delegații aleși pentru Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român 
reprezintă organizațiile de partid din 
toate domeniile de activitate, comu
niști cu o bună pregătire politică și 
profesională, o îndelungată activitate 
și o bogată experiență în munca de 
partid, de stat, economică și social- 
culturală — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — care 
s-au afirmat în lupta' pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru.

Stimați tovarăși,
Comisia de validare, verificînd do

cumentele conferințelor organizații
lor județene de partid și ale Confe
rinței organizației de partid a mu
nicipiului București, a constatat că la 
alegerea delegaților pentru Congres 
s-au respectat întocmai Statutul par
tidului și norma de reprezentare sta
bilită de Plenara Comitetului Cen
tral din iulie a.c. Ținînd seama de 
acestea. Comisia de validare supu
ne spre aprobare Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist Român 
validarea mandatelor celor 2 462 de
legați.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI COSTACHE TROTUȘ
delegat al organizației județene de partid Hunedoara

Rog să-mi permiteți să dau glas 
celor mai calde și sincere sentimente 
de satisfacție ale tuturor comuniști
lor hunedoreni pentru cinstea de a 
prezenta Congresului gindurile și 
preocupările noastre, ale minerilor, 
siderurgiștilor și celorlalți oameni ai 
muncii din județ.

încercăm o puternică , mîndrie și 
emoție față de ampla și profunda a- 
naliză prezentată magistral de către 
tovarășul secretar general în Rapor
tul Comitetului 'Central, document 
care — alături de proiectul de Pro
gram. Tezele Comitetului Central, 
proiectul de Directive — prin conți
nutul și concluziile sale, prin înalta 
ținută științifică și spiritul partinic 
responsabil — specific stilului și gîn
dirii active și îndrăznețe ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu — amplifică 
fericit însemnătatea lucrărilor Con
gresului, conferindu-i valențe pro
gramatice definitorii, de o excepțio
nală forță.

Asemănător întregului partid și 
popor, comuniștii și ceilalți oameni 
ai muncii hunedoreni au dezbătut 
amplu documentele programatice ale 
Congresului, exprimîndu-și aproba
rea totală și adeziunea unanimă la 
aceste documente, în care văd mate
rializarea aspirațiilor și năzuințelor 
lor celor mai profunde, expresia gri
jii permanente pe care partidul, se
cretarul său general o manifestă 
pentru continua înflorire și împlinire 
multilaterală a României. Am mandat 
să exprim, in numele comuniștilor 
hunedoreni, deplina aprobare a poli
ticii interne și internaționale -a par
tidului, a activității desfășurate de 
Comitetul Central pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea, o 
dată cu adeziunea de neclintit la ines
timabilul tezaur de gîndire și acțiune 
cuprins în documentele programati
ce ale celui de-al XI-lea Congres. 
Totodată, am primit mandat, și îl în
deplinesc cu mare emoție și deose
bită onoare, de a da glas celor mai 
alese simțăminte de stimă și dra
goste ce le purtăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru uriașa și 
hotăritoarea contribuție personală în 
inițierea, elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului, în conducerea 
partidului și a. tării.

Permiteți-mi, stimați tovarăși, să 
dau glas voinței unanime, exprimată 
în Conferința organizației județene 
de partid, susținută din toată ini
ma, cu căldură și vibrant entu
ziasm, ca supremul Forum al 
comuniștilor la care participăm Să 
realeagă în înalta runcție de secretar 
general al partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și 
devotat fiu al poporului, proeminen
tă personalitate a vieții politice con
temporane, eminent gînditor și revo
luționar marxist-leninist, militant 
de frunte pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

Angajamentul solemn luat în fața 
conducerii partidului de a îndeplini 
cincinalul înainte de termen — a ară
tat vorbitorul — a impus organizației 
noastre județene de partid — din 
care fac parte peste 78 000 comuniști 
— intensificarea activității politico- 
organizatorice, creșterea competenței 
în conducerea întregii activități,- ridi
carea capacității de mobilizare a ce
lor ce muncesc. Toate acestea au fă
cut posibil ca și colectivul Combina
tului siderurgic Hunedoara să rapor
teze la Congresul partidului o devan
sare cu 30—40 zile la producția de 
cocs, fontă și oțel, 6 luni la beneficii, 
realizînd încă din anul 1973 preve
derile cincinalului la export. Făuri
torii metalului hunedorean au reali
zat în cinstea Congresului o produc
ție globală suplimentară de 150 mili
oane lei, concretizată în 18 000 tone 
cocs, 21 000 tone fontă, 74 000 tone 
oțel, 53 000 tone laminate.

Prevederile din Program și Direc
tive referitoare la dezvoltarea indus
triei metalurgice jalonează activita
tea noastră de viitor atît spre crește
rea cantitativă a producției, cit și — 
în mod deosebit la Combinatul din 
Hunedoara — spre îmbunătățirea în 
continuare a structurii’ calitative a 
producției. Siderurgiștii din Hune
doara sint pregătiți să îndeplinească 
în bune condiții sarcinile ce le revin 
din Directive. în continuare, vorbito
rul s-a referit la dezvoltarea din ul
timii ani a bazei materiale a pro
ducției din combinat, care a permis 
ca, față de 1970, în acest an unitatea 
să realizeze de 1,8 ori mai multe o- 
țeluri aliate, 58% din întreaga pro
ducție a acesteia constituind-o oțe
lurile de calitate și aliate, de mare 
însemnătate pentru asigurarea cu 
metal a economiei naționale. Astfel, 
producția de oțeluri de rulmenți a 
crescut cu 51%, a oțelurilor pentru 
țevi cu 40%, a oțelurilor inoxidabile 
de peste 26 de ori. Aceasta a făcut 
posibil ca în prezent tractorul ro
mânesc să se realizeze aproape în 
întregime cu oțel produs la Hune
doara, sapele de foraj realizate în 
țară din oțelul hunedorean să fie 
competitive cu cele livrate de firme 
de prestigiu.

Referindu-se la prevederile din 
Programul partidului care subli
niază că metalurgia să fie orien
tată spre asigurarea metalelor și 
produselor metalurgice necesare dez
voltării industriei constructoare de 
mașini, 
forturile 
se vor ------.
ponderii producției de oțeluri de ca
litate și aliate, pentru promovarea 
și extinderea unor tehnologii moder
ne de vidare a oțelurilor, de trata
mente termice și prelucrări superioa
re a suprafeței laminatelor, satisfă- 
cind în acest fel cerințele tot mai di
versificate ale industriei românești. 
Creșterea susținută a producției in
dustriale în perioada următoare im
pune dezvoltarea în continuare a ba
zei prdprii de materii prime, sarcină 
de prim ordin înscrisă în proiectul de 
Program. Vorbitorul a informat Con
gresul că, în acest scop, la C.S. Hu
nedoara și C.S. Reșița s-a experi
mentat. cu rezultate promițătoare, 
cocsul bricheți, realizat cu participa
rea în rețetă a cărbunilor energetici, 
arătînd totodată că organele de re
sort, institutele de cercetări trebuie 
să acționeze mai hotărît și mai ope
rativ pentru valorificarea rațională, 
intr-o măsură sporită, și a altor ma
terii prime inferioare ce se găsesc în 
subsolul tării.

în continuare, vorbitorul a prezen
tat rezultatele obținute de Combina
tul siderurgic Hunedoara în direcția 
reducerii consumurilor specifice și a 
cheltuielilor materiale, a prezentat 
propuneri pentru așezarea pe bazo 
mai solide — printr-o nominalizare- 
concretă a responsabilităților pe 
toate fazele proiectare-pregătire- 
executare-punere în funcțiune — a 
întregii activități de investiții.

De la această înaltă tribună, în nu
mele comuniștilor care m-au delegați 
să-i reprezint la Congres, exprim to- ' 
tala adeziune față de politica exter
nă promovată de partidul nostru, po
litică ce urmărește cu consecvență 
amplificarea necontenită a relațiilor 
externe ale României, participarea 
tot mai activă la diviziunea interna
țională a muncii. Avem deplina con-

vingere că acționînd statornic pen
tru întărirea unității dintre țările so
cialiste, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis-' 
mului socialist, pentru afirmarea re
lațiilor de tip nou, întemeiate pe de
plina egalitate în drepturi, pe res
pectul independenței și suveranității 
naționale, pe neamestecul în trebu
rile interne, avantaj reciproc și în-

trajutorare, țara noastră își aduce o 
contribuție prețioasă la progresul ge
neral al socialismului, la creșterea 
prestigiului și forței sale de -atracție 
în lume. '

în încheiere vorbitorul a spus : 
„Doresc să asigur Congresul, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, că puter
nicul detașament al clasei muncitoa
re hunedorene își 'va intensifica e- 
forturile pentru a dovedi prin fapte 
dragostea și atașamentul profund față 
de partid, de politica sa înțeleaptă, 
de secretarul său general ,— tova
rășul Nicolae Ceaușescu — căruia ii 
dorim multă sănătate și putere de 
muncă în fruntea partidului și sta
tului. pentru fericirea poporului".

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE MARIN
delegat al organizației județene de

Subliniind caracterul 
profund științific, al 
prezentat de tovarășul 
Ceaușescu, aportul inestimabil al se
cretarului general la jalonarea direc
țiilor înaintării României pe drumul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și trecerii la comu
nism, vorbitorul a precizat în conti
nuare că îi revine marea cinste 
a da glas mandatului încredințat 
organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii din Ialomița, 
în funcția de secretar generai 
P.C.R. să fie reales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aceasta -constituind garan
ția sigură pentru îndeplinirea cu fer
mitate a hotărîrilor ce vOr fi adop
tate de Congres.

integrați în efortul general al. în
tregului popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul ialomița — 
a spus în continuare vorbitorul — 
muncesc cu pasiune și dăruire, pen
tru înfăptuirea înainte de termen a 
actualului cincinal. Aplicind cu con
secvență politica științifică a parti
dului de repartizare rațională a for
țelor de producție pe întreg terito
riul patriei, și în județul Ialomița 
industria s-a dezvoltat continuu, de- 
ținînd 50 la sută din valoarea pro
ducției globale totale. Producția glo
bală industrială a crescut, față de 
1970, cu 64,8 la sută, cu un ritm me
diu anual de 13,3 la sută. Mai mult 
de jumătate din unitățile industriale 
au realizat, cu 6 luni înainte de ter
men, planul pe patru ani : cinci în
treprinderi au îndeplinit integral cin
cinalul, iar în prezent, pe ansamDtuJ 
județului, avem un aVans de 45 zile 
și preliminăm îndeplinirea cincinalu
lui cu cel puțin 4 luni înainte de ter
men.

în contextul general al dezvoltării 
economiei naționale, Directivele Con
gresului al XI-lea au în vedere ridi
carea, în continuare, a nivelului de 
industrializare a județelor mai pu
țin dezvoltate. Pe această bază, în 
județul nostru vor fi construite 27 
mari obiective industriale, a căror 
punere în funcțiune va transtorma 
Ialomița într-un județ puternic in- 
dustrial-agrar. Folosim acest fericit 
prilej să adresăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mal calde 
mulțumiri și recunoștința noastră 
fierbinte pentru grija deosebită ce o 
acordă dezvoltării armonioase a tu
turor zonelor patriei, pentru ampla
sarea la Călărași a unui nou centru 
siderurgic al țării.

Dobîndind trăsăturile caracteristi
ce unei zone în plină industrializare.

realist, 
raportului 

Nicolae

de 
de 
de 
ca 
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Ialomița va continua să fie. un mare 
producător de produse agricole. , De 
aceea, comitetul județean de partid 
a luat o serie de măsuri și va acționa 
pe mai departe pentru creșterea pro
ducției agricole. Prin mobilizarea tu
turor lucrătorilor din agricultură 
s-a’u realizat importante lucrări de 
amenajări locale, materializate în- 
tr-un sistem-cadru pentru elimina
rea apei în exces de pe o supraiațâ 
de peste 70 000 hectare. Pentru pe
rioadele de secetă 
acumulări de apă, 
sistemele mari de 
20 000 hectare.

Sprijinul multilateral acordat de 
partid și stat, activitatea politică și 
organizatorică desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid, efor
turile depuse de toți lucrătorii din 
agricultură s-au materializat în ob
ținerea unor însemnate sporuri de 
producție ; față de perioada 1968— 
1970, în anii 1971—1974 producțiile la 
hectar au sporit cu 800 kg la grîu, 
1 020 kg la porumb și cu peste 6 000 kg 
la sfeclă de zahăr. în acest an — 
cu condiții climatice mai puțin favo
rabile — planul de 116 000 tone la 
legume a fost îndeplinit, s-a obținut 
o producție medie la hectar de. peste 
4 300 kg porumb boabe ; mai mult de 
jumătate din cooperativele agricole 
au realizat între 5 000 și 8 000 kg po
rumb boabe la hectar, ceea ce a creat 
posibilitatea livrării la fondul de stat 
a unei cantități de peste 2 800 kg ce
reale de pe fiecare hectar cultivat. 
In domeniul zootehnic s-au înregis
trat, de asemenea, rezultate pozitive, 
concretizate în creșterea efectivelor 
și producției animaliere, sporirea can
tităților de produse livrate la fon
dul de stat.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că aceste rezultate nu sînt încă 
pe măsura dotării tehnico-matenale 
și a potențialului de care dispune pă- 
mintul Bărăganului. Suprafețele a- 
menajate pentru irigații, de exemplu, 
nu au fost exploatate rațional în to
talitate, nu sînt stăpînite încă su
ficient tehnologiile și mai persistă u- 
nele neajunsuri în asigurarea și pre
gătirea cadrelor. Ca urmare, se men
țin diferențe de producție, unele 
foarte mari, între unități agricole 
vecine sau chiar între formații de 
muncă din aceeași unitate. Deficien
țele din sectorul vegetal au influen
țat negatiy și producțiile din zooteh
nie.

Arătînd că pînă la sfirșitul 
naiului producția globală 
colă urmează să crească în

au fost amenajate 
care au completat 
irigații cu peste

cinci- 
agri- 
județ

partid Ialomița
cu 16,7 la sută, iar zootehnia cu 28 la 
sută, vorbitorul a subliniat că în ur
mătorii ani va trebui să se realizeze 
în medie la hectar, pe întreaga su
prafață, peste 4 500 kg grîu, 7 000 kg 
porumb, 3 000 kg floareă-soareiui. 
peste 50 000 kg sfeclă de zahăr — așa 
cum a hotărît conferința organiza
ției județene de partid. Pentru reali
zarea și depășirea acestor angaja
mente este necesar ca Ministerul 
Agriculturii să soluționeze cu mai 

. multă operativitate problemele pri
vind crearea și folosirea în producție 
a soiurilor și hibrizilor de mare pro
ductivitate, a tehnologiilor culturilor 

* irigate, ameliorarea raselor pentru 
’ condițiile specifice Bărăganului ; în 

ce privește Ministerele Chimiei și In
dustriei Construcțiilor de Mașini, ele 
au datoria expresă să asigure canti
tățile suficiente de îngrășăminte chi
mice și mașini de mare capacitate 
pentru recoltatul culturilor de toamnă 
și transportul produselor.

Asigurăm Congresul, pe dumnea
voastră, mult iubite tovarășe secretar 
general — a spus în continuare vor
bitorul — că oamenii muncii de pe 
ogoarele județului Ialomița, sub con- 
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, sînt ferm hotărîți să rea
lizeze și să depășească producțiile 
prevăzute.

In încheierea cuvîntului său, vorbi
torul- a spus : Comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Ialomița își 
manifestă deplina lor adeziune la 
înțeleaptă și clarvăzătoarea politică 
externă promovată de Partidul Co
munist Român. Ei .au ferma convin
gere că, acționînd statornic pentru 
dezvoltarea . legăturilor de colabora
re și solidaritate internaționalistă cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, cu mișcările de eliberare na
țională, cu organizații muncitorești, 
democratice și progresiste, cu torțele 
revoluționare de pretutindeni, Parti
dul Comunist Român își aduce o con
tribuție esențială la întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor care militează pen
tru dezvoltarea progresistă a socie
tății. Cei ce muncesc pe meleagu
rile ialomițene au dat o înaltă apre
ciere fermității cu care Partidul Co
munist Român acționează pentru 
întărirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, uni
tate întemeiată pe principiile inde
pendenței și autonomiei fiecărui 
partid, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, solida
rității și întrajutorării tovărășești, pe 
principiile marxim-leninismuiui și

și manifestînd cel mai înalt spirit de 
responsabilitate față de interesele- 
supreme ale poporului, Partidul Co
munist Român a stabilit ca linie 
strategică, reconfirmată și în Pro
gram, înfăptuirea ' unei rate înal
te, rațional dimensionate, a acu
mulării. Practica a probat viabilita
tea și forța politicii partidului, dove- 

.dind că relația de multiplicare reci
procă dintre acumulare și venitul 
național reprezintă temelia sigură a 
progresului general al țării, cît și a 
creșterii nivelului de trai. O mare 
parte a investițiilor — circa 200 mi
liarde lei în perioada 1971—1980 — 
sînt destinate dezvoltării bazei ma
teriale a învățămlntului, ocrotirii să- 
nățății, construcției de locuințe și al
tor nevoi social-culturale, contribuind 
direct la îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii. Totoda
tă, realizînd programul de investi
ții prevăzut pentru acest interval, se 
creează aproape 2,4 milioane noi 
locuri de muncă. Este semnificativ, 
de asemenea, faptul că în cincinalul 
1971—1975 — cînd se înfăptuiește cea 
mai ridicată rată de acumulare — se 
asigură cel mai înalt ritm de creștere 
a fondului de consum, iar sporul 
absolut al veniturilor reale ale popu
lației este practic egal cu cel obținut 
în trei cincinale - anterioare luate la 
un loc. Calculele arată că, dacă în 
perioada 1971—1975 s-ar fi realizat o 
rată diminuată cu numai 3 la sută, 
în cincinalul următor, fondul de con
sum s-ar reduce cu circa 40 miliar
de lei.

Experiența evidențiază deplina ca
pacitate a economiei socialiste de a 
înfăptui o rată înaltă a acumulării 
in condițiile unui solid echilibru mo
netar. Stabilitatea de ansamblu a 
prețurilor — care să permită înde
plinirea integrală a prevederilor de 
creștere a veniturilor reale ale popu
lației — se întemeiază pe o politică, 
fermă de reducere a costurilor și de 
ridicare a rentabilității economice, 
pe sporirea continuă a livrărilor de 
mărfuri la fondul pieței. Semnifica
ția principială a acestor tendințe a- 
pare și mai pregnant în antiteză cu 
economia capitalistă contemporană 
și teoria economică burgheză, con
fruntat^ cu marea dilemă — creștere 
economică pe fond de inflație galo
pantă sau fragilă stabilitate mone- - 
tară pe fond de stagnare și șomaj.

Subliniind că partidul orientează 
consecvent pforturile ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor, ale 
tuturor oamenilor muncii în direcția 
folosirii cît mai raționale a fondului 
național de dezvoltare economico- 
socială, vorbitorul a spus : Nouă, lu
crătorilor din planificare, ne revine o 
mare răspundere pentru neajunsurile 
existente în domeniul gospodăririi 
acumulărilor. Pentru cincinalul urmă
tor s-au luat măsuri ca studiile teh- 
nico-economice și proiectele de exe
cuție să fie elaborate cu avansul ne
cesar bunei pregătiri a investițiilor.

Principala problemă care se pune 
este asigurarea la timp a utilajelor 
tehnologice, contractarea și livrarea 
acestora in strictă concordanță cu gra
ficele de montaj, scurtarea substan
țială a duratelor de execuție, intra
rea la termen în funcțiune a noilor 
obiective. Este de datoria noastră să 
combatem cu fermitate orice tendin
țe de scumpire a investițiilor speci
fice generate de adoptarea unor so
luții constructive supradimensionate, 
de slaba încărcare a suprafețelor de 
producție și folosirea unor tehnologii 
neeconomice. Fiecăfui procent de re
ducere a ponderii cheltuielilor de 
construcții-montaj în volumul de in
vestiții îi vor corespunde, pe întregul 
cincinal viitor, economii de aproape 
10 miliarde lei.

O altă problemă, la care doresc să 
mă refer, este perfecționarea condu
cerii planificate a economiei. In ă- 
ceastă .problemă au avut loc contro
verse ascuțite și s-au efectuat varia
te experimente în numeroase țări ale 
lumii. Viața a dovedit, însă, că atît 
centralismul excesiv, cît și descen
tralizarea totală bazată pe economia 
de piață nu pot răspunde exigențe
lor actuale ale orînduirii socialiste. 
Este un merit incontestabil al Parti
dului , Comunist Român și al 
tovarășului Ceaușescu personal că 
— pornind de la cerințele obiecti
ve ale forțelor de producție moderne 
și de la atributele definitorii ale pro
prietății socialiste — a acționat ne
abătut pentru întărirea rolului pla
nului național' unic și aplicarea in 
forme cit mai eficiente a centralis-, 
mului democratic, ferind economia 
noastră de zig-zaguri și convulsiuni, 
imprimîndu-i o dinamică continuu 
ascendentă. Prin măsurile luate după 
Congresul X și îndeosebi după Con
ferința Națională a partidului din iu
lie 1972, s-a creat cadrul organizato
ric și legislativ adecvat pentru așe
zarea pe baze noi a întregii munci 
de planificare. S-a adoptat legea 
dezvoltării economico-sociale plani
ficate a țării și a fost înființat 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale. România este 
printre primele țări în care s-a 
instituționalizat activitatea de prog
noză. în această perioadă s-a 
realizat integrarea planificării în 
profil departamental. cu plani
ficarea în profil de ramură și 
teritorială. S-a accentuat, totodată, 
rolul unităților de bază, centralele 
deVenind titulare ale planului națio
nal. Este în curs de elaborare un 
sistem coerent de indicatori econo- 
mico-s'bciali. Au fost aplicate pri
mele modele macroeconomice, iar 
planul pe 1976—1980 este primul cin
cinal al cărui echilibru a fost testat 
cu ajutorul balanței legăturilor din
tre ramuri.

După ce a subliniat că va trebui 
să se acționeze mai hotărît, pe toate 
treptele organizatorice, pentru fun
damentarea riguroasă, tehnico-ccono-

mică, a prevederilor de pla,n. extin- 
zîndu-se măsurile inițiate in ultimii 
ani pe 1 linia concretizării tuturor 
secțiunilor planului, vorbitorul a 
spus : Este necesar, totodată, să 
valorificăm mai bine și în mod 
efectiv avantajele continuității in 
planificare, în așa fel incit, odată 
cu asigurarea execuției planului in 
curs, să realizăm o temeinică pregă
tire și a planului pe perioada urmă
toare. Se impune, de asemenea, din 
partea noastră, o preocupare sporită 
pentru coordonarea judicioasă a dez
voltării diferitelor sectoare și, în a- 
cest sens, pentru cincinalul următor 
s-au întocmit programe pe subra- 
muri, grupe de produse și produse, 
cu toate problemele aferentă, inclu
siv cele conexe.

Evidențiind că, după Congresul ăl 
IX-lea, partidul a acționat pentru ca 
planul să devină realmente rezulta
tul unei ample conlucrări dintre în
treprinderi. centrale, organe locale și 
ministere, cu participarea largă a 
maselor de oameni ai muncii, că a- 
cest proces trebuie continuat și am
plificat, vorbitorul a spus : Funda
mentarea științifică, realistă a pre
vederilor de plan se îmbină organic și 
este în tot mai. mare măsură condi
ționată de dezvoltarea caracterului său 
democratic. Rezultă aceasta atît din 
specificul forțelor de producție mo
derne care necesită creativitate și 
spirit novator la toate nivelurile, cît 
și din dubla calitate a oamenilor 
muncii în socialism. însăși ciberneti- 
zarea' economiei se va realiza în in
disolubilă conexiune cu adîncirea în 
continuare a democrației economice.

în mod cu totul deosebit — a spus 
în încheiere vorbitorul — țin să 
subliniez că marile înfăptuiri dobîn- 
dite pe tărîm economic, ca și în ce
lelalte sfere de activitate, sînt pe 
drept cuvînt asociate, de către între
gul nostru popor, de personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, de mun
ca sa neobosită desfășurată în fruntea 
partidului și statului. Tot ce s-a rea
lizat în ultimul deceniu și tot ce se 
proiectează în domeniul creșterii e- 
conomico-sociale în țara noastră 
poartă adine imprimate caracteristi
cile stilului său de muncă : cunoaș
terea profundă a cerințelor vieții, le
gătura permanentă cu practica, cute
zanța în gîndire și puterea de anti
cipație. dinamismul și spiritul critic, 
capacitatea de a mobiliza energiile 
clasei muncitoare, ale întregului po
por și a le canaliza într-o direcție 
unică. Iată'de ce, declarîndu-mi a- 
cordul -cu Raportul prezentat, cu 
Programul și Directivele, cu celelalte 
documente supuse aprobării Congre
sului, susțin și eu cu căldură reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului — chezășia sigură a în
făptuirii programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VALER GABRIAN
delegat al organizației județene de partid Maramureș

principiile marxim-leninismuiui 
internaționalismului proletar.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI OTILSA INDREA
delegat al organizației județene de partid Satu-iare

dezbaterii 
prealabil

vorbitorul a arătat că e- 
. siderurgiștilor hunedofeni 

îndrepta spre creșterea

Documentele supuse 
Congresului au primit în . 
girul întregii noastre națiuni, fiecare 
comunist, fiecare om al muncii, fără 
deosebire de naționalitate, văzînd în 
ele un minunat și grandios program 
de luptă și muncă, îndreptarul acti
vității noastre de zi cu zi, al cărui 
nobil țel este edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre civilizația 
comunistă. Sarcinile înscrise in aceste 
documente programatice se adre
sează deopotrivă fiecăruia dintre noi, 
caracterul lor științific și profund 
realist intărindu-ne convingerea că 
vor fi traduse în fetpt în mod exem
plar printr-o muncă susținută, prin 
mobilizarea la un înalt nivel a tu
turor energiilor și resurselor de care 
dispunem.

Inscriindu-se organic în contextul 
măsurilor de perfecționare a organi
zării și conducerii societății, a rela
țiilor de producție și sociale, a funda
mentării liniei. politice generale 
a partidului, a tacticii și strategiei 
sale în perioada actuală și în 
perspectivă, documentele supuse spre 
dezbatere și adoptare înaltului forum 
al comuniștilor poartă pecetea con
tribuției creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre socialiste, care de 
mai bine de patru decenii își închină 
cu înaltă abnegație comunistă în
treaga energie și putere de. muncă 
împlinirii celor mai nobile aspi
rații ale celor ce muncesc, fericirii 
și prosperității întregului popor 
român. Iată de, ce, în consens de
plin cu voința întregii națiuni, a 
mandatului încredințat de Conferin
ța organizației județene de partid 
Satu-Mare, inii exprim marea bucu
rie de a susține din adîncul inimii 

Nicolae 
înalta 
Parti-

propunerea ca tovarășul 
Ceaușescu să fie reales în 
funcție de secretar general al 
dului Comunist Român.

în continuare, vorbitoarea a 
Am mandat din partea Conferinței 
județene de partid Satu-Mare să ra
portez Congresului că ne vom res
pecta cuvîntul dat, realizînd cincina
lul în patru ani și jumătate. Avan
sul de patru luni cîștigat pînă în pre
zent în realizarea cincinalului ne va 
asigura condiții corespunzătoare în 
vederea pregătirii temeinice a peri
oadei 1976—1980, la capătul căreia 
vom înregistra o producție industria-

spus :

lă anuală de aproape 12 miliarde lei.
Referindu-se, în continuare, la ac

tivitatea pe care o desfășoară colec
tivul întreprinderii „Mondiala" din 
Satu-Mare, ce numără peste 3 400 de 
lucrători, dintre care circa 85 la sută 
sint femei, pentru realizarea cincina
lului înainte de termen, la rezulta
tele remarcabile obținute în activita
tea productivă, vorbitoarea a spus : 
înscriem cu mîndrie în tabloul a- 
cestor realizări un avans de 227 zile 
la producția globală, 120 zile la pro
ductivitatea muncii și 77 zile la pro
ducția marfă. Rezultatele amintite 
sint urmarea aplicării în viață a pre
țioaselor indicații pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ni le-a dat cu 
ocazig vizitei în întreprinderea noas
tră, cînd ne-a recomandat o orientare 
mai bună în activitatea de pro
ducție, îh întărirea rolului con
ducător al organizațiilor de partid la 
fiecare loc de muncă.

Producția întreprinderii noastre cu
prinde o gamă largă de confecții pen
tru copii, femei și bărbați, produse 
apreciate atît în țară, cit și pe piețele 
externe. Calitatea este aceea care 
explică faptul că producția noastră, 
foarte diversificată, este solicitată cu 
prioritate de Către beneficiari. Pre
ocuparea întregului nostru colectiv 
de muncă de a îndeplini sarcinile 
și indicațiile date de conducerea su
perioară de partid și de stat cu pri
vire la creșterea calității produselor, 
sporirea volumului produselor desti
nate exportului și a eficienței!, a- 
cestuia se reflectă în faptul că față 
de începutul cincinalului actual, cînd 
livram 55 la sută din producție pe 
piețele externe, urmează ca, la 
sfirșitul acestui cincinal, peste 80 la 
sută din producția noastră să fie des
tinată exportului. Considerăm însă 
că avem încă mult de făcut 
pentru realizarea ritmicității cores
punzătoare a producției, statornici
rea unui climat optim de muncă, 
respectarea cu rigurozitate a disci
plinei tehnologice și de producție, 
pentru asigurarea cu forță de muncă 
calificată a tuturor zonelor de lucru.

Documentele programatice ale celui 
de al XI-lea Congres prevăd sarcini 
importante și pentru industria ușoară, 
deci și pentru întreprinderea noastră. 
Iată de ce considerăm că este ne
cesară o mai bună dotare tehnică, în 
special cu utilaje moderne de finisaj.

Dat fiind specificul producției noas
tre, de o importanță majoră apare 
și necesitatea derulării mai rapide a 
comenzilor pentru export. Durata 
în timp de la primirea comenzii pînă 
la livrarea produsului este uneori 
prea mare, ceea ce implică riscul 
pierderii comenzilor beneficiarilor 
care solicită promptitudine in exe
cutarea produselor. Va trebui ca, 
împreună cu ministerul nostru, să 
căutăm soluții și să creăm condiții 
mai bune pentru adaptarea rapidă a 
producției la solicitările beneficiari
lor noștri și să se'scurteze termenele 
de livrare din partea furnizorilor de 
țesături.

Congresul la care participăm, prin 
întreaga sa desfășurare, prilejuiește 
o adevărată lecție de istorie v;e, de 
înalt patriotism, o abordare exem
plară, într-un spirit profund de
mocratic, a unor probleme de im
portanță covîrșitoare pentru destinele 
poporului nostru. Acest caracter de 
lucru imprimat Congresului de către 
bogăția de idei a documentelor aflate 
în dezbatere, de înțelegerea profundă 
că sintem chemați să hotărîm, în 
numele comuniștilor, al tuturor celor 
ce muncesc pe care îi reprezentăm, 
asupra viitorului țării, ne întărește,, 
răspunderea contribuției pe care fie
care trebuie s-o aducem la reușita 
deplină a lucrărilor Congresului al 
XI-lea al gloriosului nostru partid.

în încheiere, ■ vorbitoarea a spus : 
Cu deplină încredere în partid și în 
conducerea sa înțeleaptă, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, " 
viitorul 
mentele 
înaltul 
întregul 
bricii de confecții „Mondiala" Satu- 
Mare, urmînd neabătut în gînd și 
faptă înaltul exemplu al secretarului 
general al partidului nostru, nu-și 
va precupeți forțele și energia pen
tru a îhfăptui întocmai sarcinile ce 
ne revin din hotărîrile Congresului, 
pentru a ne spori contribuția, alături

• de întregul nostru popor, la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea patriei noastre 
dragi spre comunism — visul de aur 
al întregii omeniri progresiste.

în acest spirit, întreprinderea noas
tră se angajează să îndeplinească sar
cinile actualului cincinal în patru ani 
și două

. . în
luminos prefigurat de docu- 

Congresului, asigurăm 
forum al partidului că 
colectiv de muncă al fa-

Gindurile și năzuințele colectivelor 
de muncă din unitățile Centralei 
minereurilor și- metalurgiei neferoa
se Baia Mare șe alătură simțăminte- 
lor celor 'mai fierbinți ale întregului 
popor îndreptate spre acest înalt fo
rum al Partidului Comunist Român, 
unde se scrie istoria vie și cuteză
toare, de azi și de mîine, a Româ
niei socialiste. Trăiesc sentimentul 
de profundă mîndrie că am prilejul 
să transmit Congresului adeziunea 
unanimă a minerilor, preparatorilor ' 
și metalurgiștilor maramureșeni la 
documentele ce le dezbatem și sînt 
deosebit de onorat că vă pot aduce 
la cunoștință voința noastră înflăcă
rată ca tovarășul Nicolae Ceaiișescu, 
cunoscut, stimat și prețuit pe me
leagurile .Maramureșului, ca de alt
fel pe întreg cuprinsul țării și din
colo de granițele ei, să fie reales in 
funcția de secretar general al parti
dului nostru.

Programul partidului, Directi
vele și Tezele Comitetului Cen
tral au fost analizate și dezbătute in 
exploatările miniere, uzinele de pre
parare și cele metalurgice, în con
ferințele de partid orășenești, muni
cipale și județene, prilej de a ne ma
nifesta adeziunea la aceste istorice 
documente, care reflectă caracterul 
științific, justețea politicii partidului 
nostru de făurire a societății so
cialiste. multilateral dezvoltate.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la efectele pozitive ale dezvol
tării industriei extractive maramu
reșene, asupra progresului economic 
al țării, cît și asupra ridicării nive
lului de trai al locuitorilor din toate 
așezările miniere. Astfel, localități ca 
Borșa, Cavnic, Baia Sprie, din jude
țul Maramureș, au devenit în ulti
mii ani orașe prospere și înfloritoa
re, cu largi perspective de dezvol
tare în viitor. în acest context, vor
bitorul a scos în evidență faptul cp 
Raportul C.C. prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu trasează sar- . 
cinile de deosebită importanță in
dustriei extractive cu privire la lăr
girea bazei de materii prime și la , 
valorificarea complexă a acestora.

Rezultatele bune obținute de co
lectivele noastre, ilustrînd adeziunea i 
deplină la politica partidului, se ma
terializează într-un avans de 120 zile 
față de prevederile la zi ale planu
lui cincinal, ceea ce înseamnă o pro
ducție suplimentară de peste 1,4 mi
liarde lei, concretizată în : cupru, 
plumb, âiir, argint și alte produse de 
primă necesitate pentru economia 
națională. Transpunînd în viață Di
rectivele Congresului al X-lea,' baza 
de materii prime minerale a unități
lor Centralei este cu 36 la sută mai 
mare decit la începutul cincinalului,

iar programele de cercetare geologi
că se vor realiza în 4 ani și 5 luni. 
Se prevede ca pînă la sfirșitul cin
cinalului rezerva geologică identifi
cată să fie de 1,4 ori mai"'mare decit 
în anul 1970. Paralel cu lărgirea' ba
zei de materii prime, au fost cerce
tate, proiectate, experimentate și ge
neralizate un număr mare de me
tode noi de exploatare, realizîndu-se 
uh grad mai înalt de recuperare a 
minereului din zăcămint, .uneori de 
peste 95 la siită față de circa 70—751a 
sută cît se obține pe plan mondial in 
aceleași condiții de zăcămînt cu meto
dele tradiționale. Sint concludente 
în acest sens rezultatele obținute la 
Exploatarea mirțieră Herja, unde 
gradul de recuperare a substanței 
utile a crescut cu 15—20 la sută.

Totodată, în cuvîntare au fost re
levate preocupările pentru valorifi
carea cit mai complex!} a resurselor 
naturale care a 'fost urmărită nu nu
mai în mină, ci și la uzinele 
de preparare și la cele metalurgice. 
Așa, de exemplu, măcinarea auto
genă, cea mai' evoluată tehnologie 
aplicată pe plan mondial, ne-ă per
mis ca numai la Flotația Centrală 
să economisim anual circa 2 000 tone 
oțel și circa 12 milioane kWh ener
gie electrică, pe lingă importante 
capacități de producție prin care s-a 
asigurat prelucrarea unor cantități 
suplimentare de minereuri mai săra
ce și subproduse metalurgice. Numai 
din prelucrarea zgurilor s-au recu
perat metale în valoare de 350 mi
lioane lei, ceea ce ne determină să 
acționăm pentru generalizarea aces
tui procedeu.

Referindu-se la necesitatea spori
rii gradului de extracție a metale
lor din concentrate, vorbitorul a a- 
ră.tat că în prezent eforturile sînt 
orientate spre recuperarea metalelor 
din apele reziduale, din prafurile 
volatile, paralel cu evitarea poluării 
mediului ambiant, iar în viitor vor 
fi sporite eforturile pentru recupe
rarea elementelor auxiliare, unde 
avem unele rezerve insuficient valo
rificate.

Toate acestea ne-au permis ca pa
ralel cu lărgirea bazei de materii 
prime să atragem în circuitul eco
nomic zăcăminte mai sărace, să 
menținem competitivitatea minelor a 
căror condiții geominiere sînt -mai 
dificile, iar integrarea activităților 
extractivă, de preparare și metalur
gie neferoasă ne-a îngăduit să gin- 
dim toate acțiunile prin prisma sco
pului final : obținerea unei produc
ții maxime de metal în lingou.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că, deși au fost întreprinse un șir de 
acțiuni privind perfecționarea și di
versificarea utilajelor, rezultatele ob

ținute nu sînt mulțumitoare față de 
posibilitățile tehnice ale industriei 
constructoare de mașini și mai ales 
față de necesitățile reclamate de 
progresul tehnic. Cele .două ministe-. 
re constructoare de mașini, împreună 
cu Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei, vor trebui să acționeze cu 
fermitate pentru asimilarea și pro
ducerea utilajelor necesare creșterii 
vitezelor de săpare la lucrările mi
niere, precum și mecanizării și auto-, 
matizării proceselor de producție.

Programul partidului acordă un 
rol important dezvoltării relațiilor e- 
conomice internaționale și cooperă
rii în producție cu alte state, în spi
ritul avantajului reciproc, al priete
niei, colaborării și păcii. Pe această 
linie, în domeniul geologic, minier 
și metalurgic s-au obținut rezultate 
bune și s-a acumulat o experiență 
bogată. înaltul nivel tehnic și teh
nologic, competența și buna pregă
tire politică și profesională a cadre
lor îmi permit să afirm că Centrala 
noastră va fi în măsură să-și înde
plinească, cu cinste sarcinile ce-i re
vin în cadrul cooperării în producție 
cu alte state.

în încheiere, doresc să reafirm an
gajamentul minerilor și metalurgiș
tilor maramureșeni de a încheia în 
cele mai bune condiții actualul cin
cinal, de a majora avansul pe care 
îl avem la cel puțin 6 luni și de a 
pregăti încă de pe acum toate con
dițiile pentru cincinalul următor, ast
fel incit sarcinile mobilizatoare ce ne 
revin din Programul' partidului și 
din Directivele Congresului s.ă fie 
realizate și depășite.

în legătură cu intervenția tovară
șului Nicolae Ceaușescu la propu
nerea primului-secretar al Capitalei, 
îmi permit să spun următoarele: Fie 
ca unii dintre noi și cei care vor fi 
în locul unora dintre noi și la urmă
toarele congrese ale partidului co
munist să aibă mereu posibilitatea 
să propună și să aleagă pe acest 
bărbat de stat, care se autodepășeș- 
te continuu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în fruntea partidului 
nostru, măcar la zece congrese de 
acum înainte. E tot ce vă poate 
dori, din adîncul inimii sale, unul 
care lucrează acolo unde obiectul 
muncii se transformă in minereu, 
materie primă' pentru concentrate, 
acolo unde din minereuri și concen
trate fine și sărace se scot metale 
câ plumb, zinc, cupru, aur, argint și 
altele, atît de necesare pentru binele 
și prosperitatea în continuare a țării 
noastre, a poporului nostru. Să ne 
trăiți la mulți ani, tovarășe secretar 
general !

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALEXANDRU CZEGE
luni.

delegat al organizației județene de
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i 
zare a venitului național. Toate pro
blemele esențiale ale dezvoltării țării 
se concentrează, ca într-un focar, în 
corelația dintre acumulare și consum 
— și tocmai de aceea partidul o si
tuează la rangul de opțiune politică 
fundamentală. ^Există, de altfel, o 
legitate istorica — verificabilă la 
scară universală — în virtutea căreia 
epocile de înflorire economică s-au 
grefat întotdeauna pe un intens pro
ces de acumulare. Acuitatea acestei 
probleme este și mai mare în pre
zent cînd revoluția tehnico-științifică 
creează atît șansa reală a comprimă-

Raportul prezentat Congresului al 
XI-lea, precum și Programul și Di
rectivele — elaborate cu apor
tul hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și puternic reliefate 
de amprenta gîndirii sală profund 
originale. — reprezintă o stră
lucită expresie a aplicării mar- 
xism-leninismului creator Ia analiza 
celor mai complicate probleme ale 
dezvoltării societății noastre, la con
turarea modelului creșterii economiei 
românești pe o perioadă de 15—20 
de ani. Osatura acestui model o con
stituie politica de formare fi utili-

București
rif etapelor de dezvoltare, dar și 
surse potențiale de agravare a deca
lajelor. Vor rămîne, fără îndoială, 
adine încrustate în conștiința po
porului nostru vibrantele cuvinte ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu : „In 
fața unei națiuni apar momente unice, 
hotărîtoare pentrir destinul și viitorul 
său... Astăzi trăim momente de care 
depinde locul pe care îl va avea' 
România socialistă în marea familie 
a țărilor socialiste, a tuturor națiu
nilor lumii".

în continuare, vorbitorul a arătat 
că descifrînd cu luciditate științifică 
semnificația acestui moment istoric

în numele tuturor cooperatorilor — 
români, maghiari 'și de alte naționa
lități, care trăiesc și muncesc in de
plină unitate și frăție pe frumoasele 
meleaguri bihorene, exprim cele mai 
calde sentimente de mulțumire și re
cunoștință conducerii partidului și 
statului, iubitului și mult stimatului 
nostru secretar general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija de
osebită acordată dezvoltării și mo
dernizării agriculturii țării noastre.

Păstrăm vii în inimile noastre me
morabilele zile ale vizitelor de lucru 
efectuate de tovarășul secretar ge
neral în județul Bihor și ne sint 
proaspete în minte prețioasele indi
cații primite cu aceste ocazii pe linia 
dezvoltării agriculturii, pentru care / 
noi ne simțim plenar angajați în în
făptuirea lor, conștienți fiind că ele 
reprezintă rodul unei profunde gin- 
diri și îndelungate practici a secre
tarului general al partidului, corea-

punzînd întru totul intereselor majo
re ale dezvoltării agriculturii noastre 
socialiste. •

Tocmai de aceea — a subliniat în 
continuare vorbitorul — susțin din 
inimă, în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din Bihor, 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai de seamă repre
zentant al poporului român, să fie 
reales în înalta funcție de Secretar 
general al partidului. Prezența la 
cirma partidului și a țării a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, personali
tate cu care se identifică cele mai 
nobile idealuri ale poporului nostru, 
prezintă garanția continuității politi
cii realiste interne și externe a sta
tului nostru, a consolidării prestigiu
lui României în lume.

Complexitatea și amploarea pro
blemelor abordate în Raportul, ce 
ne-a fost prezentat, succesele obținute 
in realizarea sarcinilor trasate de cel

partid Bihor
de-al X-lea Congres și Conferința 
Națională ale partidului reflectă re
alismul politicii profund științifice 
promovată de partidul nostru, pe de
plin răspunzător față de poporul ce 
i-a încredințat destinele sale, față 
de cauza socialismului și păcii în 
lume. Cooperatorii din județul Bihor 
care mi-au încredințat mandatul ra
portează că sarcinile trasate de Cel 
de-al X-lea Congres al partidului 
nostru se înfăptuiesc cu succes în 
agricultura județului, că sarcinile ac
tualului cincinal se vor realiza în 
patru ani și jumătate, unele unități, 
printre care și ’cooperativa din Sa- 
lonta în care-mi desfășor activitatea, 
indeplinindu-1 în numai patru ani. 
Și în acest an, în pofida timpului 
nefavorabil, cooperativa noastră a 
obținut 4 000 kg grîu și 71 000 kg sfe
clă de zahăr la hectar pe întreaga

(Continuare în pag. a VU-a)
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suprafață de 300 ha în condiții de 
irigare. 3 850 litri lapte pe .vacă fu
rajată și 8,1 kg lină în medie de la 
15 000 ovine.

Mărețele perspective deschise de 
documentele Congresului al XI-lea, 
cu care sini intru totul de acord, ne 
entuziasmează și mai mult in mo
bilizarea totală a forțelor pentru re
alizarea în mod exemplar a sarcini
lor ce ne revin în anii care urmează.

Ca răspuns la chemarea» cooperato
rilor din Izbiceni, cooperatorii din 
Bihor sint angajați într-o mare în
trecere, cum n-a mai fost alta. Aș arăta 
că noi, cei din Salonta, ne-am anga
jat să obținem 75 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar, 4 000 litri de lapte pe 
vacă furajată și 8,2 kg lînă pe oaie 
tunsă, ceea ce ne va permite să vin
dem statului 24 000 tone sfeclă de 
zahăr, 25 000 hl de lapte, 1 700 tone 
carne, 18 000 000 ouă, 6 500 tone le
gume și cartofi timpurii, prdeum și 
alte produse.

Sintem pe deplin conștienți că a-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
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încerc sentimente de 
facțle și mîndrie față 
toarea analiză științifică pe care o 
face Raportul prezentat Congresului 
de către .tovarășul Nicolae CeaușesCu 
privitor la activitatea internă și in
ternațională a partidului nostru, la 
realizările de seamă obținute de po
porul român după Congresul al 
X-lea, precum și la perspectivele. 
dezvoltării multilaterale a României 
socialiste. Raportul, Programul, Di
rectivele poartă însemnul de presti
giu al celui care le-a gîndit și le-a 
rostit primul, investindu-le cu forța 
cu care ele ne stăpînesc astăzi con
știința, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în numele comuniștilor care lucrează 
pe tărîmul științei și tehnologiei, al 
tuturor oamenilor muncii din acest 
domeniu de activitate, exprim în fața 
Congresului aprobarea deplină și en
tuziastă a Programului partidului și 
a Directivelor.

îngăduiți-mi să dau glas, în fata 
forului suprem al comuniștilor din 
România, voinței unanime a lucră
torilor din domeniul științei și teh
nologiei, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția de 
secretar general al Partidului Comu- 

. nist Român.
în continuare, vorbitorul a făcut o 

cuprinzătoare trecere în revistă a 
dezvoltării științei și tehnologiei din 
țara noastră în perioada care 
cut de la Congresul al 
și Conferința Națională a 
din iulie 1972. Orientarea 
vității de cercetare și de 
iectare s-a înfăptuit sub 
marea nemijlocită a conducerii 
partid și de stat, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din partea 
căruia s-a primit un sprijin perma
nent și indicații teoretice și practice 
de o inestimabilă valoare pentru 
evoluția ascendentă a științei și teh
nologiei românești. In această peri
oadă s-a elaborat primul program de 
cercetări științifice pe 10 ani, pînă în 
anul 1980 ; din totalul obiectivelor 
de cercetare înscrise în program, cir
ca 70 la sută contribuie la rezolvarea 
problemelor dezvoltării industriei, 
îndeosebi în ramurile chimiei și 
construcției de mașini, iar circa 30 la 
sută se referă la obiectivele din a- 
gricultură, transporturi, construcții, 
ocrotirea sănătății șl alte ramuri ale 
economiei naționale.

S-a perfecționat rețeaua unităților 
de cercetare și proiectare, prin apli
carea normelor unitare de structură, 
au fost create zece institute centrale 
de cercetare și academii de științe 
în principalele ramuri ale economiei 
naționale și vieții sociale. S-au întărit 
rolul și răspunderea Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
s-a precizat statutul profesional, so
cial șl politic al cercetătorului și pro
iectantului. A sporit an de an efortul 
făcut de stat pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a cercetării și 
proiectării, pentru formarea și per
fecționarea cadrelor necesare. Pe 
baza aplicării rezultatelor activității 
de cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică din unitățile de profil, 
în primii trei ani ai cincinalului au 
fost realizate noi capacități de pro
ducție ; s-au introdus în fabricație 
produse noi și reproiectate și s-a a- 
plicat un număr mare de procedee 
tehnologice noi și perfecționate.

In această perioadă, cu contribu
ția directă a unităților de cercetare 
și proiectare tehnologică, s-au obți
nut importante efecte economice : 
beneficii de peste 4 miliarde lei ; 
spor de producție pe seama produse
lor noi și a celor reproiectate, de cir
ca 200 miliarde lei ; reducerea im
portului cu peste 2 miliarde 
Iută, creșterea exportului cu 
miliarde lei valută.

Din inițiativa tovarășului 
Ceaușescu, recent a avut loc . 
Conferință națională a cercetării ști
ințifice și proiectării — eveniment 
de mare răsunet în viața intelectua
lității științifice și tehnice din țara 
noastră — prilej de analiză critică 
și autocritică a activității din acest 
domeniu. Insușindu-și în totalitate 
indicațiile de excepțională însemnă
tate pentru viitorul științei și tehno
logiei românești, primite din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti- 
cipanții s-au angajat să facă totul 
pentru ca perioada 1976—1980 să de
vină cincinalul afirmării plenare a 
revoluției tehnico-științifice în toate 
domeniile activității economico-so- 
ciale din România.

Dezvoltarea economică și socială a 
țării în ritmuri Înalte se va realiza, 
în primul rind, pe baza tehnologiilor 
de concepție proprie, ceea ce im
pune mobilizarea tuturor forțelor de 
creație științifică și tehnică din uni
tățile de cercetare, proiectare și pro
ducție. Ca exemplu, numai în ra
mura chimiei, peste 80 la sută din 
obiectivele noi de investiții se vor 
Înfăptui pe bază de tehnologii pro
prii, rod al activității cercetători
lor chimiști, acoperind astfel mai 
bine de 30 la sută din totalul noilor 
investiții pe Întreaga economie na
țională.

Subliniind că obiectivele preconi
zate de Programul partidului și de 
Directivele Congresului pot fi reali-' 
zate, în primul rind, pe calea efortu
lui intensiv, creator, situînd știința 
și tehnologia cu un pas înaintea pro
ducției, vorbitorul s-a referit pe larg 
la unul din cele mai importante o- 
biective prevăzute în complexul pro
gram de cercetare științifică și de in
troducere a progresului tehnic, pe 
perioada 1976—1980 — asigurarea cu 
energie a dezvoltării economice și 
sociale.

Exploatarea rațională a resurselor 
de materii prime și energie va fi 
realizată prin instaurarea unei dis
cipline mai riguroase a aprovizionă
rii și consumului și, în special, prin 

lei va- 
circa 5
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prima

cestea nu se pot realiza decît cu oa
meni foarte bine pregătiți, de aceea 
vă informăm că în cooperativa noas
tră, a învăța și a munci astăzi mai 
bine decît ieri, mîine mai bine de- 
cit azi sint cuvinte de ordine pen
tru fiecare membru de partid, pentru 
fiecare cooperator.

Animați de dorința fierbinte ca a- 
gricultura județului nostru să-și 
aducă o contribuție sporită la înfăp
tuirea mărețelor sarcini cuprinse in 
documentele programatice ale Con
gresului al XI-lea, îngăduiți-mi să 
fac citeva propuneri menite să vină 
în sprijinul activității noastre de 
viitor.

Deoarece măi bine de jumătate 
din suprafața județului Bihpr se află 
sub influența negativă a excesului de 
umiditate și a inundațiilor, propu
nem ca organele centrale să studieze 
posibilitatea devansării termenelor 
de efectuare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare planificate. Se im
pune ca o necesitate urgentarea in
troducerii' în fabricație a sistemei de 
tractoare și mașini grele necesare 

înlocuirea tehnologiilor și produselor 
mari consumatoare de energie și ma
terii prime, cu tehnologii și produse 
noi, caracterizate prin consumuri 
specifice reduse ; o atenție deose
bită va fi acordată reciclării deșeu
rilor de materiale și energie. Un im
portant efort de calitate, însoțit de o 
schimbare corespunzătoare a menta
lității tehnico-economice, este cerut 
și de punerea în valoare a minereu
rilor cu conținut scăzut de substanțe 
utile, a deșeurilor și a cenușilor de 
termocentrale. In domeniul sporirii 
resurselor de energie, un loc impor
tant îl ocupă atît tehnologiile chimi
ce pentru realizarea de materii prime 
și materiale, cit și optimizarea balan
ței de energie la nivelul economiei na
ționale șl pe ramuri, tehnologiile chi
mice pentru realizarea de noi surse,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI TEODOR ROMAN
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Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document politic 
de o Înaltă ținută științifică, de 
profundă analiză a realităților so
cietății noastre ne înfățișează trans
formările. profunde care au avut loc 
în ultimii 5 ani pe tărim politic, ideo
logic și economic. Imensa capacitate 
a partidului de a pătrunde esența 
fenomenelor, de a desprinde conclu
zii și de a formula teze de maximă 
generalizare pe baza cărora să pre
figureze viitorul, ne este încă o dată 
relevată prin conținutul Programu
lui, Directivelor și Tezelor asupra 
cărora vom delibera.

Adevărurile generale ale marxism- 
leninismului și legitățile sociale con
fruntate mereu de partidul nostru 
cu realitățile românești și cu diver
sitatea problemelor lumii contempo
rane i-au permis să definească con
ținutul etapei pe care o parcurgem, 
să înarmeze comuniștii, întregul 
popor cu linia strategică și orientă
rile tactice in procesul de maturiza
re a socialismului și al înaintării 
României spre comunism. Bogata ex
periență acumulată de partid se în
truchipează, într-o strălucită sinteză, 
în Programul Partidului Comunist 
Român care va intra definitiv în 
conștiința noastră, în fondul de aur 
al gîndirii românești și al tezaurului 
științei marxist-leniniste.

Pe acest drum luminos, de muncă 
și dăruire totală — a relevat vorbi
torul — ne călăuzește mereu devo
tamentul nemărginit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comunistul de 
mare omenie, care întruchipează 
cele mai alese virtuți ale partidului 
și poporului român, ale militantului 
revoluționar. Este pentru noi toți 
comunistul clarvăzător, mereu pre
zent cu gîndirea vie, creatoare, cu 
personalitatea sa remarcabilă, cu 
spiritul dinamic, cutezător, adueîn- 
du-și o contribuție determinantă la 
elaborarea' documentelor Congresu
lui al XI-lea, a 
terne și externe 
liste.

Ridicînd, cu 
noastre, edificiul

întregii politici in- 
a României socia- 

/ 
mintea și brkțele 

___ , ... trainic al socialis
mului, avem bucuria să vedem Româ
nia așezată 
țărilor care 
mai înalte 
lizației. In 
prezentat 
Ceaușescu se afirmă viguros rea
lismul, luciditatea și consecvența 
cu care partidul nostru abordează 
problemele majore ale contempo-

definitiv în rîndurile 
aspiră spre culmile cele 
ale progresului și civi- 

Program, în Raportul 
de tovarășul Nicolae

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICODIM ROȘCA
delegat al organizației județene de partid Alba

Comuniștii, constructorii de mașini 
din Cugir, pe care-i reprezint la a- 
cest înalt forum al partidului, au 
dezbătut cu responsabilitate și exi
gență proiectul de Program al parti
dului, proiectul de Directive și Tezele 
Comitetului Central, exprimindu-și 
deplina adeziune față de prevede
rile acestor documente, care prefigu
rează cu clarviziune și vibrant pa
triotism strălucitele perspective ale 
națiunii noastre socialiste, ale înain
tării fermă a României spre comu
nism.

Am ascultat cu deosebit interes și 
emoție Raportul prezentat de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în fața Con
gresului și îmi exprim totala ade
ziune față de prevederile și ideile 
cuprinse în Raport, document de 
înaltă ținută științifică, în’care se 
face o magistrală sinteză a stadiului 
și perspectivelor de dezvoltare eco
nomică și socială a României.

Doresc să exprim — a spus vorbi
torul — în numele meu și al celor 
care m-au delegat la Congres, apro
barea deplină față de întreaga poli
tică internă și externă a partidului, 
care întruchipează năzuințele între
gului popor, voința sa ca România 
socialistă să se ridice pe noi trepte 
ale civilizației și progresului, să joa
ce un rol tot mai puternic în cadrul 
comunității internaționale.

Pentru viitorul luminos al patriei, 
susțin din toată inima realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului. Cu dumneavoastră, stima
te tovarășe secretar general, cel mai 
iubit fiu al poporului, înflăcărat con
ducător comunist, mereu în fruntea 

executării lucrărilor agricole pe te
renurile lăcoviștite. Numai în județul 
nostim există peste 60 000 hectare cu 
asemenea soluri care, cu actuala sis
temă de mașini, nu pot fi lucrate 
corespunzător. Aș propune, de ase
menea, ca Academia de științe a- 
gricole și silvice să urgenteze pro
ducerea seminței monogerme la sfe
clă de zahăr, ceea ce ne-ar da posi
bilitatea mecanizării acestei culturi 
și sporirii considerabile a producției.

In încheiere, permiteți-mi să-mi 
exprim încă o dată atașamentul to
tal față de politica internă și externă 
a partidului nostru și aprobarea de
plină față de documentele prezen
tate în Congres, asigurînd conduce
rea de partid, pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că agricultorii 
bihoreni vor fi și pe mai departe la 
înălțimea sarcinilor încredințate, 
contribuind cu toată priceperea și 
forța lor de muncă la înfăptuirea cu 
succes a programului de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

IOAN URSU
partid București

purtători și mijloace de stocare 
a energiei. Eforturile vor fi o- 
rientate spre tehnologii de ex
ploatare și valorificare a căr
bunilor inferiori și a zăcămintelor 
greu accesibile, spre descoperirea și 
valorificarea de zăcăminte de țiței 
situate la mare adîncime sau în zona 
platformei continentale românești a 
Mării Negre, spre noi tehnologii de 
creștere a factorului final de recu
perare a țițeiului din zăcăminte, 
spre valorificarea resurselor noastre 
de șisturi bituminoase. Cincinalul 
următor va absorbi o bună parte din 
efortul de realizare a primelor cen
trale nuclearoelectrice din țara noas
tră. înfăptuirea acestui obiectiv con
stituie pentru cercetare, proiectare 
și industria românească o problemă 
pasionantă, dar, in același timp, un

1

politici — a arătat în con
vorbitorul — se ilustrează 
se poate mai bine prin e- 
Teleormanului, județ unde

raneității, viabilitatea principiilor 
statornice pe care le promovează în 
relațiile cu țările socialiste, cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire 
socială.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Programul partidului pe care-1 vom 
adopta în Congres fixează între 
direcțiile fundamentale în care se va 
acționa pentru înfăptuirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea spre comunism, „drept țel 
suprem ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a între
gului nostru popor, sporirea gradu
lui de civilizație a vieții întregii so
cietăți”. In această apreciere se re
flectă esența orînduirii noastre, con
secvența cu care partidul, pe baza 
sporirii continue a avuției naționale, 
elaborează ansamblul de măsuri 
pentru satisfacerea cerințelor legii 
economice fundamentale a socia
lismului, prin aplicarea principiilor 
repartiției după cantitatea și calita
tea muncii, ale eticii și echității so
cialiste. în principiile repartiției se 
regăsesc deplin interesele majore ale 
națiunii noastre, adeziunea activă a 
poporului, în calitate de proprietar 
și producător, față de politica știin
țifică a partidului nostru.

înțelepciunea și rațiunea unei a- 
semenea 
tinuare 
cum nu 
xemplul 
în trecutul nu prea îndepărtat ..des
culții" și „moromeții" trăiau aidoma 
zicalei atît de cunoscute : „săraci 
în țară bogată". Ei aveau de toate, 
cum se exprima marele Istoric 
Nicolae. Iorga, vorbind despre oame
nii acestor locuri, în schimb le mai 
trebuiau trei lucruri ca să fie fericiți: 
„pămint, libertate și lumină". Exact 
ceea ce au dobîndit prin luptă și 
muncă uriașă, odată cu socialismul, 
care a așezat și aici, la Dunăre și 
Olt, alte rînduieli.

Politica de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție, pe întreg te
ritoriul, alocarea unor investiții de 
peste 17 miliarde lei, numai în noul 
context politico-administrativ de 
după Conferința Națională din 1967 
au determinat mutații profunde în 
viața economică și socială a județu
lui care realizează astăzi în 6 zile 
întreaga producție industrială din 
1950 și de 2 ori mai multe cereale 
și produse animaliere. Se contu
rează astfel, ca pretutindeni, o altă 
imagine, cea a muncii creatoare, cu 
rezultate economice, generatoare de

partidului, cavern garanția sigură că 
mărețul program de dezvoltare și în
florire economico-socială a României 
va deveni realitate prin munca noas
tră neobosită de producători și pro
prietari ai avuției naționale.

Am primit mandatul conferinței 
județene să raportez Congresului, 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, că industria județului Alba 
și-a îndeplinit sarcinile pe 4 ani din 
actualul cincinal cu 60 de zile "mai 
devreme, iar pînă la sfirșitul anu
lui va realiza o producție suplimen
tară de peste 1 miliard lei. Pe a- 
ceeași perioadă sarcinile la export 
au fost îndeplinite încă din luna au
gust.
x Apliclnd în viață sarcinile reie
șite din documentele de partid, in
dicațiile prețioase pe care ni le-ați 
dat cu prilejul vizitelor în județul 
Alba, în Întreprinderea unde lucrez, 
privind folosirea cu randament spo
rit a spațiilor și capacităților de pro
ducție, a forței de muncă și a timpu- ’ 
lui de lucru, perfecționarea tehno
logiilor și asimilarea de noi produ
se. vă informăm că unitatea noas
tră a îndeplinit planul pe 4 ani ai 
cincinalului cu 56 de zile înainte de 
termen și va realiza pînă la sfîrși- 
tul anului o producție suplimentară 
de peste 50 milioane lei, concreti
zată în importante cantități de pro
duse cu desfacerea asigurată, obți- 
nind totodată importante economii 
de combustibil și energie.

In contextul sarcinilor mobilizatoa
re care revin constructorilor de ma
șini, vorbitorul s-a referit, pe larg, 
la creșterea nivelului tehnic al pro
duselor, promovarea unor tehnologii 
moderne de prelucrare a metalului, 

examen de calitate, de mare dificul
tate și răspundere.

In lumina tendințelor actuale ale 
strategiei energetice mondiale pre
gătim încă de pe acum surse și pur
tători de energie, care să înlocuiască 
hidrocarburile. Un rol important la 
realizarea' programelor noastre ener
getice, ca și a celorlalte programe 
de introducere a progresului tehnic, 
il vor avea fizica, chimia și con
strucțiile de mașini.

Referindu-se la activitatea 'fizicie
nilor, vorbitorul a subliniat condi
țiile excelente pe care le oferă Cen
trul Național de Fizică București, 
inaugurat recent in prezența tovarășu
lui Nicolăe Ceaușescu și a altor con
ducători de partid și de .stat. Acest 
centru dă o expresie concentrată a 
concepției conducerii partidului nos
tru cu privire la integrarea cercetării 
cu învățămintul și producția.

In lumina principiilor politicii in
ternaționale a partidului și statului 
nostru — a spus vorbitorul — fiecare 
țară poate și trebuie să-și aducă con
tribuția, după puterile și resursele 
sale. Ia diviziunea internațională a 
muncii de creație științifică și tehno
logică, să-și spună cuvîntul în for
marea și înfăptuirea țelurilor de vii
tor ale omenirii. In acest sens vom 
depune toate eforturile.

Oamenii de știință din țara noas
tră Se angajează în.fața Congresului 
ca, prin muncă însuflețită, cu pa
siune, îndrăzneală și înaltă răspun
dere profesională și moral-politică, 
să facă din hotărîrile și documentele 
ce vor fi adoptate legea de bază a 
activității lor viitoare.

In încheiere, vorbitorul a spus : Am 
ascultat cu deosebită atenție și emo
ție cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostit în prima parte a 
ședinței plenare de astăzi. Am fost cu 
toții martorii acestui crez solemn, 
rostit de secretarul general al parti
dului în fața partidului, a Congresu
lui, a întregii națiuni. în acest mo
ment istoric, din sufletul și inima 
noastră de comuniști urăm fierbinte 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și stimat comunist al parti
dului, să aibă parte de'ani de viață 
lungă, sănătate și putere de muncă 
In fruntea partidului și statului nos
tru.

noi elemente de civilizație și bună
stare. Cu îngăduința dumneavoastră 
aș dori să susțin afirmațiile mele 
prin citeva cifre care vorbesc con
vingător despre ceea ce ne-am o- 
bișnuit să. numim „nivel de trai". 
Numai în acest cincinal veniturile 
bănești ale populației județului au 
crescut cu 69 la sută, iar cheltuielile 
social-culturale sint de două ori și 
jumătate mai mari față de 1966—1970. 
Și dacă întoarcem numai 25 de file 
din cele 30 ale calendarului vieții 
noi, constatăm că volumul desfacerii 
mărfurilor 
numai 424 
prezent și 
s-a mutat 
renovată.
ale statului ne-au ajutat să sporim 
de peste 4 ori numărul locurilor în 
grădinițe, creșe, Internate și ateliere 
școlare, față de 1970. ’■

Desigur, o viață civilizată și pros- 
pe'ră se întemeiază numai pe 
muncă, prin participarea noastră, a 
tuturora, la creșterea potențialului 
economic al țării și sporirea avuției 
naționale.

Dacă în activitatea noastră n-ar 
fi existat și Neajunsuri în construirea 
de locuințe, în gospodărirea localită
ților, dacă am fi valorificat mai bine 
pămîntul, resursele locale, materiale 
și umane, izvoarele bunăstării ar fi 
fost mai mari.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la necesitatea sporirii producției 
de bunuri materiale, creșterea cali
tății și reducerea cheltuielilor și la 
preocupările privind sistematizarea 
localităților și urbanizarea comune
lor județului, paralel cu o cît mai 
bună aprovizionare și. servire a 
populației.

Trăiesc cu putere sentimentul — 
a spus în încheiere vorbitorul — că 
nu va exista o altă îndatorire mai 
mare pentru fiecare dintre noi' decît 
aceea de a însuși Și aproba întru totul 
conținutul Raportului, Programului, 
Directivelor și Tezelor Congresului 
al XI-lea și de â milita cu pasiune 
revoluționară, cu toată dăruirea și, 
puterea noastră de muncă pentru a le 
transpune neabătut în viață. Ele re
prezintă pentru noi un program vi
zionar și temerar, profund realist, 
generează un puternic suflu înnoitor, 
ne dinamizează și ne îndeamnă să 
transformăm idealul în faptă, să le 
îndeplinim într-o concepție socialistă 
creatoare pentru ca astfel, să con
tribuim cu toată ființa la înflorirea 
patriei noastre dragi — Republica 
Socialistă România.

pe locuitor a sporit de la 
lei în 1950, la 4 400 lei în 
din 2 familii la sate una 

în casă nou construită sau 
, Eforturile considerabile

ridicarea continuă a performanțelor 
tehnice, îmbunătățirea structurii pro
ducției. Comitetul de partid și con
ducerea întreprinderii noastre s-au 
preocupat sistematic de îmbunătățirea 
muncii de concepție și cercetare în 
vederea intensificării' ritmului de 
înnoire și diversificare a producției, 
asimilării și introducerii in fabricație 
a unor mașini-unelte, produse de me
canică fină și bunuri de larg consum 
cu caracteristici tehnico-constructive 
și funcționale superioare. Pentru a- 
ceasta am reorganizat compartimen
tul de concepție, am atras la activi
tatea de creație tehnică, pentru di
versificarea și modernizarea produc
ției, un număr tot mai mare de mun
citori, tehnicieni și ingineri cu o înal
tă pregătire profesională. In actualul 
cincinal ău fost asimilate peste 60 de 
produse noi de mare complexitate, 
iar la sfirșitul anului 1975 ponderea 
produselor noi și modernizate numai 
in domeniul fabricației de mașini- 
unelte va reprezenta peste 80 la sută 
din volumul producției, rata medie 
de înnoire a producției fiind de circa 
5—6 ani, corespunzător valorilor me
dii Înregistrate pe plan mondial in 
acest domeniu.

Avînd în vedere complexitatea și 
tehnicitatea recunoscute ale produse
lor întreprinderii mecanice din Cugir. 
sîntem conștienți că ridicarea perfor
manțelor acestor produse impune ex
tinderea activității de cercetare apli
cativă, preocupare ce stă in atenția 
comitetului de partid din întreprin
derea noastră. Pentru ca cercetarea 
științifică și tehnică proprie să-și gă
sească o rapidă aplicare in produc
ție, considerăm că este necesar să 
(0 itudleze oportunitatea înființării 

unui centru de cercetare propriu, in
tegrat în structura organizatorică a 
întreprinderii.

Creșterea și diversificarea produc
ției în industria constructoare de ma
șini, concentrarea acesteia în unități 
mari, cum e in cazul întreprinderii 
noastre — a spus în continuare Vorbi
torul — creează probleme complexe 
de producție, organizare și conduce
re. Pentru bunul mers al producției 
întreprinderii, comitetul de partid și 
comitetul oamenilor muncii, cu spri
jinul comitetului județean de partid, 
au inițiat măsuri de cooperare pe 
plan județean cu întreprinderile de 
industrie locală și ale cooperației 
meșteșugărești, organizînd și spriji
nind cu utilaje și cadre producția 
unui șir întreg de subansamble com
plete pentru fabricația de mașini- 
unelte. Date fiind rezultatele bune 
ale acestei acțiuni, consider că aceas
tă problemă trebuie analizată și la 
nivel republican, în sensul favorizării 
dezvoltării unui număr mai mare de 
unități mici, specializate, atragerii în 
circuitul de producție al marilor în

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION VERMEȘAN
delegat al organizației județene de partid Ilfov

Exprimindu-și totala adeziune față 
de Raport și de documentele progra
matice supuse aprobării Congresului 
— vorbitorul a subliniat că susține, 
intr-un glas cu întregul nostru par
tid, cu întregul popor, propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de secretar 
general al partidului. Vedem în a- 
ceasta o exprimare firească a încre
derii, stimei și prețuirii profunde pe 
care o nutrim pentru secretarul ge
neral al partidului, pentru înaltele 
sale calități politice și morale, pen
tru contribuția sa inestimabilă la 
lupta de eliberare națională și so
cială, pentru progresul și prosperi
tatea României socialiste și indepen
dente, garanția sigură a orientării 
ferme a țării spre viitorul luminos 
înfățișat în documentele Congresului.

După ce a relevat eforturile con
siderabile făcute de stat pentru creș
terea gradului de mecanizare și chi
mizare a agriculturii, pentru extin
derea irigațiilor și dezvoltarea zooteh
niei, vorbitorul a subliniat că lucră
torii întreprinderilor agricole de stat 
din județul Ilfov se prezintă cu în
semnate succese în muncă în înfăp
tuirea sarcinilor stabilite de cel de-al 
X-lea Congres al partidului și de 
Conferința Națională din iulie 1972. 
Anul acesta, întreprinderile agricole 
de stat din județ au obținut, în me
die la hectar, 3 100 kg griu, 3 400 kg 
porumb boabe, 2 000 kg floarea-soa- 
relui ; au depășit planul de legume 
și fructe și au obținut 3 000 litri de 
lapte pe vacă furajată. Producțiile 
obținute au făcut ca aportul unități
lor agricole de stat la fondul de stat 
să fie tot mai mare, livrind in plus, 
față de anul trecut, 30 000 tone de 
cereale ; pe total județ, întreprinde
rile de stat contribuie cu 50 la sută 
la lapte și cu 65 la sută la carne. 
Prin ■'efectuarea la timp și de cali

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION PĂTAN
delegat al organizației județene de partid Dîmbovița

Doresc, de la început, să exprim 
deplina mea adeziune La ideile însu- 
flețitoare, la tezele de profundă în
semnătate teoretică și practică și la 
orientările clarvăzătoare cuprinse în 
Raportul secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Am convingerea nestră
mutată că obiectivele și sarcinile 
stabilite în Raport, in proiectul de 
Program al partidului și în proiectul 
de Directive corespund năzuințelor 
întregii noastre națiuni, de prosperi
tate. bună înțelegere și strinsă cola
borare între popoare, de pace trainică 
într-o lume nouă, mai bună și mai 
dreaptă.'

Subliniind importanța dezvoltării 
activității de colaborare și cooperare 
economică internațională, ca factor 
de bază al creșterii contemporane și 
componentă esențială a politicii noas
tre externe, vorbitorul a precizat că 
realizarea sarcinilor stabilite în acest 
domeniu de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională din 1972 a stat 
permanent în centrul preocupării 
conducerii de partid și de stat. Tot
odată, problematica dezvoltării rela
țiilor economice externe ale țării 
noastre au format obiectul unor ana
lize aprofundate la cele două con
sfătuiri pe țară cu întregul aparat 
din sistemul comerțului exterior, or
ganizate în 1971 și 1974 din Inițiativa 
conducerii partidului. Indicațiile date 
de secretarul general al partidului au 
fost transpuse într-un complex de 
măsuri practice, care au dus la creș
terea comerțului exterior și extinde
rea cooperării economice internațio
nale, la ridicarea eficienței în acest 
sector de activitate.

Volumul total al comerțului exte
rior al României este în acest an de 
aproximativ 2 ori mai mare decit In 
1970, exportul pe locuitor crescînd în 
aceeași perioadă de 2,2 ori. Au avut 
loc, în continuare, schimbări în struc
tura exportului, mașinile și utilajele, 
produsele chimice și ale industriei 
ușoare deținind circa 60 la sută, față 
de 48 la sută în 1970, ceea ce a ge
nerat o serie de rezultate pozitive în 
creșterea eficienței economice.

Actualmente, activitatea de comerț 
exterior si de cooperare în produc
ție cu alte state reprezintă circa */a 
din totalul producției, ceea ce reflec
tă angrenarea tot mai intensă a țării 
in circuitul economic mondial, în 
concordanță cu cerințele accelerării 
progresului . economico-social al 
României.

Un rol esențial în promovarea re
lațiilor noastre economice externe il 
are activitatea neobosită, pe. multiple 
planuri, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile rodnice cu 
conducătorii de partid și de stat din 
țări socialiste, țări în curs de dezvol
tare și alte țări. Cu ocazia vizitelor 
efectuate in ultimii ani de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in diferite țări 
au fost semnate 11 acorduri și pro
tocoale comerciale, 12 acorduri in- 
terguvernamentale de cooperare, și 
44 înțelegeri de cooperare în do
menii specifice, care, deschid o lar
gă perspectivă dezvoltării comer
țului nostru exterior și cooperării cu 
aceste state. Pe baza înțelegerilor la 
nivel înalt, au fost finalizate peste 
250 de acțiuni de cooperare, în do
menii și\ forme diverse. In țările in 
curs de dezvoltare iji desfășoară ac

treprinderi a Industriei locale și coo
perației, îndeosebi din localitățile în 
care există forță de muncă disponi
bilă. Acest lucru ar permite ca între
prinderile mari să se concentreze mai 
mult pe rezolvarea problemelor ma
jore ce se ridică în realizarea sar
cinilor de plan.

După ce a relevat preocuparea or
ganizației județene de partid pentru 
lărgirea bazei de materii prime, iden
tificarea și punerea în valoare a noi 
rezerve de substanțe minerale utile, 
reintroducerea în circuitul economic 
a reziduurilor și deșeurilor miniere 
și metalurgice, valorificarea poten
țialului hidroenergetic, vorbitorul a 
subliniat că este meritul parti
dului nostru, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, faptul că în poli
tica de industrializare socialistă a 
țării se pune un accent deosebit pe 
dezvoltarea bazei proprii de materii 
prime minerale și resurse energeti
ce, prin valorificarea rațională a bo
gățiilor de care dispunem. Așa cum 
se prevede in proiectul de Directive, 

tate a lucrărilor agricole de toamnă, 
au fost puse bazele unor recolte 
mari și pentru anul viitor.

Unitatea în care îmi desfășor acti
vitatea — I.A.S. Urziceni — cu toate 
condițiile nefavorabile impuse de 
natură a realizat în acest an 4 500 kg 
porumb boabe și 2 050 kg soia la hec
tar, iar pînă la sfirșitul anului vom 
obține 3 000 purcei peste plan și vom 
livra statului cu 150 tone carne de 
porc peste sarcina ce o avem. Tre
buie să arătăm însă că realizările 
obținute nu ne satisfac, deoarece ele 
nu se ridică încă la nivelul posibili
tăților de care dispunem. Astfel, in 
sectorul producției vegetale n-au 
fost folosite cu maximum de eficien
ță toate sistemele de irigații, iar lu
crările de fertilizare și erbicidare se 
execută uneori in condiții necores
punzătoare.

Din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ținută cu prilejul „Zilei 
recoltei" am tras multiple și pre
țioase învățăminte și pentru activi
tatea noastră în agricultura de stat. 
Cu ocazia adunărilor și conferințelor 
de dare de seamă și alegeri, membrii 
de partid au analizat cu toată răs
punderea, critic și autocritic, activi
tatea desfășurată de cadrele de con
ducere, de 'specialiști, de către toți 
lucrătorii din întreprindere, stabi
lind, în spiritul documentelor de 
partid, măsuri ferme pentru înfăp
tuirea marilor sarcini ce ne revin in 
viitor. Folosind la maximum capaci
tățile de producție și aplicind în 
practică ' cuceririle științei, sîntem 
hotăriți să facem tot ce depinde de 
noi pentru a obține producții ridi
cate, care să asigure și o rentabili
tate sporită. Colectivul nostru, în 
frunte cu comuniștii, se angajează 
ca în anul viitor să obțină 12 000 kg 
porumb boabe la cultură irigată și 
5 500 kg la cea neirigată, 4 300 kg 

tivitatea 16 societăți mixte cu parti
cipare românească, in domenii im
portante de interes comun.

Infățișind Congresului aceste rezul
tate. trebuie să subliniez. în același 
timp, că nu am reușit să îndeplinim, 
întotdeauna și integral, sarcinile șta-i 
bilite. între cauzele acestor nereali- 
zări se regăsesc o serie de deficiențe 
care mai persistă în activitatea noas
tră, a aparatului Ministerului Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, a întreprinderi
lor de comerț exterior, precum și în 
producția pentru export. Asigur Con
gresul că lichidarea acestor deficien
te. constituie o preocupare centrală. 
Potrivit direcțiilor jalonate de Con
gres, vom acționa neobosit, tu mai 
multă energie și fermitate, pentru 
realizarea sarcinilor de comerț ex
terior, pentru modernizarea nomen
clatorului de export, înnoirea accele
rată a produselor in pas cu progre
sul tehnico-științific și exigențele 
piețelor externe, pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară a activității de 
comercializare.

Documentele supuse Congresului 
prevăd pentru cincinalul viitor creș
terea volumului de comerț exterior 
cu 72—80 la sută față de perioada 
1971—1975, din care la export cu 75— 
85 la sută, într-un ritm superior ve
nitului național. O trăsătură defini
torie a exportului va fi creșterea 
substanțială a ponderii produselor su
perior prelucrate, îndeosebi a mași
nilor și utilajelor. îmbunătățirea 
structurii exportului pe ramuri și pe 
grupe de. mărfuri în cadrul fiecărei 
ramuri, creșterea gradului de pre
lucrare și a nivelului tehnic-calitativ 
al produselor, cu costuri de producție 
cit mai reduse, îmbunătățirea activi
tății de comercializare, creșterea 
continuă a eficientei comerțului ex
terior constituie sarcini de înaltă 
responsabilitate a tuturor factorilor 
antrenați în activitatea de producție 
și de comerț exterior, o condiție 
pentru asigurarea competitivității 
României in diviziunea internațională 
a muncii.

Referindu-se la sarcinile sporite ce 
le ridică planul anului 1975 in dome
niul comerțului exterior, vorbitorul a 
subliniat că este necesar ca, încă de 
pe acum, pe baza analizelor efec
tuate și a măsurilor stabilite, urmă
rind cu deosebită atenție evoluția 
conjuncturii, să se intensifice con
tractarea exporturilor și importurilor 
necesare, să se acționeze cu maximă 
promptitudine în raport cu diferitele 
situații concrete. Totodată este nece
sar să se acorde o și mai mare aten
ție asigurării unei calități ireproșa
bile a mărfurilor de export, respec
tării stricte a termenelor de livrare, 
astfel incit desfacerea la extern a 
producției planificate și aproviziona
rea din import în întregul an viitor 
să se desfășoare in condiții cît mai 
bune.

împletind activitatea curentă cu 
cea de perspectivă, potrivit stilului de 
muncă imprimat de conducerea parti
dului — a adăugat în continuare vor
bitorul — în centrul atenției trebuie 
să se afle, în același timp, pregătirea 
premiselor de îndeplinire a planului' 
de comerț exterior pe perioada 1976— 
1980. Acționind în conformitate cu 
programele concrete de acțiune, ela
borate din indicațiile tovarășului 

cincinalul 1976—1980 va acorda o deo
sebită atenție lărgirii bazei proprii 
de materii prime minerale șl resur
se energetice și aplicării unei politici 
de folosire rațională a materiilor pri
me, combustibililor și energiei.

Expresie elocventă a acestei preo
cupări, raportată la economia județu
lui Alba, il constituie faptul că în 
viitorul cincinal in Munții Apuseni 
se va dezvolta o puternică industrie 
de valorificare a minereurilor cupri
fere, ceea ce va determina o rapidă 
dezvoltare economico-socială a aces
tei zone a județului, iar pe Valea 
Sebeșului vor fi date in exploatare 
primele hidrocentrale cu o putere 
instalată de 300 MW.

Cu convingerea nestrămutată în 
politica realistă, științifică a parti
dului și statului nostru, în conducă
torul nostru iubit și stimat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sîntem ferm ho- 
tăriți să ne consacrăm întreaga ener
gie și capacitate creatoare înfăptuirii 
neabătute a Programului ce va fi 
adoptat de Congres.

grîu, 2 300 kg soia și 2 400 kg floarea- 
soarelui la hectar, 3 800 litri de lapte 
pe vacă furajată, 3 000 purcei și 170 
tone carne de porc peste plan.

Pentru introducerea pe scară largă 
a -rezultatelor cercetării științifice, 
ar fi bine ca Academia de științe 
agricole, Împreună cu Departamentul 
agriculturii de stat, să asigure ca în 
fiecare Întreprindere să se organizeze 
cimpuri experimentale, rezultat al 
unirii eforturilor cercetătorilor cu 
cele ale producătorilor.

Lucrătorii din agricultura de stat 
apreciază ca deosebit de bună pre
vederea din documentele supuse spre 
aprobarea Congresului de a se ur
genta producția de mașini și unelte 
agricole care să ne permită mecani
zarea lucrărilor la cultura legumelor 
și a orezului, a recoltării și prepară
rii furajelor, perfecționarea echipa
mentului pentru recoltarea mecani
zată a porumbului, florii-soarelui, cit 
și unele mașini pe care să le folosim 
la industrializarea și semiindustriali- 
zarea legumelor și fructelor ce nu pot 
fi valorificate în stare proaspătă 
direct la consumatori, ca Și produ
cerea unor crbicide cu spectru mai 
larg de combatere a buruienilor și cu 
o remanență mai scurtă.

însuflețiți de dragostea fierbinte șt 
devotamentul nețărmurit față de 
partid, de perspectivele mărețe pe 
care le prefigurează documentele is
torice ale Congresului al XI-lea al 
partidului, noi, comuniștii din agri
cultura de stat a județului Ilfov, ne 
angajăm solemn să îndeplinim exem
plar sarcinile și angajamentele din 
actualul cincinal, să ne mobilizăm 
toate forțele pentru a înfăptui toate 
prevederile ce ne revin din Program 
și Directive, contribuind astfel cu 
toate puterile minții și brațelor noas
tre la edificarea socialismului și co
munismului in patria noastră scumpă.

Nicolae Ceaușescu, prin contractele 
de lungă durată și cooperările per
fectate au fost obținute o serie de 
rezultate in asigurarea pe baze sta
bile, de perspectivă, a importului ne
cesar și a exportului în structura 
prevăzută de proiectul de Directive. 
Sîntem conștienți că rezultatele ob
ținute pină acum constituie numai 
un început. Avem obligația ca, în 
cursul anului 1975, să‘realizăm in
tegral programele adoptate, astfel in
cit noul cincinal să aibă asigurată o 
bază certă de realizare. în condițiile 
unei creșteri substanțiale â eficienței 
operațiunilor de export, import și de 
cooperare economică.

în ansamblul raporturilor econo
mice externe ale României, colabo
rarea cu toate țările socialiste va o- 
cupa și în viitor locul principal. A- 
cordăm o deosebită importanță am
plificării cooperării în cadrul 

•C.A.E.R. și înfăptuirii „Programului 
complex", care are' menirea să con
tribuie Ia accelerarea dezvoltării fie
cărui stat membru și a egalizării ni
velurilor lor de dezvoltare, la satisfa
cerea cit mai largă a necesităților lor 
în materii prime, mașiiii, utilaje și 
alte produse Extinderea colaborării 
economice între toate țările socialiste 
reprezintă o necesitate pentru pro
gresul general al socialismului, con
tribuie la creșterea prestigiului și ■ 
forței sale de atracție în lume.

Evocind relațiile economice ale ță
rii noastre cu țările in curs de dez
voltare, cit și cu țările capitaliste 
dezvoltate, vorbitorul a arătat că 
dezvoltarea relațiilor economice eu 
toate statele, indiferent de orinduirea 
lor, 6e îmbină cu participarea activă 
a României la viața organizațiilor e- 
conomice internaționale, chemat» 
să-și aducă contribuția la intensifi
carea colaborării în condițiile crește
rii interdependențelor pe arena mon
dială. Este un merit de seamă al 
partidului nostru, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a pune in ade
vărata lor lumină amploarea și im
plicațiile problemelor economice și 
financiare cu care este confruntată 
lumea de azi — subdezvoltarea, criza 
energiei, tendințele protecționiste, in
stabilitatea monetară — și de a fi 
jalonat principalele căi de acțiune 
pentru soluționarea lor, prin instau
rarea în lume a unei noi ordini eco
nomice și politice, căreia îi sint defi
nitorii afirmarea dreptului fiecărui 
popor la dezvoltarea liberă și inde
pendentă, lichidarea decalajelor eco
nomice și asigurarea unor echitabile 
raporturi între state, într-un climat 
de securitate șl pace.

Propășirea României socialiste, fău
rirea viitorului ei comunist și afir
marea sa plenară în viața internațio
nală sint indisolubil legate de nume
le și prodigioasa activitate a marelui 
fiu al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adevăr larg recu
noscut și pe plan mondial. Alătur 
glasul meu, glasului tuturor oameni
lor muncii, voinței Întregului nostru 
popor, susținind fierbinte realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, aceasta fiind o chezășie 
a marilor izbînzi de viitor ale națiu
nii noastre, a făuririi comunismului 
in țara noastră, a asigurării unei vieți 
fericite poporului român, a afirmării 
și mai puternice a României ln lume.
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MESAJE ALE SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE
ADRESATE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.

După cum s-a anunțat, în după-amiaza primei zile a Congresului a avut ioc o ședință festivă prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul căreia au fost transmise mesaje de 
salut din partea partidelor comuniste și muncitorești, a numeroase partide socialiste, democratice, mișcări de eliberare și alte organizații progresiste.

Redăm mai jos, în formă prescurtată, din mesajele înmînate în cadrul ședinței festive, cît și din alte mesaje adresate marelui forum al comuniștilor români:

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia Partidul Comunist Chinez
Scumpi tovarăși — se arată în mesaj — 

Comitetul Central al Partidului Comunist 
al .Uniunii Sovietice, în numele comuniști
lor sovietici, al popoarelor din țara noastră, 
adresează delegărilor la Congres, tuturor 
membrilor Partidului Comunist Român și 
oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România un fierbinte salut tovărășesc, pre
cum și urări de activitate rodnică Congre
sului al XI-lea al P.C.R.

Cu mare satisfacție constatăm că în anii 
construcției socialiste oamenii muncii din 
România, sub conducerea partidului lor 
comunist, in strinsă colaborare cu popoare
le din celelalte țări socialiste, au înfăptuit 
pe pămîntul românesc adinei prefaceri re
voluționare. România de astăzi este o țară 
cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură 
socialistă, cu un nivel avansat de știință 
și cultură.

în continuare, mesajul exprimă încrederea 
că și noile sarcini care au apărut în fața 
partidului și țării în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și în mersul 
înainte spre comunism vor fi și ele îndepli
nite cu succes de'comuniștii români, de po
porul român. Munca constructivă a clasei 
muncitoare, a țărănimii cooperatiste și a 
intelectualității populare din România, con
duse de partidul comunist, întărirea legă
turilor și extinderea colaborării strînse a 
Republicii Socialiste România cu țările so
cialiste frățești, participarea, activă la re
alizarea Programului complex al integrării 
economice' socialiste, sint chezășii ale înflo
ririi în continuare a României socialiste.

Adincirea unității și coeziunii partîdelor 
și statelor frățești pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internaționalismului 
proletar corespunde pe deplin intereselor

Partidul Comunist Italian
Transmițînd delegaților la Congres salu

tul frățesc și urări de succese din partea co
muniștilor italieni, mesajul subliniază : la 
acest Congres veți face un bilanț pe deplin 
pozitiv al celor 30 de ani de muncă pentru 
construirea unei Românii noi și — prin pla
nul cincinal 1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-sociale a Româ
niei pentru perioada pînă în 1990 — vă 
veți propune obiective noi și înaintate pri
vind edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Planificarea dezvoltării 
țării pentru o îndelungată perioadă — pla
nificare elaborată științific, bazată pe re
zultatele deja obținute și exprimată prin 
perspectivele pe care le trasați — repre
zintă o confirmare a superiorității istorice 
a socialismului și a posibilității acestuia de 
a da un răspuns pozitiv marilor probleme 
care stau astăzi in fața omenirii. Această 
capacitate a socialismului este semnificativă 
și de importantă internațională, mai ales 
în momentul în care lumea capitalistă este 
zguduită de o criză profundă — nu numai 
economică, financiară, și de producție, ci o 
criză care cuprinde întreaga viață socială. 
Noi știm foarte bine că,, in Italia, criza eco- ° 
nomică, socială și politică pune mereu pe 
prim plan necesitatea de a găsi noi căi și 
orientări complet diferite față de trecut, 
pentru a se putea asigura dezvoltarea țării, 
apărarea și întărirea democrației, înaintarea 
pe drumul progresului și al reînnoirii so
cietății. în condițiile acestei crize și ale 
necesității de a se găsi o ieșire pozitivă, 
partidul nostru se prezintă tot mai mult ca 
o mare forță națională, muncitorească și 
populară, strins legată de toate categoriile 
de oameni ai muncii și care arată, prin 
propriii sa luptă și propria sa politică de 
unitate cu toate forțele democratice și 
populare, laice și catolice, o perspectivă de 
reînngire democratică și socialistă a socie
tății italiene.

în continuare, relevînd că lupta popoare
lor pentru dezvoltare de sine stătătoare, li

Partidul Comunist din Spania
Dragi tovarăși — se arată în mesaj — 

salutul pe care noi, comuniștii spanioli, il 
aducem Congresului vostru are căldura 
sentimentelor frățești și de solidaritate care 
au unit și unesc cele două partide ale noas
tre în lunga luptă comună. împotriva impe
rialismului, pentru cauza păcii, a libertății 
și socialismului.

Partidul Comunist din Spania, angajat 
împreună cu celelalte forțe muncitorești și 
democratice din țara noastră într-o dură 
bătălie pentru lichidarea ultimului regim 
fascist care supraviețuiește în Europa, dă o 
înaltă apreciere rezultatelor obținute de 
poporul român în construirea societății noi, 
socialiste.

Ne bucură — subliniază in continuare me
sajul — marile succese pe care le-ați ob
ținut sub conducerea înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român, în frunte cu Comite
tul Central și tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cunoaștem profundele transformări din țara 
voastră, ieri inapoiată, iar astăzi dispunind 
de o modernă industrie socialistă, bucurîn- 
du-se de realizări în domeniul culturii, 
educației, științei, sănătății, pe care nimeni 
pu îndrăznește să le nege.

Dorind Congresului vostru succes deplin, 
ne exprimăm convingerea că Programul pe 
care îl veți discuta și aproba, rezoluțiile 
voastre vor da un impuls puternic înfloririi 
multilaterale a României socialiste.

în momentele în care lumea capitalistă 
se cufundă într-o criză extrem de profun
dă, ce pune sub semnul întrebării însuși 
acest sistem sfișiat de contradicții insolu
bile, exemplul României, alături de cele
lalte treisprezece țări socialiste, oferă mun
citorilor și militanților de avangardă din 
lumea întreagă confirmarea concretă a fap
tului că socialismul reprezintă viitorul în
tregii umanități.

în continuare, mesajul arată : regimul lui 
Franco se află în agonie. Stilpii pe care 
se sprijinea se clatină. Lupta de mase se 
desfășoară cu o forță, amplitudine, comba
tivitate fără precedent. Mișcarea grevistă 
cuprinde centrele industriale vitale ale ță
rii. Protestul țărănimii se generalizează. 
Universitatea este un clocot de lupte. în
vățătorii, medicii, inginerii, avocații și alte 
sectoare profesionale iși manifestă repulsia 
fată de obscurantismul fascist.

Cel mai important eveniment politic din 
ultimul timp a fost constituirea Juntei De
mocratice din Spania, care grupează forțe 
politice largi — de la partidul comunist 
pină la cercurile cele mai dinamice ale 
capitalismului spaniol dornice să se termi
ne cu un sistem politic fascist ce constituie 
o frină in dezvoltarea țării și un obstacol 

fundamentale' ale tuturor țărilor comunită
ții socialiste. Acțiunile comune ale țărilor 
frățești în făurirea societății noi și în a- 
părarea cuceririlor socialismului, politica 
lor bogată în inițiative pe arena interna
țională, precum și întărirea unității mișcă
rii comuniste și creșterea forțelor de eli
berare națională exercită o influență tot 
mai puternică asupra climatului politic 
mondial, favorizind procesul destinderii și 
mersul ferm înainte pe drumul păcii și 
progresului social.

în continuare, mesajul afirmă : P.C.U.S. 
se pronunță permanent pentru întărirea 
prieteniei frățești dintre popoarele sovietic 
și român, dintre partidele comuniste ale 
ambelor țări, pentru colaborarea adincă și 
multilaterală în domeniul politic, econo
mic, cultural și în alte sfere, pentru stu
dierea reciprocă .a experienței din dome
niul construirii socialismului și comunis
mului, pentru coordonarea strinsă a efor
turilor noastre pe arena internațională.

Noi dorim comuniștilor români, tuturor 
oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România noi și mari realizări în dezvolta
rea, pe multiple planuri, a României pe 
drumul socialismului și comunismului.

Să se dezvolte și să se întărească priete
nia frățească, colaborarea și solidaritatea 
dintre 'Partidul Comunist al' Uniunii So
vietice și- Partidul Comunist Român, dintre 
poporul sovietic și poporul român, în lupta 
pentru țelurile comune, în interesul cauzei 
socialismului și păcii în lumea întreagă 1
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beră și autonomă este strîns legată de lupta 
pentru promovarea în Europa și in întreaga 
lume a politicii de destindere, de reducerea 
armamentelor, de edificarea coexistenței 
pașnice și pentru inițierea, unui proces Care 
să ducă la desființarea blocurilor, în me
saj se arată :

Cunoaștem și apreciem activitatea impor
tantă pe care România socialistă o desfă
șoară pe plan internațional pentru a-și a- 
duce propria contribuție la edificarea unor 
noi raporturi între state și a unei lumi eli
berate de imperialism, de foamete, de sub
dezvoltare, o lume în care să triumfe drep
tul fiecărui popor de a-și alege liber pro
priul viitor. O importanță deosebită capătă 
in acest context activitatea in favoarea secu
rității și cooperării în Europa și a transfor
mării continentului nostru într-o zonă in 
care destinderea politică să fie garantată 
prin destindere militară, prin dezarmare, 
prin desființarea blocurilor.

în încheiere, în mesaj se spune :
Dragi tovarăși, în activitatea pe care o 

desfășoară pe plan internațional, relațiile 
prietenești dintre cele două partide ale 
noastre sint vii și iritense. Dorim să ac
ționăm pentru întărirea și îmbunătățirea 
în continuare a relațiilor noastre, convinși 
Că dezvoltarea lor în viitor va reprezenta 
o contribuție la edificarea unor raporturi 
tot mai intense de prietenie și cooperare în
tre cele două popoare și cele două țâri ale 
noastre.

în acest spirit vă reînnoim, dragi tovarăși, 
urările și salutul nostru frățesc, convinși 
că cel de-al XI-lea Congres va reprezenta 
un moment de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea socialistă a României.
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pentru relațiile atît de necesare dintre Spa
nia și Europa.

Partidul Comunist din Spania, care lșl 
elaborează politica în conformitate cu con
dițiile concrete ale țării și nu-și precupe
țește eforturile pentru a aduce o contribu
ție maximă la lupta maselor și la procesul 
de unire a tuturor forțelor antlfranchiste, 
a înregistrat in această perioadă o creștere 
considerabilă a influenței și organizării 
sale. Aceasta — continuă mesajul — face 
să crească responsabilitatea noastră In fața 
poporului spaniol și, în același timp, în fața 
mișcării comuniste și a forțelor antiimpe- 
rialiste din lumea întreagă — pentru cură
țirea Europei de ultima redută fascistă.

în aceasta este interesat nu numai po
porul spaniol. Mulțumind partidelor comu
niste și socialiste, mișcărilor de eliberare 
națională pentru întreaga solidaritate ma
nifestată, dorim să le spunem în aceste mo
mente deosebit de decisive pentru poporul 
nostru : Tovarăși ! Prieteni ! Astăzi mai 
mult ca oricînd, avem nevoie de mobiliza
rea voastră, de sprijinul vostru,, pentru a 
frîna represiunea care lovește în tovarășii 
noștri închiși, pentru, a obține eliberarea 
lui Sanchez Montero, Romero Marin, Lucio 
Lobato. Fernandez Inguanzo. Marcelino Ca- 
macio și a celorlalți conducători ai comisi
ilor muncitorești, a tuturor deținuților po
litici spanioli.

Mesajul subliniază că, mai ales acum, 
în condițiile crizei imperialismului, este o 
datorie imperioasă să se facă tot posibilul 
pentru restabilirea și întărirea unității miș
cării comuniste internaționale, pentru 
făurirea frontului comun al tuturor forțe
lor antiimperialiste.

Mesajul transmite apoi un salut frățesc 
popoarelor din Portugalia și Grecia, care 
s-au eliberat de dictaturile fasciste, și ex
primă solidaritatea indestructibilă cu lupta 
comuniștilor, socialiștilor și democraților 
chilieni, urmăriți de către junta militară 
fascistă a lui Pinochet.

Vă rugăm să ne permiteți să reafirmăm, 
în încheierea acestui mesaj, sentimentele 
noastre de afecțiune, care unesc pe comu
niștii spanioli și comuniștii români.

Trăiască cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român !

înainte în lupta pentru unitatea mișcării 
comuniste internaționale, pentru frontul co
mun al tuturor forțelor antiimperialiste 1
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Dragi tovarăși. — se arată în mesaj — 
în numele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. al clasei muncitoare, popoarelor și 
naționalităților Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia transmitem cele mai 
cordiale salutări tovărășești delegaților la 
cel de-al XI-lea Congres al partidului, tu
turor comuniștilor și oamenilor muncii din 
România prietenă.
.Totodată, mesajul transmite din partea 

președintelui Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
tovarășul Iosip Broz Tito, cele mai calde 
salutări activității Congresului și1 cele mai 
bune urări de succese și noi realizări în 
construcția socialismului, subliniind că 
U.C.I. și toți oamenii muncii din Iugoslav 
via se bucură sincer de succesele poporului 
român sub conducerea P.C.R.

Relevînd dezvoltarea cu succes și adîn- 
cirea continuă a relațiilor de prietenie și 
a colaborării reciproc utile, multilaterale 
și egale în drepturi dintre popoarele român 
și iugoslav, mesajul evidențiază cooperarea 
fructuoasă și tot mai bogată în conținut 
dintre U.C.I. și . P.C.R. și subliniază 
contribuția deosebită și imboldul puternic 
pe care îl dau tovarășii Iosip Broz Tito 
și Nicolae Ceaușescu dezvoltării raportu
rilor ' reciproce dintre cele două țări so
cialiste vecine și1 prietene.

în , continuare, mesajul subliniază am
ploarea și intensitatea luptei internaționale 
pentru socialism, caracterizată printr-o 
diversitate de căi și o multitudine de 
forme, corespunzînd condițiilor istorice 
și sociale ale fiecărei țări. Lupta con
temporană pentru progres social și so
cialism necesită căutarea unui nou conținut 
și unor noi forme de colaborare intră parti
dele comuniste, muncitorești și alte partide 
și mișcări progresiste. O astfel de colabo
rare și asemenea relații nu se pot dezvolta., 
decit pe baza respectării independenței, au
tonomiei, egalității în drepturi, .neameste
cului îrț dezvoltarea internă și in politica 
altora, a dreptului fiecărui popor de a-și 
alege liber căile dezvoltării sale, precum 
și pe baza răspunderii fiecărei mișcări re
voluționare in fața propriei sale clase mun
citoare și a propriului popor.

Partidul Comunist Bulgar
Dragi tovarăși — se arată în mesaj — în 

numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, al comuniștilor bulgări 
și al oamenilor muncii din Republica Popu
lară Bulgaria, transmitem tuturor delega
ților, comuniștilor și oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România salutări cor
diale și urări de succes în desfășurarea lu
crărilor celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român'.

Congresul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român va face bilanțul activității crea
toare a poporului român in opera de con
struire a socialismului. în anii puterii popu
lare, în România au avut loc profunde 
transformări- revoluționare, care au schim
bat radical înfățișarea țării.'Dintr-o țară cu 
o industrie slab dezvoltată și o agricultură 
înapoiată, România s-a transformat într-un 
stat industrial-agrar socialist. Au crescut 
sensibil nivelul cultural și bunăstarea ma
terială a celor ce muncesc. ,

Istoria a înscris multe pagini de priete
nie, de acțiuni comune și întrajutorare- mu
tuală între comuniștii bulgari și români, 
între popoarele bulgar și român. Legăturile 
strînse dintre acestea în înfăptuirea țelu
rilor revoluționare ale clasei muncitoare în 
cele două țări constituie un exemplu grăi
tor al solidarității internaționaliste. în anii 
construirii socialismului, prietenia și cola
borarea multilaterală dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica Socialistă 
România, dintre Partidul Comunist Bulgar 
și Partidul Comunist Român se extind tot 
mai mult — se arată în mesaj, in care se 
spune apoi : Colaborarea și unitatea de ac
țiune a țărilor comunității socialiste, mem
bre ale C.A.E.R. și ale Tratatului de la Var
șovia, fundamentate pe principiile interna
ționalismului socialist, îmbogățesc cu un 
nou conținut prietenia tradițională bulgaro- 
română și sporesc forța sa vitală.

Anul acesta este un an jubiliar pentru 
Bulgaria și România. Eliberate de sub fas
cism și capitalism cu ajutorul hotărîtor al 
Uniunii Sovietice, popoarele noastre constru
iesc astăzi societatea socialistă dezvoltată.

Partidul Muncii din
Adresăm felicitări fierbinți celui de-al 

XI-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân frățesc și transmitem delegaților la 
Congres și, prin intermediul lor, -tuturor 
membrilor Partidului Comunist Român și 
poporului român, un călduros salut de prie
tenie — se arată în mesaj — relevindu-se 
în( continuare : Congresul al XI-lea al 
P.C.R. constituie uh eveniment de o excep
țională semnificație în lupta poporului ro
mân pentru construirea societății socialiste ■ 
multilateral dezvoltate.

Partidul și poporul nostru nutresc calde 
sentimente de. prietenie frățească față de 
Partidul Comunist Român și urmăresc cu 
un profund interes lupta dreaptă pe care 
o duce poporul român. Comuniștii și po
porul român au militat timp îndelungat 
pentru libertate, parcurgînd un drum greu 
de luptă aprigă pentru răsturnarea vechii 
societăți și edificarea unei vieți noi. Româ
nia, odinioară agrară și înapoiată, s-a trans- ’ 
format într-un stat socialist puternic, cu 
o industrie modernă și o agricultură dez
voltată, cu o știință și cultură în plină în
florire.

Astăzi, poporul român, sub conducerea 
justă a Partidului Comunist Român în 
frunte cu eminentul său conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, duce o luptă ener
gică pentru îndeplinirea înainte de termen 
a planului cincinal adoptat de cel de al 
X-lea Congres al partidului și obține reali
zări mărețe în toate domeniile construc
ției socialiste. Prin documentele actualului 
Congres. România va înregistra mari pro
grese în construirea socialismului.

în conducerea operei de construcție so
cialistă — se spune în mesaj — Partidul 
Comunist Român a promovat o politică in
dependentă, aplicînd principiile generale 
ale marxism-leninismului la realitățile țării. 
Ca urmare a creșterii conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii și a traducerii în viață 
ș politicii autonome a P.C.R., în Ro
mânia sint ferm asigurate suveranitatea 
politică și independența economică, iar 
construcția socialistă se desfășoară în mod 
accelerat în ansamblul său.

De asemenea, în domeniul relațiilor in
ternaționale, poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, își a- 
pără demnitatea națională, se împotrivește 
imperialismului, sprijină lupta de eliberare 
a popoarelor asuprite pentru independență 
națională, lupta popoarelor din Asia, Afri
ca și America Latină, care, sub steagul an- 
tiimperialist și al suveranității, își con
struiesc o viață nouă ; el militează pentru 
realizarea unității și coeziunii țărilor socla- 

în continuare, mesajul arată că au fost 
obținute rezultate importante în direcția 
destinderii internaționale în unele regiuni 
și citează evenimentele din Portugalia și 
Grecia, subliniind apoi că procesul destin
derii trebuie să cuprindă toate zonele lumii, 
înfăptuindu-se principiile coexistenței paș
nice active. După ce relevă că actualul 
sistem de relații economice internaționale 
întemeiat pe privilegii și exploatare este 
nu numai cauza lărgirii prăpastiei între ță
rile dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, 
ci și o sursă de noi crize tot mai ascuțite 
și de pericole pentru pacea mondială și că 
U.C.I. și R. S. F. Iugoslavia acționează pen
tru transformarea neîntîrziată a acestui 
sistem de relații, în mesaj se spune : politi
ca de nealiniere, ca orientare stabilă a Iu
goslaviei socialiste în politica externă, ex
primă interesele vitale ale clasei noastre 
muncitoare și ale tuturor popoarelor și națio
nalităților țării noastre. Luînd parte activă 
la acțiunile întreprinse de țările nealiniate 
și colaborind cu toate țările, fără deosebire 
de sistemele lor sociale, pe baza principiilor 
egalității în drepturi, independenței, auto
nomiei, neamestecului în treburile interne 
ale altora și avantajului reciproc, Iugosla
via iși aduce contribuția la lupta pentru 
libertate, independență, progres social, ega
litate în relațiile politice și economice.

Congresul al X-lea al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia și noua Constituție a 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
au confirmat orientarea spre dezvoltare, pe 
baza autoconducerii socialiste, precum și 
politica externă de nealiniere — toate aces
tea constituind o expresie a continuității 
revoluției noastre socialiste.

în încheiere, mesajul exprimă încă o dată 
urări de succes , deplin Congresului al XI-lea 
în activitatea, sa creatoare, spre binele po
porului României socialiste priet.ene, al 
socialismului și păcii in lume.
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în cei 30 de ani, Republica Populară Bul
garia a obținut realizări istorice în edifica
rea societății noi, socialiste — rezultat al 
politicii consecvente marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Bulgar, al muncii în
suflețite și perseverente depuse de poporul 
bulgar, al colaborării și coeziunii cu țările 

• socialiste frățești și, îndeosebi, al colabo
rării multilaterale și al apropierii tot mai 
strinse dintre Bulgaria și U.R.S.S.

Republica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România — subliniază me
sajul — construiesc societatea ■ socialistă 
dezvoltată în condițiile afirmării cu și mai 
multă vigoare a procesului de destindere 
în relațiile internaționale, influențat în 
mod hotărîtor de țările comunității so
cialiste. Un rol deosebit de important în 
această direcție îl are programul de pace 
al P.C.U.S., adoptat la cel de-al XXIV-lea 
Congres al său. în actuala situație, princi
pala sarcină a partidelor comuniste și 
muncitorești frățești și a tuturor forțelor 
antiimperialiste și progresiste din jlume 
este ca, prin eforturi comune, să facă ire
versibil acest proces istoric. <

în încheiere, în mesaj se urează comu
niștilor din Republica Socialistă România 
noi succese în construirea societății so
cialiste dezvoltate și în sporirea contribu
ției, printr-o strinsă prietenie cu comuniștii 
din celelalte țări socialiste frățești, la con
solidarea unității și coeziunii mișcării co- 

" muniste și muncitorești internaționale pe 
baza marxism-leninismului și. a internațio
nalismului proletar.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia dintre Republica Popu

lară Bulgaria și Republica Socialistă Româ
nia !

Trăiască unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

BULGAR

Coreea
liste și a mișcării comuniste internaționale 
pe baza principiilor independenței și ne
amestecului în treburile interne, cît și pen
tru înfăptuirea securității europene și asi
gurarea păcii în lume. Ca urmare, crește 
continuu prestigiul internațional al Repu
blicii Socialiste România.

Mai departe, în mesaj este prezentat un 
amplu tablou al preocupărilor actuale,și al 
marilor succese dobîndite de poporul co
reean, înfăptuind strălucit ideologia „Ciuce“ 
in toate domeniile, sub conducerea clarvă
zătoare a Partidului Muncii din Coreea, în 
frunte cu iubitul și stimatul conducător, 
tovarășul Kim Ir Sen — succese prin care, 
într-un timp istoricește scurt, țara s-a 
transformat radical, devenind dintr-un stat 
colonial, agrar, înapoiat, un stat socialist 
industrial, suveran și prosper.

în continuare, în mesaj este relevată 
lupta hotărită și perseverentă a R.P.D. Co
reene pentru înfăptuirea unificării inde
pendente și pașnice a patriei, subliniin- 
du-se că în acest scop trebuie să fie lichi
dat. regimul de dictatură fascistă a clicii 
marionetă a lui Pak Cijan Hi, să fie de
mocratizată societatea din Sud, retrase, 
complet trupele americane care ocupă par
tea de Sud a țării sub firma trupelor 
O.N.U. și să fie convocată cît mai repede 
posibil Marea Adunare Națională sau Con
sfătuirea Consultativă Politică la care să 
participe reprezentanți ai diferitelor clase și 
pături sociale, precum și ai tuturor parti
delor politice și organizațiilor sociale din 
Nord și Sud.

în înfăptuirea cauzei comune a marxism- 
leninismului, acordăm o înaltă prețuire 
prieteniei și solidarității cu Partidul Comu
nist Român frățesc, cu poporul român. 
,Și pe viitor — se arată în încheierea me
sajului — vom depune toate- eforturile pen
tru întărirea și dezvoltarea pe mai departe, 
in toate domeniile — politic, economic și 
cultural — a prieteniei și solidarității între 
cele două partide și popoare, corespunză
tor intereselor revoluției din cele două 
țări ale noastre.

Trăiască prietenia și solidaritatea frățeas
că dintre Partidul Muncii din Coreea și 

■ Partidul Comunist Român, dintre poporul 
coreean și poporul român !

Trăiască invincibilul steag al marxism- 
leninismului I
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Dragi tovarăși — se arată în mesaj — Co
mitetul Central al Partidului Comunist 
Chinez adresează cele mai calde felicitări 
frățești Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

în perioada care a trecqt de la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân, poporul român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. ducînd o politică 
independentă și de sine stătătoare, luptînd 
cu tenacitate pentru prosperitatea țării, a 
obținut noi realizări importante în opera 
de construire a socialismului. Partidul Co
munist Român a condus poporul român in 
lupta ‘ eroică și neobosită pentru apărarea 
independenței naționale șl a suveranității 
țării. Partidul Comunist Român se opune 
imperialismului și hegemonismului, colo
nialismului și neocolonialismului, sprijină 
lupta dreaptă a națiunilor și popoarelor a- 
suprite, aducînd o contribuție pozitivă la 
cauza revoluționară a popoarelor întregii 
lumi. '

Cel de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — se spune mai departe 
în mesaj — are loc în momentul în care

Partidul Comunist din Japonia
Dragi tovarăși — se arată in mesaj — cu 

ocazia Congresului al XI-lea al P.C.R., Co
mitetul Central al Partidului Comunist din 
Japonia transmite salutări cordiale, felici
tări și expresia solidarității sale militante 
delegaților la Congres, tuturor membrilor 
Partidului Comunist Român, poporului ro
mân.

în continuare, relevînd că al XI-lea Con
gres al P.C.R. are loc în anul jubiliar, me
sajul arată : in această perioadă ați îna
intat pe drumul construirii unei societăți 
socialiste, în rpod independent, acționind in 
conformitate cu condițiile concrete din 
România și, depășind diverse dificultăți, 
ați transformat România «lintr-o țară agra
ră înapoiată într-o țară industrial-agrară 
avansată, ați îmbunătățit rapid condițiile de 
viață și ați ridicat nivelul de cultură al 
poporului. în același timp, ați făcut efor
turi energice pentru a apăra in mod hotă- 
rît suveranitatea țării și pentru a stabili 
relații internaționale bazate pe principiile 
independenței, egalității, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc. Pe 
baza rezultatelor acestor lupte, Congresul 
al XI-lea va defini fu claritate perspecti
vele societății socialiste multilateral dez
voltate.

în continuare, mesajul cuprinde o anali
ză a situației politice din Japonia, reliefind 
că'forțele politice conducătoare — reprezen
tante ale intereselor capitalului monopolist
— care intenționează să reînvie militaris
mul, pe baza legăturilor de subordonare 
față de cercurile imperialiste din S.U.A., 
se află într-o stare de confuzie și profunde 
convulsii, fapt ilustrat și de alegerile din 
vara acestui an, cind numărul voturilor a- 
cordate partidului de guvernămînt, P.L.D., 
a scăzut simțitor ; în același timp, P.C. din 
Japonia, forța motrice a frontului progre
sist unit, și-a dublat aproape locurile în 
Camera Consilierilor, obținînd sprijin din 
partea a circa 7 milioane de oameni. Acest 
important avans — se subliniază în mesaj
— arată că obiectivele luptei P.C.J. — in
dependența reală, democrația, pacea, neu
tralitatea și condiții mai bune de viață pen
tru masele muncitoare — cîștigă noi ade
renți în rîndurile poporului japonez.

Relevînd în continuare că. în prezent, în 
Japonia o suprafață locuită de peste 40 
milipane oameni se află sub administrații 
locale progresiste, susținute de partidul co
munist împreună cu alte partide, mesajul 
arată că P.C.J. a acționat în mod consec
vent în direcția formării unui front unit, 
iar Congresul al XII-lea. ținut in noiembrie 
anul trecut, a adoptat o propunere concre

Partidul Comunist Francez
Credincios învățămintelor tuturor celor 

care au suferit și luptat pentru democrație, 
pentru independența și fericirea unei 
Românii eliberate de asuprire și mizerie — 
se arată în mesaj — credincios învăță
mintelor fondatorilor mișcării muncitorești 
din România și învățăturii întemeietorilor 
partidului comunist, poporul român con
struiește o viață nouă, subliniindu-se că cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. își propune 
sarcina de a stabili direcțiile fundamentale 
ale dezvoltării în continuare a societății 
românești pe calea socialismului și a co
munismului.

Avîntul multilateral al socialismului des
chide bărbaților și femeilor din România 
perspectiva fericită a ridicării continue a 
nivelului lor de trai, a unei dezvoltări ar
monioase, economice și sociale, politice și 
culturale. Această operă va fi dusă la bun 
sfîrșit prin contribuția conștientă a fiecă
rui om al muncii, a fiecărui cetățean. Ex
periența clasei muncitoare si a poporului 
român demonstrează că trăsătura majoră a 
epocii noastre o constituie avîntul socialis
mului, care își dovedește tot mai mult. în 
fapte, superioritatea sa față de capitalism.

întîlnirea ce a avut loc recent între to
varășii Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, și Georges 
Marchais, secretar general al Partidului 
Comunist Francez, a reliefat solidaritatea 
.militantă dintre cele două partide, voința 
lor comună de a dezvolta legături de coo
perare prietenească în concordanță cu prin
cipiile mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. în același timp, această în- 
tilnire a subliniat cit de mult corespunde 
dezvoltarea schimburilor și a relațiilor 
dintre Franța și România cu interesele po
poarelor noastre, slujind totodată cauza 
păcii în Europa și în lume.

Referindu-se în continuare la recentul 
Congres al P.C. Francez, mesajul arată că 
acesta a procedat la o analiză aprofundată 
a crizei care afectează toate laturile reali
tății naționale, o criză economică, socială, 
politică, culturală, ideologică, morală. Con
secințele sale tot mai apăsătoare se ma
nifestă în viața zilnică a oamenilor mun
cii. Inflația și șomajul în creștere au drept 
consecință atit agravarea situației oameni
lor muncii, cît și slăbirea economiei națio
nale. ' O situație asemănătoare caracteri
zează. în forme diverse, ansamblul țărilor 
capitaliste. Politica promovată de repre
zentanții marelui capital subordonează tot 
mai mult economia națională intereselor și 
deciziilor grupărilor financiare gigantice, 
ale firmelor multinaționale. Ea angrenează 
tot mai mult Franța în blocul vest-euro- 
pean și atlantic, punînd în pericol inde
pendența tării și frînînd. progresele spre 
securitatea colectivă în Europa, 

situația internațională se înfățișează exce
lent. Sîntem convinși că, în mod sigur, Con
gresul va însufleți poporul român să îna
inteze cu dîrzenie pentru a cuceri noi vic
torii în opera de construire a socialismu
lui.

Partidele și popoarele Chinei și Româ
niei se sprijină și se însuflețesc reciproc in 
mod permanent în lupta împotriva impe
rialismului și hegemonismului, precum și 
în opera de construire a socialismului.

Prietenia noastră este bazată pe mar
xism-leninism și pe internaționalismul pro
letar. Sîntem ferm convinși că această prie
tenie a noastră se va consolida și dezvolta 
și pe mai departe, în lupta comună.

Urăm succes deplin celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român I

Fie ca prietenia revoluționară și unitatea 
militantă dintre partidele și popoarele Chi
nei și României să trăiască în veci !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

CHINEZ

tă cu privire la programul unui guvern de 
coaliție democratică, inițiativă ce s-a bucu
rat de un larg ecou, oferind o perspectivă 
clara pentru înnoirea vieții politice a țării.

Mesajul arată în continuare că, în ciuda 
unor dificultăți și refluxuri, lupta popoare
lor pentru pace, independență, democrație 
și progres obține succese. Forțele imperia
liste nu au abandonat politica de forță — 
ceea ce impune intensificarea luptei pentru 
abrogarea tuturor alianțelor militare, desfi
ințarea bazelor militare străine, retragerea 
forțelor militare străine și interzicerea 
completă a armelor nucleare — și, în același 
timp, desfășurarea unei lupte hotărîte îm
potriva oricărei manifestări de agresiune, 
dominație și intervenție imperialistă. De 
aceea — subliniază mesajul — trebuie să se 
acorde tot mai multă importanță refacerii 
unității mișcării comuniste internaționale.

în Comunicatul Comun asupra convorbi
rilor din septembrie 1971, dintre delegația 
Partidului Comunist din Japonia, condusă 
de președintele Prezidiului. Kenji Miyamo
to, și delegația Partidului Comunist Român, 
condusă de secretarul general, Nicolae 
Ceaușescu, se subliniază că nu este nevoie 
de nici un fel de centru conducător în miș
carea comunistă internațională, că este ab
solut necesar să se pună imediat capăt ori
cărei intervenții, inclusiv sprijinirii frac
țiunilor din alte partide și să se conlucreze 
pentru înfăptuirea unor.sarcini internațio
nale comune asupra cărora se poate ajunge 
la un acord. Ținind seama de situația din 
ultimul timp, sîntem de părere că aceste 
aspecte menționate in Comunicatul Comun 
al celor două partide rămîn în continuare 
importante, de o și mai mare urgență pen
tru refacerea unității mișcării comuniste 
internaționale.

Ne bucurăm din toată inima — se spune 
în încheiere — văzînd că relațiile prietenești 
dintre Partidul Comunist din Japonia și 
Partidul Comunist Român s-au dezvoltat pe 
baza poziției comune de a apăra cu hotărire 
normele și principiile unității mișcării co
muniste internaționale. Sperăm, în mod sin
cer, că solidaritatea dintre Partidul Comu
nist din Japonia și Partidul Comunist 
Român, bazată pe internaționalismul.prole
tar, va continua să se dezvolte ca un factor 
important al unității mișcării comuniste in
ternaționale. ’ '

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN JAPONIA

Rezultatul alegerilor prezidențiale din 
mai 1974 a creat o situație nouă in Franța, 
subliniind cu putere avîntul stingii franceze, 
care, prin Programul Comun, își propune 
să înfăptuiască o m.are politică de progres 
social la care aspiră oamenii muncii.

Cel 'de-al XXI-lea Congres al partidului 
nostru a lansat un apel la înfăptuirea 
Uniunii poporului din Franța pentru o 
schimbare democratică, uniune indreptată 
impotriva mănunchiului de „feudali ai ma
rilor afaceri" și a subordonaților lor politici.

în conformitate cu învățămintele leninis
mului, cu învățămintele pe care partidul 
nostru le desprinde din propria sa expe
riență și din cea a mișcării comuniste in
ternaționale, o asemenea orientare se ba
zează pe capacitatea clasei muncitoare de 
a reuni în jurul său milioane de bărbați, 
femei, tineri — interesați într-o schim
bare democratică.

Referindu-se, în continuare, la inten
țiile burgheziei de a sparge uniunea dintre 
P.C.F. și P.S.F., la campania anticomunistă, 
mesajul arată că prezența unui partid co
munist puternic, activ și influent constituie 
o cerință, conformă cu interesele întregii 
mișcări democratice din Franța.

în încheiere, mesajul se referă la situa
ția internațională, apreciind că regresul im
perialismului are drept cauză principală 
progresele sistemului socialist și politica 
externă justă promovată de Uniunea So
vietică, de țările socialiste. Este relevat, de 
asemenea, rolul luptelor muncitorești și de
mocratice din țările capitaliste, al luptelor 
conduse de mișcările de eliberaire care au 
găsit în forța crescindă a țărilor socialiste 
un sprijin de neînlocuit.

Mesajul subliniază că instaurarea unei 
păci trainice in lume necesită o luptă dirză 
și îndelungată. Nu ne facem nici o iluzie 
asupra naturii și scopurilor politicii duse 
de imperialism, îndeosebi de imperialismul 
american. El iși continuă acțiunile agresi
ve ; pentru a-și menține dominația, el nu 
se dă înapoi nici de la cele mai negative 
acte.

într-o asemenea situație, unitatea parti
delor comuniste și muncitorești, solidarita
tea lor, acțiunea lor comună capătă o sem
nificație hotăritoare. Partidul Comunist 
Francez acordă o importanță capitală întă
ririi acestei unități și acestei solidarități 
active. Unitatea și solidaritatea constituie 
condiția reunirii, intr-un vast front antiim- 
perialist, a tuturor forțelor păcii, libertății 
și progresului.

Trăiască cel de-al XI-lea Congres al Par- 
tidului Comunist Român frățesc !

Trăiască internaționalismul proletar t
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MESAJE ALE SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE 
ADRESATE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.

din Cehoslovacia
țărilor noastre șl a poziției lor pe plan in
ternațional.

Popoarele lumii leagă de socialism dorin
țele și speranțele lor de a trăi în pace și 
securitate. în același timp, ele sînt conștien
te că lupta pentru pace și securitate nu este 
ușoară și nici rectilinie. Aceasta impune întă
rirea continuă a lumii socialiste și a tuturor 
forțelor progresiste și democratice. Forțele 
reacționare ale imperialismului și cercurile 
militariste ale N.A.T.O. intensifică febra 
înarmărilor, se amestecă în problemele in
terne ale popoarelor și statelor, creează 
focare de tensiune, provoacă crize militare 
și politice. Baza politico-ideologică a forțe
lor războiului și agresiunii, a reacțiunii și 
fascismului, au fost și rămîn anticomunis
mul și antisovietismul. Aceste forțe folosesc 
orice prilej pentru desfășurarea unei cam
panii zgomotoase și unei politici rafinate, 
mascate, care să provoace neîncredere față 
de socialismul real și să slăbească unitatea 
noastră- și unitatea întregii mișcări comu
niste și muncitorești internaționale.

Relevîndu-se că o piedică de netrecut în 
atingerea acestor scopuri o constituie inter
naționalismul socialist, care își găsește ex
presia în colaborarea cea mai largă și în 
ajutorul dintre partidele frățești și statele 
socialiste, în mesaj se arată că, prin politica 
lor, țările socialiste oferă un larg sprijin 
partidelor comuniste și muncitorești, mișcă
rii de eliberare națională și tuturor forțelor 
progresiste din lume.

Referindu-se apoi la dezvoltarea relațiilor 
dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia 
și Partidul Comunist Român, dintre Repu
blica Socialistă Cehoslovacă și Republica 
Socialistă România, dintre popoarele noas
tre, mesajul subliniază că, în acest spirit, 
vom adinei și lărgi în continuare colaborarea 
reciprocă, în interesul ambelor țări și al în
tregului sistem socialist. în încheiere sînt 
adresate delegaților la cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R, urări de mari succese în dez
voltarea în continuare a României socialiste, 
în întărirea partidului și statului român.

Să trăiască și să se dezvolte colaborarea 
frățească dintre Partidul Comunist din 
Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, 
dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Socialistă România !

Trăiască unitatea și cooperarea țărilor 
sistemului socialist !

•!
Trăiască marxism-leninismul !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN CEHOSLOVACIA

Unit din Germania
spre întărirea păcii și securității în Europa 
și in lume.

Datorită eforturilor comune ale U.R.S.S. 
și ale celorlalte țări socialiste frățești s-a 
inițiat o cotitură de la războiul rece spre 
destindere și spre înfăptuirea principiilor 
coexistentei pașnice intre^state cu orînduiri 
sociale diferite. Partidele noastre militează 
pentru încheierea în timpul cel mai scurt 
și la nivelul cel mai înalt a lucrărilor Con
ferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa. Aceasta ar promova dezvoltarea 
unor relații reciproc avantajoase între sta
tele europene și ar contribui la însănătoși
rea în continuare a climatului politic inter
național.

Partidele noastre sînt solidare cu toate 
popoarele care luptă pentru libertate și pro. 
feres social, împotriva agresiunilor imperia
liste, împotriva colonialismului, neocolonia- 
lismului, rasismului și a barbariei fasciste, 
în acest spirit, vom acorda și în viitor 
sprijin internaționalist popoarelor din Viet
nam, din Indochina, popoarelor arabe dih 
Orientul Apropiat, poporului din Cipru și 
popoarelor Africii. Ne exprimăm solidarita
tea frățească cu lupta poporului chilian 
împotriva juntei militare fasciste.

în epoca noastră, lupta pentru pace, de
mocrație și progres social ia o amploare 
din ce în ce mai mare. De aceea, răspun
derea internațională a partidelor comuniste 
și muncitorești sporește necontenit. Mesa
jul exprimă convingerea că prin acțiunea 
unitară a partidelor comuniste și muncito
rești, lupta forțelor antiimperialiste va do- 
bîndi succese tot mai mari. Un moment im
portant pe această cale îl va constitui Con
ferința partidelor comuniste ți muncitorești 
din Europa, la a cărei pregătire rodnică 
partidele noastre participă în mod activ.

In încheiere, în mesaj se arată : în nu
mele tuturor membrilor partidului nostru, 
C.C. al P.S.U.G. urează deplin succes lu
crărilor celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
Dorim tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România 
noi succese în făurirea societății socialiste 
dezvoltate.

Cu salutări comuniste,

E. HONECKER 
prim-secretar al

COMITETULUI CENTRAL 
AL P.S.U.G.

din Chile
în picioare toate cuceririle obținute de 
poporul nostru. Bogățiile materiale din 
Chile, pe care Guvernul Unității Populare 
le recucerise pentru patrimoniul național, 
au căzut din nou sub controlul economic al 
monopolurilor nord-americane. Băncile și 
industria naționalizate au reintrat în mîi
nile capitaliștilor. înaintează procesul de 
lichidare a reformei agrare, pămîntul rein- 
trînd treptat în stăpînirea marilor moșieri. 
Toate partidele populare au fost scoase in 
afara legii, iar partidele burgheziei au fost 
declarate dizolvate. Muncitorii au fost lip
siți de toate drepturile, iar organizațiile lor 
sindicale au fost ilegalizate. Nici biserica 
nu e scutită de loviturile fasciste : zeci de 
preoți catolici au fost impușcați. Foametea 
bîntuie cu cruzime, iar inflația, în doar 
primele 12 luni de administrație a juntei 
fasciste, a depășit procentajul de 2 400 la 
sută, in timp ce prețurile produselor ali
mentare au crescut cu peste 3 500 la sută.

Asasinii președintelui Allende — conti
nuă mesajul — temnicerii lui Luis Corva- 
lan, Laura Allende, Clodomiro Almeyda; 
Jorge Montes, Anselmo Sule, Fernando 
Flores, Pedro Felipe Ramirez, Luis Matte 
și ai altor mii de patrioți sint stigmatizați 
de majoritatea zdrobitoare a umanității.

Sinteza sentimentelor de dezaprobare 
manifestate de întreaga lume față de junta 
fascistă o constituie recenta rezoluție a 
Adunării Generale a O.N.U., sprijinită de 
nouăzeci de stat?, ceea ce reprezintă cea , 
mai semnificativă victorie -obținută pe plan 
internațional împotriva juntei fasciste chi
liene, Dar acest lucru nu este suficient ; 
trebuie să se asigure îndeplinirea concretă 
a acestei rezoluții ; trebuie ca societatea 
civilizată să izoleze și să îngrădească com
plet regimul lui Pinochet.

Mesajul înfățișează apoi dezvoltarea 
luptei poporului chilian, care își reface or

Partidul Comunist
în numele comuniștilor și al întregului 

popor muncitor din Republica Socialistă 
Cehoslovacă — se arată în mesaj — trans
mitem salutări tovărășești delegaților la 
cel de-al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român, comuniștilor români și în
tregului popor muncitor din Republica So
cialistă România.

Congresul dumneavoastră se desfășoară 
la scurtă vreme după festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare a eliberării 
României de către Armata Sovietică și 
prin încununarea luptei de eliberare națio
nală dusă de poporul român împotriva fas
cismului — luptă ce a deschis calea spre 
societatea socialistă. Clasa muncitoare din 
România, sub conducerea partidului său 
comunist, a luat puterea în mîinile pro
prii și, într-o perioadă istorică scurtă; a 
construit un stat puternic al muncitorilor 
și țăranilor, care, împreună cu celelalte 
țări socialiste, obține noi succese de sea
mă în construcția socialistă. Cu îndreptă
țită mîndrie puteți face și la acest Congres 
bilanțul rezultatelor constructive pe care 
le-ați obținut în perioada care a trecut. Ne 
bucurăm de succesele dumneavoastră și, în 
numele poporului muncitor cehoslovac, vă 
felicităm sincer pentru ele.

Referindu-se. la eforturile depuse în Re
publica Socialistă Cehoslovacă pentru în
deplinirea sarcinilor edificării în continua
re a societății socialiste dezvoltate, mesa
jul arată că, prin noi victorii în muncă, 
poporul cehoslovac se pregătește pentru 
cea de-a XXX-a aniversare a eliberării 
țării de către glorioasa Armată Sovietică, 
în cinstea acestui jubileu, se dezvoltă ac
tivitatea vastă a muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor pentru îndeplinirea progra
mului trasat de cel de-al XÎV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia. 
Afirmîndu-se că linia trasată la acest con
gres se îndeplinește cu succes în toate do
meniile vieții sociale — în mesaj se spune 
în continuare : rezultatele obținute le con
siderăm drept o parte componentă a bi
lanțului istoric al întregii familii a popoa
relor socialiste. Sîntem convinși că putem 
obține noi victorii în continuare doar în 
comun, pe calea întăririi unității și adînci- 
rii colaborării țărilor socialiste, a realizării 
Programului complex de integrare econo
mică socialistă.

Succesele multilaterale ale țărilor socia
liste au creat o bază materială puternică 
pentru realizarea consecventă a politicii 
lor externe leniniste, iubitoare de pace, 
pentru întărirea capacității de apărare a 

Partidul Socialist
Comitetul Central al Partidului Socialist 

Unit din Germania — se arată în mesaj — 
transmite delegaților celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, 
precum și tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii d;n Republica Socialistă România, 
salutări cordiale și frățești.

în anul jubiliar al aniversării a 30 de 
ani de la eliberarea României de sub ju
gul fascist de către glorioasa Armată So
vietică. Congresul Partidului Comunist 
Român poate face un bilanț impresionant, 
într-o perioadă istorică scurtă, oamenii 
muncii din România, în strînsă alianță cu 
popoarele comunității statelor socialiste, au 
dobindit mari succese in transformarea 
socialistă a patriei lor. Oamenii muncii 
din R. D. Germană care, în conformitate 
cu hotăririle celui de-al VîII-lea Congres 
al P.S.U.G., făuresc cu succes societatea 
socialistă dezvoltată se bucură de rezulta
tele importante obținute de oamenii mun
cii din România sub conducerea P.C.R. 
Sîntem ferm convinși de faptul că, pe baza 
învățăturii noastre comune, marxism-leni- 
nismul, Partidul Comunist Român și între
gul popor român vor repurta noi victorii 
in făurirea societății socialiste dezvoltate, 
in înflorirea economiei, științei și culturii, 
cit și în ridicarea continuă a bunăstării 
materiale a oamenilor muncii.

Relațiije dintre P.S.U.G. și P.C.R. se ba
zează pe interese și țeluri de clasă comu
ne, Ele se dezvoltă cu succes pe baza 
marxism-leninismului și a internaționalis
mului proletar. Colaborarea dintre partide
le noastre reprezintă, în același timp, for
ța motrice hotăritoare a adîncirii relațiilor 
dințre' statele și popoarele noastre socia
liste;' legate între ele prin raporturi de 
prietenie. Experiența colectivă a partidelor 
frățești dovedește in mod convingător că 
împletirea sarcinilor’ naționale și interna
ționale. dezvoltarea colaborării tovărășești, 
cit și întrajutorarea reciprocă frățească în 
cadrul Tratatului de la Varșovia și al 
C.A.E.R. sporesc forțele fiecărei țări socia
liste și contribuie la consolidarea pozițiilor 
socialismului în Europa și în lumea în
treagă. P.S.U.G. va continua să depună 
toate eforturile pentru promovarea și adin- 
cirea colaborării fructuoase dintre parti
dele. statele și popoarele noastre.

Activitatea partidelor și a guvernelor 
noastre in domeniul relațiilor internațio
nale — continuă mesajul — este îndreptată 

Partidul Comunist
Partidul Comunist din Chile — arată 

mesajul — transmite un salut frățesc con
ducerii Partidului Comunist Român, dele
gaților la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., tuturor comuniștilor și poporului 
român și ii felicită pentru remarcabilele 
succese obținute în construirea socialismu
lui in România.

I De la eliberarea sa, România a înregis
trat un progres imens. Datorită muncii 
poporului liber, România s-a transformat 
dintr-o țară agrară înapoiată într-o vi
guroasă țară industrial-agrară, care înain
tează in mod ferm pe drumul construirii 
unei societăți spcialiste multilateral dezvol
tate.

Mesajul relevă apoi că, pe baza succese
lor obținute și prin aplicarea directivelor 
actualului Congres, poporul român va în
deplini cu succes obiectivele înfloririi con
tinue a patriei socialiste, contribuind astfel 
la întărirea forțelor care luptă pentru pace 
și progres social.

Evocînd faptul că România — asemenea 
întregii Europe — a cuțioscut prorile fascis
mului in timpul celui de-al doilea război 
mondial, mesajul arată că în prezent, la 
treizeci de ani. după zdrobirea hitlerismului, 
fascismul iși ridică din nou capul în Ame
rica Latină într-o variantă militară pusă 
la cale, de cele mai agresive sectoare ale 
imperialismului nord-american. In Chile, la
II septembrie anul trecut, după asasinarea 
președintelui Allende și doborîrea Guver
nului Unității Populare, s-a instaurat o 
dictatură fascistă brutală și sîngeroasă. 
Chile s-a transformat într-o uriașă închi
soare. Peste 30 000 de patrioți uciși, 22 000 
de văduve, 76 000 de orfani, sute de mii de 
conccdiați. mii de exilați — acesta este bi
lanțul singeros al represiunii în numai 14 
luni de fascism în Chile.

în mesaj se spune apoi 9 Au fost călcate

ganizațiile, rezistă fascismului și își călește 
unitatea în focul luptei ilegale, aspre și 
grele. Partidul Comunist din Chile, călăuzit 
de conducerea sa aflată în ilegalitate, ală
turi de Partidul Socialist ți de ceilalți aliați 
ai săi din Unitatea Populară, acționează cu 
fermitate și competență politică, cu încre
dere în victorie. în focul luptei contra dic
taturii fasciste se naște un larg front pa
triotic antifascist cuprinzînd cele mai largi 
sectoare ale vieții politice și sociale. Conco
mitent, se adîncește izolarea politică și so
cială a juntei militare.

Pornind de la faptul că aliatul cel mai 
puternic în lupta desfășurată este comuni
tatea țărilor socialiste, mesajul subliniază 
că. cu cît țările socialiste se vor dezvolta, își

Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam
în numele Partidului Celor ce Muncesc 

din Vietnam, al clasei muncitoare și al po
porului vietnamez, mesajul exprimă un sa
lut călduros Congresului al XI-lea al 
P.C.R., comuniștilor, clasei muncitoare și 
poporului român.

Sub conducerea Partidului Comunist 
Român — se arată în continuare — poporul 
român, harnic și creator, a obținut mari 
succese în construirea socialismului, trans- 
formînd România, odinioară subdezvoltată, 
într-o țară cu o industrie și o agricultură 
înfloritoare. Nivelul de viață materială și 
culturală al poporului român a cunoscut o 
continuă creștere. Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam și poporul vietnamez se 
bucură de aceste succese și exprimă urări 
sincere ca, în perioada ce va urma Congre
sului, partidul comunist și poporul român 
să obțină noi succese, și mai mari, în con
struirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

în Încheiere, în mesaj se arată : Cu acest 
prilej, mulțumim sincer partidului, guver

Partidul Muncitoresc Unit Polonez
în numele Comitetului Central al 

P.M.U.P., al comuniștilor polonezi, al oa
menilor muncii din Polonia, în mesaj se 
adresează un salut cordial delegaților la 
Congresul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, urări fierbinți de succes co
muniștilor români, harnicului popor român, 
fidel cauzei socialismului. Partidul nostru, 
clasa muncitoare și întregul popor polonez 
— se arată în continuare în mesaj — îm
părtășesc sentimentele de satisfacție ale 
partidului dumneavoastră și ale poporului 
român pentru succesele dobîndite în cei 30 
de ani de construcție socialistă, ,

Arătînd că datorită ofensivei eroice, eli
beratoare a Armatei Sovietice, anul 1944 a 
marcat un punct de cotitură în viața mul
tor popoare din această parte a Europei, 
mesajul apreciază meritul istoric al P.C.R. 
de a fi folosit aceste condiții pentru a 
răsturna dictatura fascistă și a asigura ală
turarea României la lupta finală împotri
va dominației fasciste, prin evenimentele 
declanșate la 23 August 1944 comuniștii 
români deschizînd o nouă epocă în istoria 
României. Mesajul arată că, în acest pro
ces, România a devenit o parte integrantă 
importantă a comunității statelor socialiste, 
aducînd o contribuție însemnată la sporirea 
potențialului acestei comunități ți dezvol- 
tîndu-și politica externă pe baza alianței, 
prieteniei și colaborării cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte state socialiste.

Referindu-se la faptul că și Polonia a 
aniversat 30 de -ani de putere populară cu 
îndrfeptățită mîndrie față de transformarea 
socialistă a țării, de noua sa poziție în lu
me, mesajul arată in continuare : Am săr
bătorit acest jubileu ca o aniversare a în
ceputului unei noi istorii a Poloniei, da
torată luptei neînfricate și rolului elibera
tor ăl Armatei Sovietice, datorată alianței 
frățești cu Țara Sovietelor și trecerii po
porului nostru pe calea socialismului. Sînt 
apoi evocate succesele obținute în înfăp
tuirea consecventă a programului Congre
sului al VI-lea al P.M.U.P., subliniindu-se 
în continuare că Polonia populară, împreu
nă cu celelalte state socialiste. își aduce 
contribuția la lupta pentru consolidarea 
destinderii în lume și transformarea ei în- 
tr-un proces ireversibil. Acestui țel îi ser
vesc relațiile noastre largi cu un șir de 
state, numeroasele lntîlniri de lucru și vi
zitele la cel mal înalt nivel, activitatea in
ternațională desfășurată personal de către 
tovarășul Edward Gierek. Premisa funda
mentală a prezentei active a Poloniei în 
Europa și în lume o constituie conlucrarea 
frățească cu Uniunea Sovietică, ce desfă
șoară politica leninistă de coexistență paș
nică. al cărei promotor de frunte este to
varășul Leonid Brejnev.

în continuare, mesaj pl relevă adîncirea 
continuă a raporturilor prietenești dintre 
România și Polonia, subliniindu-se impor
tanta în această privință a numeroaselor 
schimburi de vizite și lntîlniri pe linie de 
partid și de stat și, îndeosebi, a întîlnirii

Partidul Muncitoresc Socialist Ungar
în numele comuniștilor unguri și al po

porului ungar constructor al socialismului, 
Comitetul Central al Partidului • Muncito
resc Socialist Ungar transmite un salut to
vărășesc și sincere urări de succes celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, tuturor comuniștilor români, 
poporului Republicii Socialiste România ve
cine și prietene — se spune în mesaj, 
subliniindu-se in continuare : Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, care 
are loc la cîteva luni după cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării României, poate să 
raporteze nu numai despre activitatea de 
construcție socialistă desfășurată, în anii 
care au trecut de la cel de-al X-lea Con
gres, ci are și posibilitatea de a face bilan
țul rezultatelor obținute pe drumul dez
voltării noii societăți timp de trei decenii. 
Acordăm o înaltă apreciere și salutăm din 
inimă, cu sinceritate, succesele socialismu
lui în România.

Popoarele noastre — se arată în mesaj — 
sînt legate printr-un trecut multisecular, 
cei mai buni fii ai lor fiind uniți prin 
lupte și tradiții istorice comune. Este o ex
periență și o învățătură comună faptul că. 
atunci cind clasele exploatatoare au reușit 
să provoace divergente între țările noastre, 
acest lucru s-a petrecut întotdeauna în de
trimentul celor două popoare, că ura na
țională a servit întotdeauna domniei asu
pritorilor, poporului și niciodată intereselor 
și libertății celor ce muncesc. Sîntem min- 
dri de faptul că mișcările progresiste, re
voluționare. ai căror depozitari și continua
tori ne considerăm, și-au ridicat glasul în
totdeauna. atit în România, cit și în -Unga
ria. în favoarea ideii de prietenie între 
cele două popoare.

Lupta eliberatoare a Uniunii Sovietice, 
principala forță a victoriei asupra fascis

vor întări și lărgi unitatea în lupta 
antiimperialistă, cu atît va slăbi imperialis
mul și vor crește posibilitățile de eliberare 
a popoarelor. Aceasta nu diminuează rolul 
factorului intern — camarila lui Pinochet 
va fi răsturnată ' prin lupta eroică a po
porului chilian. *

Succesele comuniștilor în toate țările — 
se spune în încheierea mesajului — stimu
lează propria noastră luptă. Fiecare pas 
înainte făcut de un popor reprezintă un 
regres al forțelor reacționare în toată lu
mea. Realizările poporului român în con
struirea societății socialiste, consolidarea și 
amplificarea cuceririlor sale și înaintarea 
sa viitoare pe drumul care duce spre socie
tatea comunistă îi bucură pe comuniștii 
chilieni.

nului și poporului frate român pentru spri
jinul și ajutorul acordate poporului vietna
mez în lupta sa patriotică de rezistență pe 
care a purtat-o împotriva agresiunii ame
ricane, cit și în lupta pe care o duce pen
tru a obliga Statele Unite și administra
ția de la Saigon să aplice în mod scrupu
los Acordul de Ia Paris asupra Vietnamu
lui, în lupta pentru edificarea socialismu
lui în Vietnamul de nord.

Fie ca solidaritatea și prietenia dintre 
cele două partide și popoare, ale Vietna
mului și României, să se întărească ți să 
se dezvolte tot mai mult !

Urăm deplin succes celui de-al Xl-le'a 
Congres al Partidului Comunist Român !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI

CELOR CE MUNCESC 
DIN VIETNAM

prietenești dintre tovarășii Edward Gierek 
și Nicolae Ceaușescu în luna aprilie a. c., 
in timpul lucrărilor Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la Varșovia, 
întrunit in capitala poloneză. Dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și dinamizarea colabo
rării economice cu România frățească — se 
arată mai departe în mesaj — pot fi con
siderate ca o contribuție esențială Ia opera 
de întărire a unității ideologice, politice și 
de hpărare a comunității noastre, la întă
rirea relațiilor prietenești tradiționale din
tre popoareleJnoastre.

Pornim de la premisa că, datorită apli
cării consecvente a principiilor leniniste, 
unitatea, ideologică și conlucrarea frățească 
a partidelor, statelor și popoarelor noastre 
au o mare valoare, cu o influență consi
derabilă asupra succeselor politicii comune 
de pace și colaborare internațională, de în
tărire a pozițiilor socialismului în lupta 
ideologică, de consolidare a influenței suc
ceselor obținute de forțele socialismului și 
progresului asupra imperialismului.

Experiența trecută și cea actuală dove
desc că între răspunderea fiecărui partid 
fată de propria clasă muncitoare și de po
porul său și răspunderea comună pentru 
cauza socialismului și păcii există o legătură 
indestructibilă. Principiile internaționalis
mului proletar, atît in ce privește unitatea 
statelor socialiste, cit și unitatea ideologică 
a partidelor comuniste și muncitorești și 
solidaritatea cu forțele libertății, progresu
lui și păcii, trebuie să fie în permanență 
confirmate printr-o acțiune consecventă și 
constructivă.

Mai departe, în mesaj se spune : In mo
mentul de față, o importanță deosebită o 
are pregătirea Conferinței europene a parti
delor comuniste și muncitorești, la care iau 
parte și partidele noastre. Această confe
rință va juca în mod cert un rol impor
tant în lupta popoarelor pentru pace, secu
ritate, colaborare și progres social pe conti
nentul nostru.

Țările socialiste, acționînd de comun 
acord pe arena internațională, au determi
nat o cotitură fundamentală în relațiile in
ternaționale, făclnd din principiile leniniste 
ale coexistentei pașnice norme tot mai 
larg recunoscute — se arată în mesaj, care 
subliniază în încheiere : In lupta amplă 
pentru țelurile și idealurile supreme ale 
omenirii comunitatea socialistă constituie 
pilonul întregului front mondial antiimperia- 
list. Ne bazăm pe unitatea lui în lupta îm
potriva oricăror tendințe scizioniste și di
versioniste, pe conlucrarea tuturor forțe
lor progresului și păcii.

Lupta noastră comună va fi cu siguranță 
încununată de victorie.

Trăiască prietenia și colaborarea dintre 
popoarele polonez și român !

Să se întărească unitatea comunității so
cialiste, a mișcării comuniste internațio
nale !

Trăiască socialismul și pacea !

mului. care a încurajat forțele antifasciste 
române și ungare, a creat acele condiții ce 
au făcut posibilă deschiderea unei noi eta
pe în relațiile dintre țările noastre — eta
pa colabdrării și prieteniei socialiste — se 
spune in mesaj, care subliniază, mai de
parte, că Republica Populară Ungară și 
Republica Socialistă România înaintează 
astăzi împreună in prima linie a progre
sului omenirii, alături de celelalte țări so
cialiste.' de clasa muncitoare internațională, 
de mișcările de eliberare națională, de for
țele progresiste și iubitoare de pace.

Prietenia și colaborarea noastră se extind 
în aproape toate domeniile vieții — spre 
binele ambelor țări, al popoarelor noastre 
frățești. Garanția dezvoltării în continuare 
a prieteniei noastre o constituie faptul că 
in țările noastre clasa muncitoare, poporul 
muncitor sînt stăpîni statornici ai puterii, 
făuritori ai propriilor lor destine. Un fac
tor important în această privință îl consti
tuie promovarea consecventă a normelor 
politicii naționale leniniste și acea concep
ție care consideră naționalitățile ca fiind 
punți vii între țările socialiste prietene. 
Fiind conștienți de faptul că interesul clar 
sei muncitoare, al popoarelor constructoare 
ale socialismului are im caracter interna
ționalist, comuniștii unguri vor face și în 
viitor tot ce le va sta în putință în vederea 
întăririi colaborării noastre. Sintem siguri 
că cel de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român va constitui o nouă și 
importantă etapă în întărirea relațiilor și 
a prieteniei noastre, in adincirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale.

în continuare, după ce se arată că co
muniștii unguri, oamenii muncii din Un
garia se găsesc în fața unor mari eveni

mente — respectiv cel de-al XI-lea Con
gres al partidului și cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei — se spune : 
Dorim sincer ca hotăririle celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. să asigure dezvoltarea 
dinamică a României socialiste, ridicarea 
ei materială și spirituală în ritm rapid. în 
această activitate, poporul român poate să 
considere poporul ungar alături de el, în 
spiritul solidarității internaționaliste.

Urăm din inimă să se întărească unita
tea internaționalistă a partidelor noastre

Uniunea Socialista Arabă 
din Republica Arabă Egipt

Dragi prieteni, vă adresăm un salut și 
vă exprimăm plăcerea de a împărtăși cu 
dumneavoastră zilele glorioase ale celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, care deschide poporului ro
mân prieten calea înfăptuirii unor reali
zări mari și profunde pe plan economic 
și social, în viața politică și culturală, în 
domeniul relațiilor internaționale, al creă
rii unei lumi în care să domine pacea și 
progresul — se arată în mesaj, adresindu-se, 
totodată, felicitări și cele mai bune urări 
pentru realizarea de noi progrese.

Adresăm, de asemenea — se spune în 
mesaj — felicitări și cele mai bune urări, 
din partea președintelui nostru, Mohamed 
Anwar El Sadat, a conducătorilor și a 
membrilor Uniunii Socialiste Arabe din E- 
gipt, precum și din partea oamenilor mun
cii din Egipt, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, conducătorilor și membrilor 
Partidului Comunist Român, precum și 
marelui popor al României.

înțelegem pe deplin marea importanță 
a atestui Congres pentru trasarea căilor 
de progres ale României. Tocmai de aceea 
am venit în această țară prietenă pentru 
a participa la Congresul dumneavoastră, 
fiind animați de două consideșațiuni ma
jore.

în primul rînd, participarea la Congres 
a Alianței Forțelor Muncitoare din Egipt 
exprimă solidaritatea ce trebuie să consti
tuie deviza acelor popoare care luptă pen
tru o viată mai bună, pentru pace mon
dială și pentru promovarea libertății, pro
gresului și egalității intre oameni.

în al doilea rînd, prietenia care există 
între popoarele român și egiptean. între 
Partidul Comunist Român și Uniunea So
cialistă Arabă, intre cei doi conducători, 
președintele Ceaușescu și președintele Sa
dat. se dezvoltă în mod durabil și ‘ înflo
rește. Această prietenie se bazează pe fun
damentul puternic ăl intereselor reciproce 
ți înțelegerii comune, stimulate de grija 
acordată schimbului de experiență și idei.

Arătînd că cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român are loc pe 
fundalul unei îndelungate lupte de elibe
rare și pentru socialism, mesajul subliniază 
că problemele înscrise pe agenda Congresu
lui demonstrează, prin ele însele, că edi
ficarea socialismului reclamă o concentra
re mai mare de forțe și cunoaște o va
rietate mai largă de forme pe măsură ce 
societatea simte rezultatele victoriilor în 
lupta pe care o desfășoară. Noi. în Egipt — 
se spune în continuare — simțim puternic 

Partidul Baas Arab
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarăși de

legați — se arată în mesaj — în numele 
conducerii naționale a Partidului Baas Arab 
Socialist și în numele secretarului general 
al partidului, Hafez El-Assad, vă transmi
tem cele mai călduroase Salutări. Victoria 
revoluției dumneavoastră, consolidind re
gimul socialist și construind o bază econo
mică puternică, a avut o influență deose
bit de importantă asupra luptei popoarelor 
lumii pentru eliberare, exercitind un rol 
esențial în sprijinirea mișcării de elibe
rare națională și, in special, a mișcării arabe 
de eliberare.

După ce arată că partidele și popoarele 
noastre au depus eforturi pentru întărirea 
legăturilor de prietenie și cooperare, pu- 
nînd temelii materiale și ideologice pentru 
o rapidă și sinceră dezvoltare a raporturi
lor, mesajul subliniază că relațiile bune 
dintre cele două partide și popoare au slu
jit permanent luptei pentru libertate și in
dependență, pentru bunăstarea omenirii, 
luptei împotriva colonialismului și imperia
lismului.

Legăturile dintre țările noastre au pro
gresat in mod substanțial și concret ca ur
mare a vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Arabă Siriană, la 
invitația adresată de tovarășul Hafez El- 
Assad, secretar general al partidului nos
tru, președintele Republicii. Subliniind că 
vizita a avut o profundă semnificație, în- 
trucît a deschis drum larg relațiilor dintre 
cele două partide și popoare,, mesajul arată, 
in același timp, că vizita tovarășului Assad 
la București a constituit o puternică de
monstrație a prieteniei trainice care leagă 
cele două popoare, prietenie bazată pe in
teresul reciproc și animată de obiectivele 
de luptă ale forțelor revoluționare și regi
murilor progresiste din lume. In cadrul 
dezvoltării relațiilor dintre Siria și România 
au fost încheiate un număr de acorduri 
economice pentru construirea unor, obiec
tive destinate să contribuie la dezvoltarea 
industrială și .agricolă a Republicii Arabe 
Siriene.

în continuare, mesajul se ocupă pe larg 
de situația din Orientul Apropiat. Mențio- 
nind că principalul obiectiv al popoarelor 
arabe se concentrează asupra problemei 
Palestinei, mesajul afirmă că poporul arab 
a fost Întotdeauna un popor iubitor de 
pace, dornic de libertate și a luptat pentru 
această cauză. Noi luptăm pentru apărarea 
păcii din dragoste pentru ea, luptăm pen
tru drepturile poporului nostru asupra pă- 
mîntului și căminelor sale — se arată în 
mesaj.

Afirmînd că atmosfera de încordare în 
zonă a fost creată de Israel, mesajul con
damnă refuzul Israelului de a se conforma 
rezoluțiilor O.N.U., de a elibera teritoriile

Partidul Comunist din Cuba
Exprimînd salutul comuniștilor cubanezi 

și al întregului popor cubanez adresat oa
menilor muncii și întregului popor român 
cu ocazia Congresului, mesajul relevă în 
continuare : Printr-o fericită coincidență, 
cel de-al XI-lea Congres are loc chiar în 
anul în care poporul român a sărbătorit cea 
de-a XXX-a aniversare de la eliberarea sa 
de sub jugul fascist. Bilanțul realizărilor, 
care se face in această dublă circumstanță, 
este deosebit de pozitiv. Putem astfel con
stata în ce măsură a crescut bunăstarea 
materială și spirituală a poporului român 
după triumful revoluției populare, ca ur
mare a eforturilor susținute ale partidului 
comunist și ale tuturor oamenilor muncii 
pentru făurirea unei noi societăți.

Ne exprimăm profunda satisfacție față de 
aceste realizări, care demonstrează justețea 

frățești, să se întărească unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, 
solidaritatea tuturor forțelor progresiste și 
iubitoare de pace I

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC SOCIALIST 
UNGAR

și profund semnificația și importanța a- 
cestor probleme. Acest simțămint izvorăște 
din propria noastră experiență in domenii 
similare :

— deoarece sîntem pe cale de a tradu
ce în fapt documentul din octombrie a- 
probat de poporul egiptean printr-un re
ferendum democratic, și care are drept scop 
intensificarea construcției socialiste, accele
rarea dezvoltării economice și sociale, pro
movarea unor noi metode și a unui nou 
stil de acțiune în diferite domenii ;

— noi desfășurăm o bătălie de refacere 
și reconstrucție pe baza unui plan multi
lateral (1976—1980). Ne -pregătim să reali
zăm acest plan, prin aplicarea unui plan 
imediat de tranz’iție, care va dura pînă la 
sfîrșitul anului 1975. Acest plan ambițios 
va netezi calea spre planul cincinal, care 
va constitui primul dintr-o serie de cin
cinale al căror scop final este realizarea 
obiectivelor strategice globale stabilite de 
poporul egiptean și de conducătorul său, 
președintele Sadat, obiective strategice ce 
se vor înfăptui pină la sfîrșitul secolului 
nostru.

Fiind preocupați de cele două bătălii pe 
care le poartă Egiptul, bătălia pentru fău
rirea unei păci juste și bătălia pentru pro
gres și dezvoltare — apreciem pe deplin 
sprijinul primit din partea României prie
tene. sprijinul eroului și conducătorului ei, 
Partidul Comunist Român, al întregului po
por român liber. Participînd la C.ongresul 
dumneavoastră, exprimăm o parte din sen
timentele de frăție și prietenie pe care le 
nutrește poporul egiptean față de poporul 
român.

Urăm acestui Congres succes în acțiu
nea pe care o desfășoară România pen
tru înfăptuirea idealurilor de progres și 
bunăstare. Vă dorim succes deplin în con
struirea societății românești libere și în
floritoare.

Urăm poporului prieten al României con
tinue progrese.

Trăiască cele două popoare prietene ale 
României și Egiptului !

Trăiască cei doi eroi :. președintele 
Ceaușescu și președintele Sadat 1

Dr. M. H. GHANEM 
prim-secretar al 

COMITETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII SOCIALISTE ARABE 
DIN REPUBLICA ARABĂ EGIPT 

Socialist din Siria 
ocupate, blamează acțiunile sale succesive 
asupra sudului Libanului, lagărelor de re- 
fugiați palestineni și alte acte represive. 
Cauza păcii în lume este indivizibilă — 
continuă mesajul. Ea este cauza popoarelor 
care luptă pentru independența și elibe
rarea lor, pentru a-și organiza o viață mo
dernă. ferită de exploatarea omului de că
tre om și a unui popor de către altul. 
Subliniind necesitatea instaurării păcii în ’ 
Orientul Mijlociu, mesajul menționează că 
încetarea focului a constituit pentru Siria 
o poziție de principiu, izvorîtă din fideli
tatea față de spiritul și litera rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate și, în special, față 
de rezoluția 338, care prevede restabilirea 
drepturilor poporului Palestinei și retra
gerea completă a Israelului din teritoriile 
arabe ocupate. In continuare, mesajul se 
referă la sprijinul de care se bucură cauza 
popoarelor arabe din partea opiniei publice 
internaționale și evidențiază recunoașterea 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei ca 
singurul reprezentant legitim al poporului 
palestinean de către un număr tot mai 
mare <je state și organizații internaționale.

Totuși, Israelul refuză să ia în conside
rație această rezoluție. Ne aflăm într-o pe
rioadă în care ducem o luptă pașnică la 
reuniunile și conferințele internaționale. în 
același timp, ne pregătim cu toate forțele 
să respingem orice agresiune a dușmanu
lui. Vom lupta continuu pentru restabilirea 
drepturilor noastre legitime și eliberarea 
teritoriului nostru. Construim cu un braț 
și sîntem gata să ne apărăm cu celălalt 
pînă la instaurarea păcii — poziție reafir
mată de președintele Hafez El-Assad la 
reuniunea la nivel înalt de la Rabat.

în încheiere, în mesaj se spune : Expri
măm gratitudinea noastră și a poporului 
nostru față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, față de poporul și Partidul Co
munist Român pentru poziția nobilă adop
tată, pentru profunda înțelegere a cauzei 
noastre generale și a drepturilor naționale 
ale poporului palestinean. Sintem bucuroși 
să anunțăm că astăzi la Damasc, cu ocazia 
deschiderii Congresului dumneavoastră, are 
loc constituirea Asociației de prietenie si- 
riano-română.

Trăiască prietenia dintre partidele și po
poarele noastre !

Trăiască prietenia și solidaritatea dintre 
popoarele iubitoare de pace !

Trăiască președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad I

MOHAMED JABER BAJBOUJ 
secretar general adjunct al partidului

principiilor marxism-leninismului și nu lasă 
nici o îndoială asupra legitimității căii so
cialiste, singura cale de obținere a unei 
libertăți mai mari și a unei depline fericiri 
a popoarelor.

în continuare, în mesaj sînt reliefate con
dițiile internaționale deosebite în care se 
desfășoară lucrările Congresului, subliniin
du-se că noul raport de forțe a dus la 
slăbirea încordării internaționale și la evi
dente schimbări sociale și politice cu carac
ter popular și progresist. Aceasta constituie 
un triumf al aspirațiilor legitime ale uma
nității. A face totul pentru ca acest proces 
să devină ireversibil — se subliniază în 
mesaj — este o sarcină imediată și strin
gentă, întrucît cercurile cele mai agresive

(Continuare in pag. a X-a)
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ale imperialismului se incăpățînează să 
frineze acest proces și, în diferite puncte 
de pe glob, pun la cale contraofensive reac
ționare, într-o deșartă încercare de a opri 
mersul înainte al istoriei.

în acest sens, în mesaj' se afirmă că 
cercurile imperialiste, îndeosebi cele nord- 
americane, continuă sabotarea acordurilor 
de pace in Vietnam, blochează găsirea unei 
soluții privind înapoierea teritoriilor arabe 
ocupate de Israel și garantarea drepturilor 
naționale ale poporului palestinean, spriji
nă complotul reacționar care a dus la răs
turnarea guvernului Unității Populare din 
Chile, complotul împotriva independenței 
Ciprului, amenință țările producătoare de 
petrol.

Pentru România — se arată în mesaj — 
noul său drum a început acum 30 de ani, 
după victoria Uniunii Sovietice asupra na
zismului și ridicarea întregului popor îm
potriva jugului feudal fascist. In 1959 s-a 
deschis și pentru. Cuba acest drum, dato
rită triumfului Marii Revoluții din Octom
brie.

Victoria revoluției din Cuba a inaugurat 
o nouă etapă istorică în evoluția eveni
mentelor de pe continentul latino-american
— se arată în mesaj, menționîndu-se că, 
în ciuda acțiunilor contrarevoluționare ale 
imperialismului, a întregului cortegiu de 
subversiuni și alte acte ostile, procesul re
voluționar s-a consolidat, iar poporul cu
banez pășește continuu și hotărit pe calea 
construirii societății socialiste. In această 
luptă aspră, Cuba s-a bizuit pe marele a- 
jutor frățesc și dezinteresat acordat de U- 
niunea Sovietică și pe colaborarea cu ce
lelalte țări socialiste.

Izolarea pe care imperialismul a vrut 
s-o impună Cubei a suferit un eșec total. 
Acțiunile diferitelor guverne de pe conti
nentul latino-american care, contrar voinței 
imperialismului, au hotărit să normalizeze 
relațiile lor diplomatice și economice cu 

Partidul Comunist
Adresăm salutul nostru frățesc și entu

ziast celui de-al XI-lea Congres al glo
riosului Partid Comunist Român — se a- 
rată in mesaj, relevindu-se în continuare : 
Cel ce ia cunoștință de schimbările profun
de care au avut loc în România în peri
oada istorică foarte scurtă de la eliberarea 
țării — perioadă de numai treizeci de ani
— nu poate decit să admire efortul strălu
cit făcut de poporul român în transforma 
rea patriei sale. *

Noi, comuniștii ecuadorieni, și, împreună 
cu noi, toate păturile progresiste din țara 
noastră vedem in aceste succese o victorie 
a luminoaselor idei ale marxism-leninis- 
mului, ale socialismului, deoarece ele au 
fost obținute sub conducerea Partidului 
Comunist Român, partid _ al clasei, munci
toare românești, care a înscris atîtea pa
gini glorioase de luptă și sacrificii în isto
ria sa pînă să sg ajungă la actualul sta
diu.

Pentru noi, ecuadorienii, exemplul Româ
niei socialiste are o importanță deosebită ; 
schimbările hotărîtoare care au loc în pre
zent la noi pot deschide o nouă etapă în 
istoria noastră — se arată în mesaj, care 
subliniază apoi lupta hotărîtă dusă de po
porul ecuadorian pentru redobîndirea re
surselor naturale ale țării. în continuare 
se arată că marile bogății petroliere vor 
fi exploatate direct de statul ecuadorian, 
beneficiind în această acțiune de ajutorul 
țărilor socialiste, în primul rînd de colabo
rarea tehnică și economică a Republicii So
cialiste România, care și-a cîștigat astfel 
simpatia și recunoștința ecuadorienilor.

Referindu-se la legăturile de prietenie 
din ce in ce mai strinse dintre Ecuador și 
cea mai mare, parte a țărilor socialiste, me
sajul subliniază : unul din exemplele cele 
mai concludente în acest sens este vizita 
cordială pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut-o în Ecuador în anul 
1973, cu care ocazie au fost subliniate, atît 
în declarațiile oficiale, cit și în cadrul unor 
manifestații populare, simpatia și priete
nia dintre cele două popoare.

Abordînd o serie de aspecte ale luptei 
duse de Partidul Comunist din Ecuador 
pe plan intern, mesajul subliniază că, în 
înfruntarea ce are loc, importante sînt nu 
deosebirile dintre civili și militari, dintre 
credincioși și necredincioși. Linia de deli
mitare se stabilește între forțele care luptă 
pentru progres și transformarea radicală a 
vieții naționale, pentru suveranitate și in
dependență — și forțele trecutului, care în
cearcă să aservească patria imperialismu
lui. In această luptă se întărește partidul 
nostru, care la cel de-al IX-lea Congres al 
său a ridicat steagul unității tuturor for
țelor antiimperialiste, democratice și pa
triotice în lupta pentru eliberarea socială și 
națională a Ecuadorului.

Aceasta este lupta noastră de astăzi, care 
se desfășoară într-o Americă Latină anga- 

Partidul Comunist
In numele comuniștilor portughezi, con

vinși că ne facem interpreții sentimente
lor oamenilor muncii, ai clasei muncitoare 
din Portugalia, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Portughez salută călduros 
pe delegații la Congresul al XI-lea al Par
tidului Comunist Român, urindu-le cele mai 
mari succese în activitatea lor, spre binele 
poporului român și al cauzei socialismului
— se arată în mesaj, subliniindu-se măi 
departe : Cel de-al XI-lea Congres, care va 
aproba Programul Partidului Comunist Ro
mân de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare spre co
munism. ca și alte directive importante 
pentru dezvoltarea României, cum este pla
nul cincinal 1976—1980 și direcțiile dezvoltă
rii economice și sociale în perioada 1981— 
1990, va reprezentaț fără îndoială, un nou și 
important moment în viața poporului român. 
Comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din 
Portugalia, care au urmărit constant, cu cel 
mai mare interes, succesele obținute de po
porul român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în construirea socialismului, 
consideră în mod sincer că documentele care 
vor fi aprobate de Congres vor constitui un 
moment- important al luptei comune a ță
rilor socialiste și a oamenilor muncii din 
lumea întreagă pentru transformarea revo
luționară a societății și instaurarea păcii 
în lume — înscrise în Programul partidului 
dv. ca obiective ale solidarității cu mișca
rea comunistă și muncitorească internațio
nală.

In această etapă — se spune în continua
re in mesaj — Partidul Comunist Portu
ghez și forțele progresiste din Portugalia, 
oamenii muncii și masele populare din țara 
noastră își concentrează eforturile spre con. 
solidarea libertăților și întărirea statului 
democrat, care a început să se organizeze 
după răsturnarea fascismului la 25 aprilie 

Cuba socialistă se înscriu, de asemenea, 
în această perspectivă, corespunzător nă
zuințelor popoarelor respective.

Valul de solidaritate mondială față de 
poporul chilian — datorie ineluctabilă a 
tuturor forțelor revoluționare și progresis
te — opus brutalității loviturii fasciste, 
precum și izolarea în care se zbate junta 
militară fascistă sînt mărturii ale eșecului 
evident înregistrat de acțiunile cercurilor 
reacționare.

In continuare, în mesaj se relevă : Con
statăm cu satisfacție modul în care în toți 
acești ani s-au creat bazele pentru colabo
rarea, la diferite niveluri, între partidele, 
popoarele și guvernele Cubei și României — 
relații pe care noi le apreciem în mod deo
sebit.

De o mare importanță au fost, fără în
doială. vizitele reciproce ale primului se
cretar al partidului nostru, tovarășul Fidel 
Castro, in România și ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl 
Partidului Comunist Român, în Cuba. Re
zultatele convorbirilor și întîlniri'lor avute 
prezintă o mare importanță pentru creș
terea înțelegerii și întărirea legăturilor de 
colaborare și prietenie între partidele noas
tre, pe baza marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar.

■Dorim Partidului Comunist Român și 
poporului român noi și importante succe
se în transpunerea în practică a hotăririlor 
și rezoluțiilor emanate de la acest Congres. 

Dorim să devină din ce in ce mai adinei 
legăturile de colaborare și prietenie dintre 
Partidul Comunist din Cuba și Partidul 
Comunist Român, dintre Republica Cuba 
și Republica Socialistă România, pe tărî- 
mul întăririi luptei popoarelor împotriva 
imperialismului și reacțiunii, pentru pacea 
mondială, eliberare și socialism.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN CUBA

din Ecuador
jată în lupta pentru independența și suve
ranitatea sa, pentru democrație și socia2- 
lism, într-o Americă Latină care vede în 
glorioasa revoluție cubană un exemplu de 
urmat.-

Arătînd că în această luptă există și în- 
frîngeri, mesajul evocă tragedia poporului 
chilian, care reclamă o largă solidaritate 
.pentru lichidarea regimului de torturi și 
asasinate din această țară, eliberarea lui 
Luis Corvalan și a tuturor patriotilor chi
lieni, situația din Uruguay, unde, împreună 
cu Rodney Arismendi și alți conducători 
ai partidului comunist, alte mii de patrioți 
sînt victime ale represiunii, situația din 
Brazilia, Paraguay. Guatemala, ale căror 
popoare luptă împotriva reacțiunii.

Dar dușmanii popoarelor noastre nu vor 
putea face nimic în fața avîntului tot mai 
viguros al maselor. Sîntem hotăriți să 
luptăm și să obținem victoria. Avem ală
turi de noi pe toți luptătorii pentru liber
tate din lumea întreagă. Arătînd că în 
această luptă se află șlături, îndeosebi ță
rile socialiste. Uniunea Sovietică, prima 
tară ce a deschis drumul spre eliberarea 
omenirii și care aplică cu hotărîre gran
diosul program de construire a comunis
mului și a păcii, trasat de cel de-al 
XXIV-lea Congres al P.C.U.S.. obtinînd 
totodată victorii decisive în realizarea 
destinderii internaționale — mesajul sub
liniază că. împreună cu toate aceste forțe, 
între care un loc de seamă ocupă poporul 
român, va fi obținută victoria. Pentru a- 
ceasta este necesară unirea tuturor forțelor 
progresiste, in special coeziunea și, conso
lidarea mișcării- comuniste și muncitorești 
mondiale, forța conducătoare în lupta pen
tru viitorul luminos al omenirii, pentru so
cialism și comunism. Mesajul arată că P.C. 
din Ecuador, la cel de-al IX-lea Congres 
al său, s-a pronunțat în sprijinul convocă
rii unei noi conferințe mondiale a partide
lor comuniste și muncitorești, care, anali- 
zînd schimbările fundamentale petrecute în 
acești ultimi ani, să stabilească bazele ac
țiunii comună.

Fie ca dezbaterile celui de-al XI-lea mă
reț Congres al Partidului Comunist Român 
să fie încununate de succes !

Fie ca poporul român să continue dru
mul său. tot mai victorios. în construcția 
societății socialiste avansate !

Trăiască marxism-leninismul !
Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia dintre Partidul Comu

nist Român și Partidul Comunist din Ecua
dor 1

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN ECUADOR
PEDRO SAAD 

secretar general al partidului

Portughez
a.c., pentru continuarea procesului de deco
lonizare, apărarea stabilității economice și 
financiare în scopul dezvoltării țării și de
pășirii moștenirii fasciste și a sabotajului 
forțelor reacționare legate de regimul de 
dictatură răsturnat. Partidul Comunist Por
tughez depune toate eforturile, în cadrul 
guvernului și în afara lui, pentru a înde
plini obiectivele definite de congresul său 
extraordinar din octombrie 1974, întărind a- 
lianța mișcării populare cu Mișcarea For
țelor Armate, contribuind prin toate mij
loacele la unirea, organizarea și mobilizarea 
clasei muncitoare, a maselor și forțelor pro
gresiste.

Pentru înfăptuirea obiectivelor istorice 
ale luptei poporului nostru — se arată în 
încheierea mesajului — ne bizuim pe soli
daritatea Partidului Comunist Român și a 
întregii mișcări comuniste și muncitorești 
internaționale, așa cum am contat de ase
menea pe această solidaritate în lupta 
noastră împotriva dictaturii fasciste, j Sîn
tem siguri, înxacelași timp, că lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român vor constitui o nouă contri
buție la întărirea și dezvoltarea legăturilor 
de prietenie, cooperare și solidaritate reci
procă existente între partidele, țările și po
poarele noastre.

Trăiască unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale 1 

Trăiască prietenia și cooperarea între 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Portughez, între poporul român și 
poporul portughez I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

PORTUGHEZ

Frontul de Eliberare
din Mozambic (FRELIMO)
Conducerea FRELIMO, militanții și în

tregul popor mozambican — se arată în 
mesaj — adresează . conducerii Partidului 
Comunist Român, membrilor săi, poporului 
și guvernului român un salut călduros și 
prietenesc.

România constituie astăzi o sursă de in
spirație și un exemplu pentru popoarele lu
mii angajate în lupta împotriva colonialis
mului, a neocolonialismului și imperialis
mului, pentru consolidarea independenței 
naționale, pentru socialism. Sub conducerea 
partidului comunist, poporul român a pu
tut să realizeze dezvoltarea sa'economică, 
politică și culturală și să edifice o orîn- 
duire socială bazată pe interesele maselor 
populare' și, în primul rînd, ale maselor 
muncitorești și țărănești.

Lupta partidului comunist și a poporului 
român pentru făurirea unei societăți libere 
de orice formă de exploatare, pentru con
struirea socialismului, a permis României 
să devină o bază a luptei împotriva colo
nialismului, neocolonialismului și imperia
lismului, precum și pentru stabilirea de re
lații de prietenie și cooperare între po
poare și națiuni, pe baza egalității,-, respec
tului și interesului reciproc.

In continuare, în mesaj se arată că po
porul mozambican a terminat de curîrtd în 
mod victorios războiul revoluționar de eli
berare națională împotriva colonialismului 
portughez și a imperialismului, război față 
de care România a manifestat o solidari
tate totală și exemplară. în timpul celor 
zece ani de luptă armată revoluționară, 
România a acordat Frontului de eliberare 
națională sprijinul său, atît pe plan politic 
și militar, cit și diplomatic și material. Iată 

■ de ce astăzi, cînd Mozambicul se pregătește 
să-și capete independența totală, salutînd 
al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, FRELIMO și poporul mozambican 
își exprimă profunda recunoștință pentru 
solidaritatea manifestată și salută spiritul 
internaționalist care vă animă și care s-a 
făurit de-a lungul anilor de luptă împo
triva fascismului și a exploatării omului de 
către om, pentru libertate și socialism.

în Mozambic — se arată mai departe în 
mesaj — războiul a luat sfîrșit, poporul a 
cucerit puterea politică, s-a format guver
nul de tranziție. A început astfel o nouă 
fază, ale cărei sarcini sînt consolidarea 
partidului, stabilirea și consolidarea atît a 
prezenței armatei de eliberare in întreaga 
țară, cit și a structurilor guvernului la toa
te nivelurile. în această perioadă de tran

Partidul Popular Revoluționar Mongol
Aducînd un fierbinte salut frățesc dele- 

gaților la cel de-al XI-lea Congres al 
partidului, tuturor comuniștilor și oameni
lor muncii din România socialistă, mesajul 
subliniază că, in termenul istoric scurt, de 
la eliberarea de sub jugul fascist, poporul 
român, sub conducerea partidului său, cu 
sprijinul internaționalist al Uniunii Sovie
tice și al celorlalte țări ale comunității so
cialiste, a obținut mari succese în dezvol
tarea tuturoi- ramurilor economiei națio
nale și a culturii țării.

Comuniștii și oamenii muncii din Mon
golia socialistă se bucură sincer de reali
zările mari obținute de poporul român în 
construcția socialistă, văzînd în acestea o 
contribuție importanță la cauza amplifică
rii succeselor comunității socialiste mon
diale — bastion de nădejde al păcii și pro
gresului social al popoarelor. Apartenența 
României la puternica comunitate socialis
tă, dezvoltarea continuă a colaborării strin
se cu țările frățești constituie, fără îndo
ială, un factor de mare importanță pentru 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor trasate 
de prezentul Congres al P.C.R. în vederea 
edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în continuarea mesajului se arată că, în 
aceste zile, oamenii muncii din R.P. Mon
golă sărbătoresc date memorabile — a 
50-a aniversare a Congresului al III-lea al 
P.P.R.M., care a elaborat și aprobat, pe 
baza nemuritoarei învățături marxist-leni- 
niste, linia dezvoltării necapitaliste a țării 
ca linie generală a partidului — și semi
centenarul proclamării R.P. Mongole și a- 
doptării primei Constituții a țării, care a 
consfințit prin lege trecerea întregii puteri 
de stat în mîinile celor ce muncesc.

Hotărîrile istoricului Congres al III-a al 
P.P.R.M. au reprezentat, timp de decenii, 
o călăuză în acțiune pentru întregul nostru 
partid și popor — se arată în mesaj. A- 
ceasta a avut drept rezultat cuceririle is
torice obținute în cei 50 de ani de poporul 
mongol pe calea dezvoltării necapitaliste șl 
a transformării socialiste a patriei, sub 
conducereaîncercată a P.P.R.M., cu ajutorul 
multilateral dezinteresat al U.R.S.S. și cu 
sprijinul internaționalist al celorlalte țări 
socialiste frățești.

Arătînd că, în prezent, poporul mongol, 
transpunînd în viață directivele ■ trasate in 
Programul Partidului Popular Revolu

Partidul Progresului 
și Socialismului din Maroc
Dragi tovarăși, cu ocazia celui de-al 

XI-lea Congres al gloriosului Partid Co
munist Român, vă adresăm salutul nostru 
cel mai călduros și felicitările noastre cele 
mai sincere — se spune în mesaj, care a- 
daugă : Adresăm, de asemenea, cele mai 
bune urări pentru deplina reușită a lucră
rilor Congresului al XI-lea, congre; istoric 
sub toate aspectele, întrucît el va deschide 
mărețe perspective pentru o impresionantă 
dezvoltare a societății românești.

Partidul nostru, în calitatea sa de avan
gardă a poporului marocan — se arată în 
continuare în mesaj — apreciază la justa 
lor valoare marile realizări ale poporului 
frate român, animat de nobilele idealuri 
de democrație, progres, pace și socialism, 
sub conducerea valorosului său partid co
munist și a secretarului său general clar
văzător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Noi, marocanii, apreciem în mod deosebit 
solidaritatea României cu mișcările de eli
berare națională din întreaga lume și lupta 
consecvent anticolonialistă și antiimperia- 
listă dusă de Partidul Comunist Român. 
Această solidaritate este cu atît mai im
portantă pentru noi, care am realizat una
nimitatea națională în ce privește recupe
rarea teritoriilor aflate încă sub dominația 
regimului franchist. Mesajul exprimă apoi 
hotărîrea poporului marocan de a realiza

Partidul Socialist Francez
Exprimînd urarea de succes deplin lucră

rilor Congresului, salutul prietenesc și res
pectuos al Partidului Socialist Francez și al 
primului său secretar, Franșois Mitterand, 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, re- 

ziție, FRELIMO își propune să determine 
masele populare să preia puterea în mod 
direct și efectiv și să asigure conducerea 
de către ele a întregii vieți a țării.

După zece ani de luptă armată revolu
ționară și pe baza experienței cîștigate în 
activitatea de reconstrucție națională din 
zonele eliberate, FRELIMO și poporul mo
zambican se angajează pe calea materiali
zării aspirațiilor maselor spre o viață li
beră și de bună stare socială, aspirații 
pentru a căror realizare au luptat și care 
au însuflețit această luptă.

Ne angajăm — se spune mai departe în' 
mesaj — să construim un Mozambic inde
pendent, pe deplin liber de exploatarea 
omului de către om, a unui Mozambic al 
oamenilor liberi și egali, fără nici un fel 
de asuprire din partea unei clase, pături 
sau a unui grup asupra altuia, fără nici un 
fel de discriminări de rasă, religie sau sex.

Cucerirea puterii politice de către popor 
creează bazele absolut necesare pentru 
continuarea luptei începute in cursul ani
lor de război, în vederea edificării unei so
cietăți noi și a unui om nou în țara noas
tră. Prin aceasta noi respectăm sîngele 
vărsat, precum și sacrificiile făcute atit de 
poporul nostru in cursul luptei armate re
voluționare de eliberare națională, cit și 
de toți tovarășii, prietenii și popoarele 
care ne-au ajutat in lupta pentru libertate 
și independență națională.

In încheiere, în mesaj se exprimă încre
derea că lucrările Congresului P.C.R. vor 
fi încununate de succes,- sint salutate vic
toriile obținute de poporul român in cursul 
ultimilor cinci ani și se adresează urarea 
ca noi victorii să jaloneze lupta României 
pentru dezvoltarea spre comunism.

Aducem — se spune în mesaj — un 
omagiu gloriosului dv. partid, membrilor 
și conducerii sale și, îndeosebi, marelui dv. 
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Reinnoim astăzi hotărîrea noastră de a 
face totul pentru ca prietenia, colaborarea 
și solidaritatea dintre organizațiile, po
poarele și țările noastre să se dezvolte și 
să se întărească continuu, unite în lupta 
comună împotriva colonialismului, neoco
lonialismului și, imperialismului, pentru 
emanciparea și progresul economic, politic, 
cultural și social al popoarelor noastre, 
pentru independență, egalitate și solidari
tate între popoarele și națiunile noastre.

Trăiască cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român !

ționar Mongol privind construirea de
plină a societății socialiste în Repu
blica Populară Mongolă, muncește cu rod
nicie pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XVI-lea al partidului, a 
obiectivelor celui de-al V-lea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale și cul
turii țării, mesajul continuă : R.P. Mongolă 
promovează in mod consecvent o politică 
de continuă extindere și adîncire a rela
țiilor de prietenie și colaborare frățească 
cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări 
ale comunității socialiste, de întărire a uni
tății țărilor frățești pe baza principiilor 
marxism-leninismului, o politică de coexis
tență pașnică intre state cu orînduiri so
ciale diferite, de consolidare a mutațiilor 
pozitive care au loc în prezent în lume pe 
linia destinderii încordării, întăririi păcii 
și securității popoarelor.

P.P.R.M., ca unul din detașamentele ar
matei mondiale a comuniștilor, se situează 
ferm pe linia întăririi pe toate căile a le
găturilor strinse cu P.C.U.Ș. — cel mai că
lit și experimentat detașament al mișcării 
comuniste internaționale, cu celelalte parti
de comuniste și muncitorești din lume, du- 
cind o luptă neîmpăcată împotriva antiso- 
vietismului și anticomunismului, împotriva 
adversarilor unității tuturor forțelor revo
luționare, antiimperialiste ale contempora
neității.

In încheiere, exprimîndu-se încrederea 
că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
P.P.R.M. și P.C.R., dintre cele două țări și 
popoare se vor dezvolta și întări și în viitor, 
pe baza principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, în interesul 
triumfului cauzei socialismului și comunis
mului, mesajul transmite comuniștilor ro
mâni și poporului român urarea din inimă 
de a îndeplini cu succes, în continuare, sar
cinile construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, întăririi comunității so
cialiste și mișcării comuniste internaționale 
în lupta pentru pacea și securitatea popoa
relor.

Cu salutări comuniste, .

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI POPULAR 
REVOLUȚIONAR MONGOL

unitatea sa teritorială, evidențiind însem
nătatea sprijinului tuturor forțelor antiim
perialiste din lume, îndeosebi al fprțelor 
democratice spaniole, în frunte cu valoro
sul Partid Comunist din Spania.

Permiteți-ne să folosim această ocazie — 
se spune în încheiere — pentru a reînnoi 
mulțumirile noastre cele mai vii 'pentru 
mesajul de felicitări pe care ați binevoit 
să ni-1 adresați cu prilejul recunoașterii le
gale a partidului nostru. Acest eveniment, 
pe care clasa noastră muncitoare îl consi
deră de importanță istorică, ne va deschi
de, cu certitudine, perspective reale pen
tru întărirea partidului nostru și pentru 
realizarea unirii într-un larg front a tuturor 
forțelor patriotice, progresiste și revoluțio
nare marocane, în vederea traducerii în 
viață a sarcinilor dezvoltării naționale și 
democratice, singura cale care deschide 
orizonturi minunate edificării socialismului.

Trăiască cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român !

Trăiască internaționalismul proletar !
Să se întărească solidaritatea și prietenia 

dintre poporul nostru și poporul român !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI PROGRESULUI

Șl SOCIALISMULUI

levînd rolul său eminent în fruntea statului 
român, în dezvoltarea societății românești, 
mesajul subliniază : Prin ceea ce reprezintă 
ea pentru lume și este purtătoare de spe
ranțe pentru poporul român, politica par

tidului dumneavoastră este urmărită cu in
teres și de către socialiștii din Franța. In 
continuare, reafirmind că scopul general al 
socialiștilor este acela de a face să înceteze 
exploatarea omului de către om, mesajul 
apreciază că, prezentînd un program comun 
de guvernămînt, Partidul Socialist, Partidul 
Comunist și Mișcarea Radicalilor de Stingă 
au îndeplinit în Franța un act de mare im
portanță. A fost afirmată astfel voința lor 
comună de a uni oamenii muncii și forțele 
democratice pentru a transforma in profun
zime societatea, instaurind o adevărată de
mocrație politică și economică, etapă nece
sară pentru a de'schide calea spre socialism 
în Franța.

Evidențiind principiile care trebuie să 
stea la baza relațiilor internaționale ale 
Franței, așa cum sint preconizate de pro
gramul comun — coexistența pașnică și coo
perarea cu toate țările, egalitatea în drep
turi, respectul suveranității și integrității 
teritoriale a statelor, reglementarea pașnică 
a litigiilor, căutarea activă a căilor spre 
dezarmare și neamestecul în treburile in
terne ale altor state — mesajul subliniază 
că respectul independenței și suveranității 
popoarelor este și rămîne cea mai bună te
melie a ordinii internaționale de miine.

In continuare, relevînd progresele pe plan 
economic ale Comunității europene, mesajul 
arată că interesele celor ce muncesc nu-și 
găsesc în cadrul ei locul care li se cuvine. 
Partidul Socialist înțelege să modifice pro
fund această situație, cu atit mai mult cu 
cit el este stimulat in această direcție de 
criza profundă pe care o cunosc in prezent 
instituțiile C.E.E. Considerînd că Europa 
trebuie să fie reclădită, pentru a deveni o 
Europă independentă, care să înainteze spre 
socialism, o Europă larg deschisă spre Estul 
continentului, mesajul arată că aceasta im
plică dezvoltarea și înmulțirea acordurilor 
tehnice, industriale, economice și culturale 
între țările membre ale C.E.E. și țările 
membre ale C.A.E.R., acorduri intre care 
cele cu România figurează în primele rîn- 
duri.

Evocînd Conferința pentru securitate eu
ropeană, faptul că ea reprezintă o șansă 
oferită păcii, prilej de a pune problemele 
europene în termeni noi, de a stabili bazele 
unui sistem menit să înlocuiască ulterior 
pactele militare și să asigure securitatea și 
independența fiecărui stat în cadrul unui 
nou tip de relații îndreptate spre cooperare

Partidul Socialist Italian
In mesaj se arată că socialiștii italieni, 

care urmăresc cu vie atenție progresele pe 
care le înregistrează România pe calea fău
ririi unei economii puternice și armonioa
se, sint conștienți de marea importanță pe' 
care o are cel de-al XI-lea Congres, atit 
pentru partidul comunist, cit și pentru în
tregul popor român.

Relevînd importanța examinării bilanțu
lui pozitiv al progreselor realizate de 
România în cursul celor treizeci de ani 
de la eliberare și al rezultatelor obținute 

.în ansamblul relațiilor internaționale în 
favoarea destinderii, păcii, respectului re

Uniunea Progresistă Senegaleză
Aducînd poporului și conducătorilor Re

publicii Socialiste România salutul frățesc 
al poporului senegalez, al partidului Uniu
nea Progresistă Senegaleză și al secretaru
lui său general, Leopold Sedar Senghor, 
președintele republicii, mesajul subliniază 
lupta pe care Republica Socialistă România, 
Partidul Comunist Român o duc neîncetat, 
pentru triumful cauzei juste a popoarelor. 
Tenacitatea în această luptă, dusă de-a lun
gul istoriei, incepînd cu precursorii, cu figu
rile legendare din trecutul poporului, ca 
Decebal, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, 
și pînă in zilele noastre, cînd in fruntea 
luptei se află fratele și prietenul nostru, 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român și președintele 
Republicii Socialiste România, a consolidat 
continuu națiunea română în ciuda tuturor 
vicisitudinilor. Datorită acțiunii dinamice a 
Partidului Comunist Român, România, care 
era acum trei decenii o țară eminamente 
agrară, a devenit o țară industrială. In con
tinuare, în mesaj se arată că EREN-’74 a 
ilustrat în toate dimensiunile sale am
ploarea rezultatelor obținute prin lupta per
severentă și profundul spirit de sacrificiu 
al unui popor angajat hotărit pe calea so
cialismului.

Dar România, care și-a luat soarta în pro
priile sale mîini, nu s-a mulțumit numai să 
întărească dezvoltarea sa economică și so
cială, să asigure independența și propășirea 
poporului său. Ea nu a uitat solidaritatea 
care o leagă de popoarele lumii a treia. 
Amintind de acțiunea generoasă a poporului 
și guvernului român în ajutorul refugiaților 
chilieni, mesajul evidențiază poziția țării 
noastre la recenta conferință F.A.O. pentru 
alimentație, în cursul căreia Republica So

Partidul Comunist Finlandez
Adresînd Partidului Comunist Român 

salutul frățesc al Partidului Comunist Fin
landez, al Comitetului său Central, împreu
nă cu urări de succes în desfășurarea lucră
rilor Congresului, mesajul relevă că însăși 
viața a demonstrat că socialismul este orînr 
duirea socială cea mai progresistă cunoscu
tă de istoria omenirii. Numai socialismul 
poate să asigure fiecărui popor libertate so
cială și națională deplină. Numai socialis
mul dă popoarelor posibilitatea de a-și con
strui viitorul potrivit propriilor lor năzuin
țe. în continuare, mesajul subliniază că 
succesele remarcabile obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., în construc
ția noii orînduiri sociale, creșterea rapidă 
a producției industriale și agricole a Româ
niei, dezvoltarea științei și culturii, creș
terea nivelului de trai material și spiri
tual al populației — toate demonstrează în 
mod convingător superioritatea socialismu
lui și forța creatoare a unui popor care a 
devenit stăpin al propriilor sale destine și 
care își construiește cu hotărîre viitorul.

Evenimentul istoric care a deschis calea 
unor transformări revoluționare adinei îri 
epoca noastră l-a constituit victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, obținu
tă de poporul muncitor al Rusiei sub con
ducerea Partidului Comunist al lui Lenin 
— se arată mai departe în mesaj. Victoria 
revoluției socialiste' și trecerea, după cel 
de-al doilea război mondial, la construcția 
socialismului Intr-o serie de țări din Euro
pa, Asia și America, apariția sistemului 
mondial al socialismului au transformat 
socialismul într-o mare forță politică a 
lumii. Țările socialiste exercită o influen
tă din ce în ce mai mare asupra cursului 
istoriei contemporane, prin succesele eco
nomice și sociale remarcabile obținute, pre
cum și prin politica lor externă consacrată 
cauzei progresului și păcii.

Ocupîndu-se de’ fenomenele de criză care 
zdruncină societatea capitalistă, mesajul 
arată că adîncirea crizei generale a capi- . 
talismului este resimțită și în Finlanda, în 
toate sferele vieții sociale.

P.C. Finlandez a susținut cu tărie nece

șl pace, mesajul exprimă regretul că această 
conferință progresează prea încet. Desigur, 
noi nu ignorăm dificultatea problemelor 
care se ridică, in special pe planul schimbu
rilor de persoane șl de idei, cărora le acor
dăm și noi o mare importanță. Dar credem 
— contihuă mesajul — că aceste greutăți 
provin adeseori direct de la unele guverne, 
a căror optică rămîne conservatoare sau 
este încă inspirată de reflexele războiului 
rece. Această situație trebuie schimbată și, 
odată stingă ajunsă la putere în Franța, va 
tace totul pentru a o schimba.

In sfîrșit, este de la sine înțeles că ne 
pronunțăm în favoarea reducerii forțelor 
.militare pe continent, în cadrul unui efort 
progresiv și echilibrat de dezarmare — 
condiția securității.

Exprimînd o profundă neliniște în legă
tură cu situația din Orientul Mijlociu, me
sajul subliniază că in această regiune atit 
de încercată este necesar să se impună pa
cea, o pace dreaptă, bazată pe echilibru, pe 
independența tuturor și pe absența oricărei 
hegemonii. Ea presupune, evident, compro
misuri și, desigur, recunoașterea realității 
naționale palestinene. Subliniind necesita
tea coexistenței popoarelor din zonă, mesa
jul evidențiază imperativul încetării ames
tecului străin în această regiune.

Referindu-se la problemele lumii a treia, 
unde se dezvoltă o mișcare de proporții In 
favoarea unei independențe mai mari, a 
transformării vechilor structuri moștenite, 
mesajul cere să fie lichidate rămășițele co
lonialismului, să se acționeze pentru instau
rarea unei noi ordini economice mondiale.

în încheiere, relevînd că Partidul Socia
list din Franța nu înțelege să subaprecieze 
problemele care îi stau în față atît pe plan 
intern, cit și pe plan extern, dar nu se poate 
împăca cu utoDii și iniei cu doctrine imuabi
le, mesajul afirmă că P.S.F. se străduiește 
să abordeze cu luciditate și într-o optică 
nouă toate problemele dificile ale unei lumi 
mai frămintate ca niciodată. Lui îi este ne
cesară în această privință colaborarea tutu
ror și el contează pe dumneavoastră — se 
arată în mesaj — tot astfel cum contează, 
in Franța, pe colaborarea cu celelalte forțe 
de stingă și, în special, cu Partidul Comu
nist Francez.

Trăiască prietenia între țările și partidele 
noastre, în interesul popoarelor noastre și 
al păcii I 

ciproc, al suveranității și independenței tu
turor popoarelor, mesajul subliniază in în
cheiere : în spiritul deplinei aprecieri a 
efortului dumneavoastră în aceste direcții, 
am plăcuta ocazie de a vă transmite, in 
numele partidului și al meu personal, in- 
terpretînd puternicele sentimente de prie
tenie care leagă poporul român de cel ita
lian, un salut cordial, împreună cu urarea 
de rodnice rezultate lucrărilor Congresu
lui.

FRANCESCO DE MARTINO 
secretar general al partidului

cialistă România, împreună cu Polonia șl 
Republica Populară Chineză, a fost cu ho
tărîre de partea celor înfometați, oropsiți, a 
celor care suferă de pe urma brutalității 
economice a țărilor dezvoltate — această 
atitudine curajoasă fiind o nouă dovadă a 
angajării revoluționare a guvernului și Par
tidului Comunist Român.

Popoarele africane care se mai află sub 
dominația colonială și cele ce sint victime 
ale rasismului și apartheidului știu că pot 
să conteze în orice moment pe ajutorul 
eficace și pe sprijinul dezinteresat al 
României.

Guvernul senegalez apreciază foarte mult 
natura frățească a relațiilor care se Întăresc 
fără încetare între Senegal și România. In 
acest cadru sînt evidențiate posibilitățile pe 
care România le oferă unui număr din ce 
în ce mai mare de studenți senegalezi pen
tru a se forma în diferite domenii de spe
cializare.

Conducătorii și militantii Uniunii Progre
siste Senegaleze au convingerea că relațiile 
care au început să se stabilească între par
tidele, popoarele și guvernele noastre vor 
cunoaște foarte curind o dezvoltare rapidă, 
grație voinței de cooperare și clarviziunil 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Lăopold 
Sădar Senghor.

în încheiere se exprimă încrederea că 
Republica Socialistă România și Republica ' 
Senegal vor merge totdeauna mînă în mînă, 
în concertul națiunilor, către noi victorii și 
pentru edificarea pe pămînt a unei lumi de 
libertate, dreptate și pace.

M. MAGATTE LO,
secretar permanent al Biroului Politic 

al Uniunii

sitatea unor transformări democratice 
adinei și a chemat adeseori toate forțele 
progresiste și democratice la acțiune în 
acest scop ; partidul intenționează să fo
losească prilejul Congresului său din pri
măvara viitoare pentru a arăta încă o dată 
ce fel de transformări democratice dorește 
să se realizeze în țară, pregătind în prezent 
un proiect privind elaborarea unui program 
de cooperare a tuturor forțelor democratice 
ale țării.

Mai departe, mesajul relevă că situația 
politică internațională actuală ridică în 
fața partidelor comuniste sarcini mari. 
Asigurarea păcii și securității în Europa și 
în lumea întreagă constituie una din ma
rile sarcini de luptă comună ale partidelor 
noastre. Trebuie să se stabilească relații de 
tip nou între țările și popoarele din Euro
pa, care să garanteze tuturor națiunilor 
pacea și securitatea și să le ofere depline 
posibilități de cooperare. Aceasta este sar
cina fundamentală a tuturor popoarelor din 
Europa zilelor noastre, deoarece de aceasta 
depinde progresul în viitor. Astăzi există 
posibilități reale de a se realiza aspirațiile 
popoarelor privind transformarea Europei 
într-un continent al cooperării și păcii — 
ceea ce ar constitui un mare succes istoric 
nu numai pentru Europa, ci și pentru în
treaga omenire.

în încheiere, mesajul subliniază că, odată 
cu urările pentru succesul lucrărilor Con
gresului și, in continuare, pentru înfăptui
rea importantelor sale hotăriri, P.C. Finlan
dez exprimă convingerea comuniștilor fin
landezi că relațiile tovărășești dintre cele 
două partide, relații bazate pe principiile 
internaționalismului proletar, se vor dez
volta și consolida în permanentă, în intere
sul prieteniei dintre partidele și popoarele 
noastre, precum.și al întăririi unității miș
cării comuniste internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST

FINLANDEZ
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«

Frontul de Eliberare Națională din Algeria
Avem plăcerea și onoarea de a vă adresa, 

în numele președintelui Boumediene, al 
Frontului de Eliberare Națională din Al
geria și al delegației noastre, urări de 
succes lucrărilor Congresului — se arată in 
mesaj.. Vă exprimăm, de asemenea, salutul 
nostru cel mai călduros, precum și urările 
noastre de progres, prosperitate și deplin 
succes pe calea dezvoltării economice și so
ciale.

Guvernul Republicii Algeriene Demo- 
cratice și Populare și Frontul de Eliberare 
Națională din Algeria acordă o mare pre
țuire relațiilor de prietenie, colaborare 
fructuoasă și trainică dintre cele două- țări 
ale noastre. Constatăm cu satisfacție 
evoluția ascendentă a raporturilor de 
cooperare economică, tehnică și culturală, 
pe care dorim să le vedem dezvoltate și 
consolidate și mai mult, in interesul reci
proc al popoarelor noastre.

Ne este plăcut să evocăm principiile care 
au fost evidențiate de cei doi președinți 
ai noștri, in timpul memorabilei vizite în 
Algeria a președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Reamintim, în acest context, angajamen
tele luate, atît de o parte, cit și de cealaltă, 
de. a da un avînt și o înflorire și mai mare 
raporturilor multiple statornicite intre cele 
două țări — se arată în mesaj, subliniin- 
du-se că eforturile conjugate ale popoarelor

Partidul Socialist Portughez
Ieșit din ilegalitatea impusă de regimul 

fascist — se spune In mesaj — Partidul 
Socialist Portughez, format în rezistența 
împotriva dictaturii și în lupta pentru li
bertate, salută călduros poporul român și 
Partidul Comunist Român, in fruntea căruia 
se află personalitatea eminentă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Avînd aceeași origine latină, — se arată 
în mesaj — căliți în suferințele generate 
de lupta împotriva războiului, pentru so
cialism și libertate, românii și portughezii 
au o moștenire comună pe care trebuie s-o 
consolidăm. Potrivit tradiției de luptă a 
partidului nostru, sintem apărători credin
cioși a tot ceea ce poate uni popoarele, 
luptînd împotriva a ceea ce le poate dezbi
na. Opunîndu-se în trecut politicii fasciste, 
colonialiste și antisocialiste a guvernelor lui 
Salazar și Marcelo Caetano, românij și 
portughezii continuă, in noile condiții, să 
cimenteze și mai puternic legăturile lor fră
țești, care. îi vor uni pentru totdeauna și în 
viitor.

în spiritul celor mai bune tradiții ale in
ternaționalismului și prieteniei între po
poare, Partidul Socialist Portughez a luptat 
neîntrerupt împotriva politicii colonialiste, 
pentru 'eliberarea teritoriilor de sub domi
nația colonială portugheză — aceasta repre- 
zentînd unica soluție susceptibilă de a 
apăra interesele atît ale popoarelor din co
lonii, cit și ale poporului portughez.

Organizația pentru Eliberarea Palestinei
Cu ocazia celui de-al Xl-lea Congres al 

gloriosului dumneavoastră partid, Partidul 
Comunist Român, în numele delegației 
noastre, al Comitetului -Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. în nu
mele poporului palestinean luptător, urăm 
succes în desfășurarea acestui important 
Congres — se arată în mesaj.

în timp ce poporul român prieten își în
dreaptă năzuințele spre acest Congres și 
spre rezultatele sale — subliniază mesajul 

algerian și român converg permanent spre 
concretizarea nobilelor scopuri propuse, 
potrivit avantajului reciproc și respectului 
absolut al suveranității naționale și inde
pendenței fiecăruia.

Politica de nealiniere și acțiunile inter
naționale ale Algeriei, fie că este vorba 
de sesiunea extraordinară a Națiunilor 
Unite in problemele materiilor prime și dez
voltării. convocată din inițiativa președin
telui Boumediene. fie de pozițiile de spri
jinire și ajutorare a gloriosului popor 
palestinean, a cărui cauză, după părerea 
noastră, nu poate lăsa indiferent nici un 
om atașat idealurilor de libertate și dem
nitate umană — sint. între altele, mărturii 
vii ale voinței de luptă pentru emancipare 
a popoarelor, hotărîte să-și ia în mîinile 
lor propriul destin.

în acest moment solemn, permiteți-ne să 
salutăm cu profund respect pe reprezen
tanții stimați ai tuturor țărilor care, prin 
votul lor la Organizația Națiunilor Unite, 
au contribuit la reabilitarea unui intreg 
popor.

în încheiere — se spune în mesaj — 
dorim să asigurăm delegații participanți la 
acest Congres de sprijinul tuturor militan- 
ților algerieni, care, prin glasul nostru, le 
exprimă solidaritatea militantă în opera 
măreață căreia i s-au dedicat.

însărcinat cu aplicarea acestei politici, în 
calitatea sa de ministru al afacerilor ex
terne, i-a revenit tovarășului Mario Soares, 
secretarul general al partidului nostru, 
marea onoare de a ajuta la formarea 
noilor state independente africane, unind 
astfel poporul portughez cu popoarele din 
Angola, Guineea-Bissau, Insulele Capului 
Verde, Mozambic. Sao Tomâ și Principe.

De aceea, salutul pe care îl aducem 
Partidului Comunist Român, ilustrului său 
secretar general și poporului român — în 
numele partidului nostru și în special în 
numele tovarășului Mario Soares — este 
salutul unui partid care participă la gu
vernul unei țări ce își îndreaptă de aici 
înainte toate eforturile în direcția luptei 
pentru libertate și prietenie 'între toate po
poarele lumii. Este salutul unui partid 
care își propune să construiască în Portu
galia o societate socialistă, fără clase, în 
care să fie pentru totdeauna abolite foa
metea, mizeria, frica și neliniștea.

Convinși că sub conducerea Partidului 
său Comunist Și a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, poporul român va obține noi 
victorii in construirea socialismului, salu
tăm acest Congres, adresînd cele mai 
fierbinți urări de întărire a frăției po
porului portughez cu poporul român, a 
prieteniei între cele două partide ale noas
tre și cu toate popoarele progresiste din 
lume.

— și poporul palestinean privește această 
manifestare cu un deosebit interes — in 
condițiile cînd dumneavoastră nu v-ați 
precupețit eforturile pentru sprijinirea cau
zei sale drepte, a luptei sale, pentru împli
nirea țelurilor naționale de a reveni pe 
pămintul său și pentru dreptul său la auto
determinare.

Ca purtători ai sentimentelor poporului 
nostru luptător, dorim să evidențiem cu 
acest prilej istoric din viața partidului și 

poporului român că Congresul P.C.R. are o 
importanță deosebită nu numai pe plan 
național, ci și internațional, in special in 
ceea ce privește lumea arabă și problema ' 
Palestinei, pentru care România a depus 
eforturi susținute în scopul găsirii unei so
luții care să asigure poporului palestinean 
drepturile asupra patriei sale, revenirea pe 
pămintul său, dreptul la autodeterminare, 
România a legat instaurarea unei păci juste 
in zona Orientului Apropiat de restabilirea 
acestor drepturi.

în continuare,. în mesaj se spune : Impe
rialismul internațional, împreună cu miș
carea sionistă, continuă să pună la cale un 
complot după altul împotriva poporului pa
lestinean. Deși a suferit un șir de infringeri 
consecutive, el iși continuă acțiunile în
dreptate împotriva poporului nostru, atît in 
teritoriile ocupate, cit și în exteriorul lor — 
și aceasta in pofida victoriilor politice obți
nute in ultimul timp de poporul nostru pe 
plan arab și internațional ca urmare a 
luptei sale, a jertfelor sale de singe. Dar, 
poporul nostru, aflat in luptă neîntreruptă 
de peste 50 de ani, înțelege pe deplin că 
solidaritatea popoarelor luptătoare din în
treaga lume constituie factorul de bază al 
asigurării victoriei acestor popoare asupra 

Partidul Congresul 
din Africa de Sud
în mesajul transmis de delegația Coml- 

. tetului Executiv Național al Partidului 
Congresul Național African din Africa de 
Sud se adresează un salut cald, frățesc, de- 
legaților la Congres și. prin intermediul lor, 
tuturor membrilor Partidului Comunist 
Român și întregului popor român. Trimite
rea de către Comitetul Executiv Național 
al organizației noastre a unei delegații la 
Congresul P.C.R. — se arată în continuare 
— este, intr-adevăr, o expresie a întăririi 
continue a relațiilor dintre partidele 
noastre.

Al Xl-lea Congres al Partidului Comunist 
Român are loc într-o perioadă în care 
frontul internațional al forțelor de elibera
re, ale păcii și progresului social repurtea
ză victorii însemnate. împotriva imperialis
mului, a reacțiunii și războiului. Evocînd în 
acest context rolul țărilor socialiste, al cla
sei muncitoare din țările capitaliste și vic
toriile mișcărilor de eliberare națională ale 
popoarelor împotriva forțelor întunecate ale 
colonialismului, neocolonialismului și discri
minării rasiale, în mesaj se spune :

Pe continentul african dezintegrarea im
periului colonial portughez a devenit un 
fapt ireversibil. în septembrie 1973 a fost 
proclamată, sub conducerea P.A.I.G.C., Re
publica Guineea-Bissau, recunoscută de 
majoritatea covîrșitoare a statelor lumii și 
admisă ca membru al Organizației Unității 
Africane și al O.N.U. în septembrie a.c. a 
fost instaurat la Lourențo Marques un gu
vern de tranziție, condus de FRELIMO. 
Totodată, în luna octombrie a acestui an, 
atunci cind a sosit la Luanda, capitala An
golei, primul grup al conducerii M.P.L.A. a 
fost salutat de mii de angolezi. Deplina 
independență a Angolei nu mai poate fi 
aminată. Aceste evoluții — se arată mai 
departe în mesaj — sint rezultatul evident 
al luptei pline de sacrificii, dusă timp de 
decenii, de popoarele Mozambicului, Ango
lei și Guineei-Bissau, sub conducerea par
tidelor lor democratice revoluționare.

Panica regimurilor rasist-coloniale din 
Rhodesia și Republica Sud-Africană in fața 
schimbărilor revoluționare ce au loc intr-un 

dușmanilor lor — imperialiștii și sioniștii 
rasiști din Palestina și de pretutindeni.

Poporul nostru — se arată mai departe 
— îndreptîndu-și privirile spre Congresul 
dumneavoastră, care are loc în contextul 
unor dezvoltări hotăritoare în istoria po
poarelor, dorește să vă reconfirme marea sa 
încredere in creșterea sprijinului acordat de 
România cauzei sale drepte, pină la obți
nerea victoriei finale, ceea ce înseamnă 
restabilirea drepturilor sale naționale și 
constituirea statului său democratic pe te
ritoriul palestinean — stat caracterizat prin 
deplină securitate și liniște pentru toți ce
tățenii, de diferite convingeri, fără discrimi
nare, asigurindu-se instaurarea unei păci 
drepte pentru poporul său șl pentru toate 
popoarele lumii.

Trăiască solidaritatea dintre Partidul Co
munist Român și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei !

Trăiască solidaritatea popoarelor care 
luptă împotriva colonialismului, imperialis
mului și sionismului !

Trăiască mișcările de eliberare din toată 
lumea !

Trăiască lupta internaționalistă pentru li
bertate, pace șl progres !

Național African

ritm rapid în Africa australă a fost agravată 
și mai mult de valul mișcărilor revoluționa
re din interiorul frontierelor acestor state, 
precum și din Namibia.

în Africa de Sud criza internă a regimului 
rasist se caracterizează printr-un avlnt re
voluționar din ce în ce mai profund, care 
cuprinde pături tot mai largi ale populației 
oprimate, ale clasei muncitoare de culoare, 
ale tinerilor militanți și ale maselor țără
nești asuprite. Puternica grevă a muncito
rilor negri, în pofida represaliilor brutale 
ale aparatului de stat fascist, a afectat cen
trele industriale cele mai importante ale 
țării. De o mare importanță este răspîndirea 
acestei mișcări revoluționare în industria 
minieră, ramură ce reprezintă coloana ver
tebrală a economiei sud-africane.

Mesajul subliniază apoi că regimul de a- 
partheid nu a fost niciodată atît de izolat 
ca acum pe plan internațional — fapt 
ilustrat prin acțiunea, de o forță fără pre
cedent, pentru respingerea participării 
Africii de Sud Ia actuala sesiune O.N.U.

Referindu-se apoi la relațiile cu Partidul 
Comunist Român, în mesaj se spune : 
Partidul Congresul Național African consta
tă cu adîncă satisfacție că raporturile 
frățești dintre cele două partide au devenit 
din ce în ce mai puternice. Această dez
voltare s-a dovedit a fi de un imens folos 
luptei revoluționare a poporului din Afri
ca de Sud și, în același timp, a consolidat 
imaginea României socialiste ca aliat de 
nădejde în lupta împotriva apartheidului 
și a opresiunii fasciste. în spiritul adevă
ratei solidarități, Partidul Comunist Român, 
poporul și Guvernul Republicii Socialiste 
România, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, au onorat pe deplin 
nobila sarcină internaționalistă de a oferi 
întregul său sprijin Partidului Congresul 
Național African — motiv pentru care aces
ta exprimă profunda gratitudine.

în încheiere se arată : Congresul al Xl-lea 

al Partidului Comunist Român constituie 
încă un pas important spre dezvoltarea 
continuă a României. Succesele obținute 
de Republica Socialistă România în diferite 
domenii ale activității umane întăresc și 
mai mult sistemul mondial socialist și toate 
forțele progresiste, antiimperialiste.

Partidul Comunist din Columbia
Exprimind salutul călduros și frățesc al 

comuniștilor columbieni cu ocazia celui 
de-al Xl-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, care se desfășoară sub semnul 
entuziasmului maselor populare față de deo
sebitele succese obținute in construirea so
cialismului și ridicarea nivelului de trai al 
poporului, mesajul arată : Aceste succese 
constituie un aport remarcabil la întărirea 
sistemului socialist mondial care, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, dă in fiecare zi grele 
lovituri imperialismului și cîștigă teren în 
întrecerea dintre cele două sisteme, în 
politica de coexistență pașnică și de destin
dere internațională.

Noi, comuniștii — se spune în mesaj — 
am fost promotorii relațiilor Columbiei cu 
țările socialiste, ca parte a luptei noastre 
pentru progres economic și independență 
națională, pentru eliberarea de sub jugul 
imperialismului nord-american. Urmărim 
progresele înregistrate in ultimul timp in 
acest sens și luptăm pentru materializarea 
și amplificarea lor practică.

Arătînd că Partidul Comunist din Colum
bia acționează pentru unitatea populară, 
in scopul de a se intensifica tot mai mult

Partidul Liberal din Columbia
Exprimind președintelui Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, delegaților la Congres 
mulțumiri pentru invitația adresată de a 
participa Ia marele eveniment al poporului 
român, in mesaj se subliniază satisfacția 
de a asista la cel de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, eveniment de 
o deosebită importanță în viața acestei 
ilustre țări.

Cu profund interes am acceptat această 
invitație, pentru a urmări activitatea uneia 
dintre cele mai interesante și atrăgătoare 
țări din Europa răsăriteană, care se carac
terizează prin afirmarea fermă a indepen
denței sale, în cadrul obiectivelor revolu
ționare pe care și le-a propus pentru a 
străbate o nouă etapă de dezvoltare crea
toare pe calea progresului material, a li
bertății și dreptății.

Arătînd că Partidul Liberal din Colum
bia este un partid cu adinei rădăcini de
mocratice care se bucură de un larg sprijin 
In țară, fapt reflectat și la ultimele ale
geri, cind a obținut o mare majoritate de 
mandate, mesajul relevă că, pe plan in
tern, programul său urmărește să constru
iască o sodietate bazată pe egalitate, care 
să favorizeze clasele mai puțin avute, din- 
du-le posibilitate să-și satisfacă pe deplin 
nevoile, prin eliminarea privilegiilor șl 
prin acordarea de înlesniri pentru toți, fără 
deosebire de origine, sex, rasă sau religie. 
Partidul liberal este preocupat de con
solidarea unei societăți mai drepte și se 
străduiește să avanseze pe acest drum, cu 
un sistem democratic de guvernare în care 
conducătorii și congresul sint aleși în mod 
liber de popor — acesta avind cea mai

Trăiască prietenia frățească și solidari
tatea militantă dintre popoarele luptătoare 
pentru libertate ale Africii de Sud și po
porul român !

ALFRED NZO
secretar general al partidului

lupta împotriva marii oligarhii columbiene 
și a monopolurilor, responsabile de înrăută
țirea condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii, mesajul subliniază că P. C. din Co
lumbia, care activează în cadrul Uniunii 
Naționale de Opoziție, luptă pentru națio
nalizarea petrolului și a bogățiilor naționa
le aflate in prezent în posesia companiilor 
imperialiste ; pentru o reformă agrară de
mocratică care să dea pămînt țăranilor ; 
pentru unitatea mișcării muncitorești șl în 
apărarea salariilor și a drepturilor sindica
le ; pentru democrație și eliberare națio
nală ; pentru solidaritate reală cu eroicul 
popor din Chile.

în încheiere, mesajul exprimă certitudi
nea că cel de-al XÎ-lea Congres va consti
tui un pas înainte pe calea unității mișcă
rii comuniste internaționale, a afirmării 
internaționalismului proletar, a mersului 
victorios spre socialism.

Trăiască al Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român !

Trăiască internaționalismul proletar !
Trăiască unitatea mișcării comuniste 

internaționale 1 

deplină libertate de a-și exprima opoziția 
față de tot ceea ce poate însemna asuprire.

în politica internațională, partidul libe
ral are ca obiectiv esențial pacea, respec
tiv o conviețuire pașnică a tuturor națiuni
lor, fără discriminare de ideologie sau 
sistem de guvernămint ; partidul militează 
pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru 
transformarea relațiilor internaționale Incit 
planeta noastră să devină un simbol de 
colaborare armonioasă a tuturor, in ve
derea făuririi unei lumi mai bune. Militînd 
pentru eliminarea marilor decalaje dintre 
țările bogate și cele în curs de dezvoltare, 
partidul liberal se pronunță pentru lărgi
rea cooperării internaționale, în vederea 
ridicării nivelului de trai al tuturor por 
poarelor — aceasta fiind o îndatorire care 
nu suferă amînare.

Cu certitudinea că doctrina și filozofia 
partidului nostru coincid în multe puncte 
cu înaltele țeluri de solidaritate umană 
promovate de Republica Socialistă Româ
nia — se spune în încheiere — ne face 6 
deosebită plăcere să fim alături de factorii 
de conducere și de poporul României cu 
prilejul celui de-al Xl-lea Congres, expri
mind, încă o dată, în numele Partidului Li
beral din Columbia, profundele noastre 
mulțumiri.

GERMAN ZEA HERNANDEZ 
președintele Directoratului Național 

al partidului

VICTOR MOSQUERA CHAUX 
membru al Directoratului Național 

al partidului

CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI 
LABURIST DIN MAREA BRITANIE

LONDRA 
Stimați prieteni,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează participanți- 

lor la Conferința Națională a Partidului Laburist din Marea Britanie, clasei 
muncitoare britanice, un cald salut de prietenie din partea oamenilor muncii, 
a poporului român.

Zilele acestea, poporul român trăiește un eveniment de o excepțională în
semnătate — Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român, care face 
bilanțul activității multilaterale, desfășurate în perioada care a trecut de la 
ultimul Congres, dezbate Programul partidului și Directivele privind dezvol
tarea economică și socială a țării. în următorul cincinal și liniile directoare 

• pină în anul 1990, stabilește orientările acțiunii partidului și statului nostru 
în viața internațională.

Ne este plăcut să evocăm, cu această ocazie, cursul favorabil al relațiilor 
prietenești dintre cele două partide ale noastre. în acest spirit, mulțumim 
pentru participarea la actualul nostru Congres a lui Ian Mikardo, membru 

, x al Comitetului Executiv al Partidului Laburist. în aceasta vedem o expresie 
1 a relațiilor de colaborare existente între partidele noastre, a dorinței comune 
de a le întări și amplifica în viitor. Considerăm că dezvoltarea acestor relații 
servește întăririi colaborării dintre popoarele și țările noastre, intereselor șl 
aspirațiilor celor ce muncesc, cauzei păcii, colaborării și securității în Europa 
și în întreaga lume.

Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de a dezvolta în 
continuare bunele raporturi de prietenie și conlucrare dintre Republica So
cialistă România șl Marea Britanie, spre binele popoarelor român și britanic, 
în folosul construirii unei noi ordini politice și economice internaționale, pen
tru destindere, pace, securitate, colaborare și înțelegere internațională.

Urăm, dragi prieteni, succes deplin lucrărilor Conferinței dumneavoastră, 
precum și activității ce o veți desfășura, în interesul oamenilor muncii bri
tanici, pentru bunăstare, progres social, democrație și pace.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Recepție la Ambasada R. P. Mongole

VIZITE ME UNOR DELEGAȚII PARTICIPANTE LA CONGRESUL P. C. R.

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Mongole, Giambyn Niamma, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, a oferit marți seara o recepție.

La recepție au participat tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Corneliu Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, Gheorghe Cazan, 
ministrul industriei ușoare, Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga,

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare lui Yahya Geghman, cu o- 
cazia numirii in funcția de ministru 
al afacerilor externe al Republicii 
Arabe Yemen.

â-
Ambasada R. S. F. Iugoslavia 

anunță că recepția cu ocazia sărbăto
rii naționale, care trebuia să aibă loc 

jțfjoi, 28 noiembrie a.c., va fi organizată 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
membri ai Comitetului de conducere 
al Asociației de prietenie româno- 
mongole, alte persoane oficiale.

A fost de față delegația Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, con
dusă de Legdenghiin Damdinjav, 
membru al C.C. al P.P.R.M., membru 
al Biroului Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului Controlului 
Popular.

Erau, prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu aceeași ocazie, ambasadorul Re

publicii Populare Mongole la Bucu
rești. Giambyn Niamma, a vorbit, 
marți seara, la posturile noastre de 
radio și televiziune.

vineri. 29 noiembrie, ora 20, în sala 
de marmură a „Casei Scinteii".

âr
Marți dimineața a părăsit Capi

tala delegația Federației Ecuadoriene 
a Indienilrt’, condusă de Jose Mi
guel Lechou Colcha, președintele 
federației, care, la invitația Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, a făcut o vizită 

-de documentare în țara noastră.
(Agerpres)

în cursul zilei de marți, numeroase 
delegații ale partidelor comuniste și 
muncitorești, socialiste și progresiste, 
precum și ale unor mișcări de eli
berare națională, care participă la 
lucrările celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, au 
vizitat întreprinderi industriale, insti
tute de învățămint superior, institu
ții sociale, de cultură și artă și unele 
cartiere ale Capitalei.

Delegația Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, în frunte cu 
A.P. Kirilenko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a vizitat Ateneul Român, Teatrul 
Național și cartierul Drumul Tabe
rei ; delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de Peter 
Colotka, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al Guvernului Federal, pre
ședintele Guvernului Slovac, a făcut 
o vizită la întreprinderea de 
cinescoape ; delegația Partidului Co
munist din Cuba, condusă de Râul 
Garcia Pelaez, membru al Secreta
riatului C.C al P.C. din Cuba, a fă
cut scurte popasuri în noile cartiere 
Drumul Taberei și Titan ; delegația 
Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia, condusă de Gunvor 
Ryding, membru al Comitetului Exe
cutiv al partidului, a fost oaspete al 
Palatului pionierilor ; delegațiile 
Partidului Comunist German, condu
să de Jupp Angenfort, membru al 
Prezidiului și Secretariatului. Parti
dului Socialist Francez, condusă de 
Pierre Beregovoy, membru al Birou
lui Executiv, secretar național al 
P.S.F., Partidului Socialist Portughez, 
condusă de Manuel Tito de Morais, 
prim-secretar național al partidului, 
Partidului Socialist din Uruguay* 
condusă de Ramon Martinez, secre
tar general, Partidului Democrat din 
Guineea, condusă de Mamadi Keita, 
membru al Biroului Politic, Partidu

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 

ușor in cea mai mare parte a tării. 
Cerul a fost mai mult acoperit. Au 
căzut precipitații sub formă de ploaie 
în Maramureș. Crișana, Transilvania. 
Banat, jumătatea de vest a Munte
niei și sub formă de ploaie, lapovi- 
tă și ninsoare in Oltenia, in zona 
deluroasă a Munteniei și sudul Ba
natului. Cu totul izolat a plouat și 
în Moldova. în munții Apuseni și 
în Carpații Meridionali a nins. Vin- 
tul a prezentat intensificări in cea 
mai mare parte a Moldovei și a Do- 
brogei și cu caracter local în zona 
de munte.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 noiembrie. în (ară : Vre
mea se va răci ușor. Cerul va fi mai 
mult noroS. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, iar în zona 
deluroasă și sub formă de lapoviță 

lui Avangărzii Populare din Costa 
Rica, condusă de Humberto Vargas 
Carbonell, secretar general al parti
dului, delegația Mișcării Evoluției 
Sociale din Africa Neagră — 
M.E.S.A.N. — Republica Africa Cen
trală- și reprezentantul Comitetului 
Militar de Eliberare Națională din 
Republica Mali — au vizitat Muzeul 
de istorie a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România ; delegațiile Partidului 
Socialist Belgian, condusă de Andre 
Sweert, membru al Biroului națio
nal al partidului, senator, și Parti
dului liberal din Columbia, condusă 
de German Zea Hernandez, președin
tele Directoratului național al parti
dului, au vizitat Muzeul Satului ; 
delegația Partidului Socialist Popular 
din Danemarca, în frunte cu Sigurd 
Omann, membru al C.C. al partidu
lui, a vizitat cartierul Drumul Tabe
rei, Palatul Sporturilor și Culturii și 
Teatrul Național ; delegația Partidu
lui Socialist Desturian din Tunisia, 
condusă de Mohamed Sayah. mem
bru al Biroului Politic al C.C., di
rectorul partidului, a vizitat între
prinderea „23 August". Grupul școlar 
al acestei unități industriale, pre
cum și Institutul Politehnic, vizitat, 
de asemenea, și de delegația Uniu
nii Socialiste Arabe din Republica 
Arabă Libia, condusă de Mohamed 
Omar K. Abrizakuk, secretar al 
Comitetului Uniunii Socialiste Arabe 
al Guvernoratului Misurata ; dele
gația Partidului Poporului din Pa
kistan, condusă de Sayed Nassir Aii 
Rizvi, secretar general al partidului 
al provinciei Pundjab, a vizitat în
treprinderea de mașini grele ; dele
gația Partidului Poporului din Mau
ritania, condusă de Abdoul Aziz 
Sail, responsabilul permanenței par
tidului, a vizitat întreprinderea „Se
mănătoarea" ; delegația Partidului 
Popular Progresist din Guyana, con- 

și ninsoare. Vînt potrivit, cu inten
sificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade, iar maxi
mele între zero și plus 8 grade. La 
munte temporar ninsoare. în Bucu
rești : Vremea se va răci ușor. Ce
rul va fi schimbător, favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vint potrivit.

PRONOSPORT
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 24 NOIEMBRIE 1974
CATEGORIA I : (13 rezultate) J

157,80 variante a 1 057 lei
CATEGORIA a Il-a : (12 rezulta

te) 5 801,55 variante a 50 lei.
întrucît valoarea unitară a cîștigu- 

rilor de la categoria a IlI-a a fost 
sub plafonul minim (20 lei), fondul 
de ciștiguri al acestei categorii s-a 
atribuit celorlalte două, conform re
gulamentului. 

dusă de Janet Jagan, membru al Di
recțiunii, secretar al partidului, a 
vizitat întreprinderea de confecții și 
tricotaje și Spitalul clinic de urgen
ță ; delegația Partidului Muncii din 
Olanda, condusă de Jen Van Der 
Heuvel-De Blank, președintele in 
funcțiune al partidului, a avut o In- 
tilnire cu studenții Facultății de fi
lozofie ; reprezentantul Partidului 
Muncii din Guatemala a făcut o 
vizită la Muzeul de Istorie al Repu
blicii Socialiste România ; delega
ția Frontului Patriotic Laoțian, con
dusă de Saly Vongkhamsao, membru 
al C.C. al Frontului, a fost oaspete 
al muncitorilor de la întreprinderea 
„Mătasea populară" și al întreprin
derii „Tricodava" ; delegațiile Fron
tului Național pentru Eliberarea An
golei, condusă de Petro Gadimpavi. 
membru al Biroului Politic al 
F.N.L.A., și Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, condusă de Pas
cal Luvualu, membru al C.C. al 
M.P.L.A., șeful Departamentului re
lații externe al M.P.L.A., au avut o 
întrevedere la C.C. al U.T.C. ; dele
gația Organizației Poporului din 
Africa de Sud-vest — SWAPO — Na
mibia, condusă de Shipanga Andreas 
Zack, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C., șeful Departamentului 
informațiilor — SWAPO, s-a Intil- 
nit cu membri ai conducerii Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România ; delegația Mișcării de 
Eliberare din Arhipelagul Sao Tome 
și Principe, condusă de Alda Espirito 
Santo, președintele mișcării, mem
bru al Biroului Politic, a vizitat Po
liclinica Titan.

In aceeași zi, delegațiile Partidului 
Socialist Unit din Germania, con
dusă de Gerhard Griineberg, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., și Partidului Con
gresul întregului Popor — Sierra

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală q Electrotehnică 
(clasa a Viu-a) : Aparate e- 
lectrice de măsurat o Teh
nologia materialelor (anul 
I liceu) : Elaborarea oțelu
rilor «a Igienă (anul I liceu): 
Funcții de relație. Aplicații 
și probleme e îndrumări 
metodice RTVS (liceu).

10,00 Zidirile noi și vechi ale 
Tîrgoviștei.

10,20 în universul micronilor.
10^40 Cea mai frumoasă zi — film 

documentar.
11,25 Variațiuni coregrafice pe 

muzică de Rimski Korsakov. 
Interpretează un grup de ba
lerini de la Opera Română. 

Leone, condusă de C. A. Kamara- 
Taylor, Secretar general, ministrul 
finanțelor, au vizitat întreprinderea 
de utilaj petrolier „1 Mai" din Plo
iești, iar delegația Uniunii Progre
siste Senegaleze, condusă de Ma- 
gatte Lo, secretar permanent al Bi
roului Politic al uniunii, a vizitat 
cîteva sisteme de irigații din județul 
Ilfov.

Oaspeții au luat cunoștință de mo
dul de organizare a întreprinderilor 
industriale vizitate, au urmărit des
fășurarea proceselor de producție ți 
s-au interesat îndeaproape de condi
țiile de lucru ale muncitorilor și spe
cialiștilor. Ei au fost informați, tot
odată, de activitatea desfășurată de 
organizațiile de partid și de organi

Sosirea reprezentantului Partidului Unificat al 
Comuniștilor Haitieni

Marți după-amlază a sosit în Ca
pitală, pentru a participa la lucră
rile celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului, reprezentantul Partidului 
Unificat al Comuniștilor Haitieni,

DEPUNEREA UNOR COROANE DE FLORI
Delegația Partidului Comunist Bul

gar, condusă de Boris Velcev. mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.B., și delegația Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, con
dusă de Jan Szydlak, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., au depus marți după-amia- 
ză coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism 
și La Monumentul lui V. I. Lenin din 
București.

La solemnități au fost de față

11,45 Tribuna TV. Marele forum 
al comuniștilor.

12,05 Orașele orașului București.
12.20 Luna creației originale ro

mânești. Partidul și țara — 
un singur gînd, o singură 
voință. Concert-spectacol de
dicat celui de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R.

13,00 Telejurnal ® Cronica lucră
rilor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

13.30 închiderea programului.
17.30 Micii meșteri mari.
17,55 Tragerea Pronoexpres.
18,10 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18.50 Familia.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Cronica lucră

rilor Congresului al Xl-lea 
al P.C.R.

20.30 Muzică populară.
20,35 Film artistic : ,,Zestrea". O

producție a studioului cine
matografic ,,București". Sce

zațiile de masă. în instituțiile de cul
tură și in cele sociale, oaspeților 
le-au fost prezentate realizările ob
ținute pe tărimul învățămîntului, să
nătății și creației artistice. Vizitînd 
noile și modernele cartiere ale ora
șului, ei au remarcat grija pe care 
statul nostru o manifestă față de om 
și in acest domeniu.

Oaspeții au urat colectivelor de 
muncă din întreprinderile și institu
țiile vizitate succese tot mai mari in 
îndeplinirea hotăririlor ce vor fi a- 
doptate de cel de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, care 
deschid noi perspective luminoase 
pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

(Agerpres)

Jacques Dorcilien, membru al Comi
tetului Central al partidului.

A fost prezent Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului,, mi
nistrul educației și învățămîntului, 
Emilian Dobrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al C.S.P., consi
lier al președintelui Republicii So
cialiste România, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. și Ion Cumpănașu, director 
general al Direcției generale a pre
sei și tipăriturilor.

(Agerpres)

nariul : Paul Everac. In dis
tribuție : Victor Rebengiuc, 
Margareta Pogonat. Sanda 
Toma, Sebastian Radovici, 
Mircea Bașta, Ioana Ciomir- 
tan. Regia : Letiția Popa.

22,15 Telejurnal • Cronica lucră
rilor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

22,45 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,30 Premiul I — concert-specta
col oferit de Casa pionieri
lor din Mediaș.

20,55 O viață pentru o idee : arhi
tectul Ion Mincu.

21,20 Viața economică a Capitalei. 
București — orașul Congre
sului.

21,35 Portativ ’74.
22,15 Telejurnal a Cronica lucră

rilor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

22,45 închiderea programului.
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Un nou pas pe caiea decolonizării Africii Conferința pentru securitate

în iulie 1975: INDEPENDENTĂ DEPUNĂ
A INSULELOR SĂO TOME Șl PRINCIPE

— Prevederile acordului intervenit la Alger 
între guvernul portughez și M.L.S.T.P. —

ALGER 26 — Corespondentul Agerpres, Mircea S. Ionescu, trans
mite : După trei zile do convorbiri, delegația Mișcării de Eliberare din 
Săo Tome și Principe (M.L.S.T.P.) și delegația guvernului portughez 
au semnat, marți după-amiază, in capitala algeriană, un acord privind 
viitorul statut al Insulelor Săo Tome și Principe, aflate încă sub do
minația autorităților de la Lisabona.

Potrivit acordului, guvernul portu
ghez reafirmă dreptul poporului din 
Săo Tome și Principe la autodetermi
nare și independență și recunoaște 
M.L.S.T.P. ca unic reprezentant al 
poporului din cele două insule. Do
cumentul prevede acordarea, la 12 iu
lie 1975, a independenței acestui te
ritoriu. Transferul puterii se va face 
înainte de această dată, Adunarea 
constituantă urmînd să fie aleasă in 
primăvara anului viitor ; alegerile 
vor fi organizate de un guvern pro
vizoriu de tranziție. Cele două po
poare — portughez și cel al insule
lor — vor stabili și dezvolta relații 
de cooperare activă, îndeosebi în do
meniile economic, tehnic, financiar 
și cultural, pe baza respectării inde
pendenței, egalității și a intereselor 
fiecăruia dintre acestea.

Documentul a fost semnat,
partea guvernului portughez, de An
tonio de Almeida Santos, ministrul 
coordonării interteritoriale, iar din 
partea M.L.S.T.P. — de Miguel

din

Trouvoada, membru al Comitetului 
Executiv, in prezența unor membri 
ai guvernului algerian, a șefilor mi
siunilor diplomatice din țările afri
cane acreditați la Alger și a repre
zentanților permanenți în Algeria ai 
mișcărilor de eliberare națională de 
pe continent.

După ceremonie, Antonio de Al
meida Santos a declarat : „Sîntem 
foarte satisfăcuți de acordul pe care 
l-am încheiat, el înscriindu-se în 
cadrul general al decolonizării teri
toriilor aflate sub dominația portu
gheză, proces ee va fi continuat de 
guvernul nostru. Pot, de asemenea, 
afirma că acordul de astăzi este și un 
nou factor de întărire a păcii în lume 
și a înțelegerii internaționale".

La rindul său, Miguel Trouvoada 
a spus : „încerc un moment de emo
ție. Acordul constituie o victorie im
portantă a poporului nostru, pentru 
care a luptat și s-a sacrificat. Este 
un factor de seamă In procesul 
decolonizării și un moment de bucurie 
pentru noi".

în plenara Adunării Generale

Dezbateri în problema reprezentării
Cambodgiei la O. N. U

și cooperare în Europa 
ACORD ÎN PROBLEMA CONSACRĂRII DREPTULUI 

POPOARELOR DE A DISPUNE DE ELE ÎNSELE
GENEVA 26 (Agerpres). — Atenția 

delegațiilor participante la Conferin
ța pentru securitate și cooperare în 
Europa de la Geneva ze concentrea
ză, în prezent, asupra definirii drep
tului popoarelor de a dispune de ele 
însele, ca unul din principiile care 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
state, pornind de la experiența is
torică și de la documentele interna
ționale care consacră acest principiu, 
începînd cu scopurile Cartei Națiuni
lor Unite, delegațiile participante au 1 
subliniat valoarea universală a res
pectării dreptului fiecărui popor de 
a dispune de soarta sa, a dreptului 
fiecărui popor de a stabili căile și 
formele dezvoltării sale politico-so- 
ciale și statale, de a continua și per
fecționa în mod liber dezvoltarea sa.

Reprezentantul român a insistat 
pentru consacrarea dreptului fiecă
rui popor ca. în mod liber și fără 
nici un amestec din afară, să stabi
lească statutul său politic și să urmă
rească dezvoltarea sa politică, econo
mică, socială și culturală, conform in
tereselor și voinței sale. El a subli
niat că respectarea de către fiecare 
stat a acestui drept este esențială 
pentru întărirea securității și dezvol
tarea cooperării pe continent.

Participanții au convenit, astfel, să 
consacre în documentele conferinței

dreptul tuturor popoarelor, în depli
nă libertate și fără ingerințe din a- 
fară, de a determina statutul lor po
litic intern și extern și de a continua 
dezvoltarea lor politică, economică, 
socială și culturală. Statele partici
pante urmează să-și asume obligația 
de a respecta acest drept, ca unul din 
elementele edificării securității și 
cooperării în Europa.

Festivitățile de la Ulan Bator
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a proclamării 

Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR 26 (Agerpres). — La 

Ulan Bator, in prezența conducători
lor de partid și de stat mongoli, a 
avut loc adunarea festivă consacrată 
celei de-a 50-a aniversări a Congresu
lui al IlI-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol și a proclamării 
Republicii Populare Mongole.

Raportul la adunare a fost prezen
tat de Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole. Vorbitorul 
s-a referit la succesele înregistrate

de poporul mongol In cei 50 de ani 
ți a relevat că trecerea Mongoliei de 
la feudalism la socialism, realizată 
într-o perioadă istorică scurtă, repre
zintă o victorie a învățăturii marxist- 
leniniste.

BELGRAD

ORIENTUL APROPIAT
@ Turneul secretarului general al O.N.U. © Delegația 

O.E.P., condusă de Yasser Arafat, la Moscova
Consiliului economic arab® La 11 ianuarie — sesiunea

ale parlamentului

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— în plenara Adunării Generale a 
O.N.U. au început, marți, dezbate
rile în problema reprezentării Cam
bodgiei la Organizația Națiunilor 
Unite.

Primul vorbitor înscris pe listă, 
ambasadorul algerian Abdellatif Ra- 
hal, s-a pronunțat pentru expulzarea 
reprezentanților regimului lonnolist 
și restabilirea drepturilor legitime la 
Națiunile Unite ale Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cam
bodgiei (G.R.U.N.C.). Guvernul pre
zidat de Norodom Sianuk, a argu
mentat ambasadorul algerian, con
trolează în prezent 90 la sută din 
teritoriul Cambodgiei, cuprinzînd 80 
Ia sută din populația sa. In aceste 
condiții, este evident că delegația re
gimului Lon Noi nu reprezintă de- 
cit grupul ce deține puterea în ora
șul Pnom Penh și nu poate vorbi 
în numele poporului cambodgian.

în atenția delegaților se află un 
proiect de rezoluție prezentat de 33 
de țări membre, între care și Româ
nia. Documentul prevede „restabi
lirea drepturilor legitime la Națiu
nile Unite ale Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei 
și recunoașterea reprezentanților 
G.R.U.N.C. ca singuri reprezentanți 
legitimi ai Cambodgiei". Totodată, 
proiectul de rezoluție reclamă 
expulzarea trimișilor lonnoliști din 
locul pe care îl ocupă în mod ile
gal la Națiunile Unite și în celelalte 
organisme ale O.N.U.

Cuvîntarea președintelui Franței
PARIS 26 (Agerpres). — Președin

tele Franței, Valăry Giscard d’Es- 
taing, a rostit, marți seara, o alo
cuțiune consacrată, în special, situa
ției economice și sociale interne. El 
a relevat că principala sarcină a gu
vernului francez este de a combate 
inflația și șomajul. După opinia ex
primată de d’Estaing. un roi impor
tant în actualele dificultăți fran
ceze îl joacă și factorii externi, în
tre care instabilitatea principalelor 
monede, creșterea masivă a costu
lui energiei. îndeosebi al petrolului.

Referindu-se la unele dintre obiec
tivele politicii externe franceze. Va
lery Giscard d’Estaing a indicat că 
Franța se va strădui să servească 
pacea, „dezvoltind cu partenerii din 
Est cooperarea politică și economică 
pentru a se trece de la destindere 
la înțelegere".

CIPRU

Un nou acord intre
reprezentanții celor douăîncetarea din viață comunităția fostului secretar general

A încetat din viață U Thant, fost 
secretar general al O.N.U. El s-a năs
cut la 22 ianuarie 1909, la Petanaw 
(Birmania). Reprezentant permanent 
al Birmaniei la Națiunile Unite, U 
Thant a 1'ost ales, în noiembrie 1961, 
secretar general interimar al organi
zației, după moartea lui Dag Ham- 
marskjoeld. A fost confirmat în func
ția de secretar general la 30 noiem
brie 1962 și reales la 3 noiembrie 
1966. La cererea sa. mandatul, care 
expira la 31 decembrie 1971, nu a mai 
fost reînnoit.

NICOSIA 26 (Agerpres). — La Ni
cosia a avut loc, luni, o nouă intîl- 
nire între președintele interimar al 
Ciprului, Glafkos Clerides, liderul 
ciprioților greci, și vicepreședintele 
Rauf Denktaș, reprezentantul ci- 
prioților turci. Potrivit comunicatu
lui dat publicității la încheierea con
vorbirilor, au fost examinate posi
bilitatea redeschiderii aeroportului 
internațional din Nicosia și alte 
chestiuni referitoare la soluționarea 
problemelor umanitare create în 
urma ostilităților din vara trecută. 
In acest sens, comunicatul arată că 
s-a căzut de acord asupra eliberării 
a 380 de ciprioți greci, internați din 
luna iulie în hotelul „Dome" din por
tul Kyrenia, aflat sub controlul for
țelor armate turcești dislocate în 
Cipru.

Demisia premierului 
Japoniei

TOKIO 26 (Agerpres). — Consiliul 
executiv ai Partidului Liberal Demo
crat, de guvernămînt, din Japonia, a 
acceptat, marți, demisia prezentată 
de Kakuei Tanaka din funcția de 
președinte al P.L.D. Această demisie, 
cu efect imediat, antrenează automat 
și pe cea din funcția de prim-mi- 
nistru.

în cursul întrevederii pe care a a- 
vut-o, marți dimineața, la reședința 
sa din Tokio, cu vicepreședintele Par
tidului Liberal Democrat, Etsusaburo 
Shiina, cu secretarul general. Susumu 
Nikaido, cu președintele Consiliului 
Executiv al P.L.D., Zenko Suzuki, și 
cu președintele Consiliului pentru 
cercetarea problemelor politice, Sa- 
danori Yamanaka, Tanaka a cerut ca 
partidul să aleagă, în cel mai scurt 
timp posibil, un nou președinte.

Se așteaptă ca guvernul să demi
sioneze în bloc imediat după numi
rea noului președinte al P.L.D., care 
va deveni, totodată, și prim-ministru.

In cadrul Partidului Liberal Demo
crat au început, imediat după accep
tarea demisiei Iui Tanaka, negocieri 
pentru alegerea succesorului său. Li
derii partidului și-au exprimat spe
ranța că vor fi în măsură să proce
deze la numirea succesorului lui 
Tanaka pînă în jurul datei de 10 de
cembrie.

DAMASC 26 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, aflat într-o scurtă vizită la 
Damasc, a fost primit, luni seara, 
de președintele Siriei, Hafez El- 
Assad. Anterior, Kurt 
avut convorbiri 
Khaddam, vicepremier și 
al afacerilor externe al Siriei.

într-o declarație făcută presei, se
cretarul general al O.N.U. a afirmat 
că întrevederea sa cu șeful statului 
sirian, Hafez El-Assad, a fost axată 
pe examinarea actualei situații din 
Orientul Apropiat, ca și a viitoarei 
etape pe calea reglementării acestei 
probleme. Am avut un foarte con
structiv schimb de vederi, pe care îl 
apreciez în mod deosebit — a spus 
Waldheim — mai ales pentru că li
derii sirieni au dovedit cel mai mare 
interes față de toate aspectele pri
vind problema Orientului Apropiat.

în legătur,ă cu evoluția situației din 
zonă, secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat părerea că nu se în
trevede o rezolvare în viitorul cel 
mai apropiat, pentru aceasta fiind 
nevoie de multă „perseverență și 
răbdare". Descriind actuala situație 
din zonă ca „dificilă și încordată", el 
și-a reafirmat speranța că dialogul 
cu oficialitățile siriene, precum și cu 
cele din țările direct implicate pe 
care le va vizita în continuare, va 
contribui Ia îndepărtarea obstacolelor 
și la degajarea unor, formule care 
să contribuie la rezolvarea proble
mei. In aceeași ordine de idei, Kurt 
Waldheim a precizat că reuniunea de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat s-a remarcat ca „o acțiune 
logică" și și-a exprimat speranța că 
lucrările vor fi reluate cît mai cu- 
rind posibil. El a chemat statele din 
zonă direct interesate să-și sporească 
eforturile în acest scop.

Marți, Kurt Waldheim a vizitat 
punctele de observație ale O.N.U. din 
zona Golan, înainte de a părăsi Si
ria pentru a se îndrepta spre Israel.

Waldheim a 
cu Abdel Halim 

ministru

după-amiază, Ia Tel Aviv. Intr-o 
scurtă declarație făcută la sosirea la 
Tel Aviv, Kurt Waldheim a apreciat 
că „situația în regiune a fost și este 
încă foarte serioasă". în legătură cu 
perspectivele de reglementare, el a 
arătat că „este încrezător că efortu
rile întreprinse de un număr de gu
verne și de Națiunile Unite vor aju
ta să se găsească o soluție pentru 
instaurarea unei păci juste și dura
bile în Orientul Apropiat".

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Luni 
a sosit la Moscova o delegație a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, condusă de Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., informează agenția T.A.S.S.

CAIRO 26 (Agerpres). — Consiliul 
Economic Arab se va întruni la 11 
ianuarie anul viitor la sediul Ligii 
Arabe din Cairo, în cadrul unei se
siuni de lucru. Anterior se prevă
zuse ca lucrările sesiunii să aibă loc 
la 7 decembrie curent, dar data a 
fost amînată la cererea Arabiei Sau- 
dite, pentru a permite miniștrilor de 
resort examinarea ultimelor aspecte 
privind proiectele economice inter- 
arabe, în lumina rezoluțiilor adop
tate de recenta Conferință 
nivel înalt de la Rabat.

BELGRAD 26. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Marți s-au în
trunit, în ședință comună, ambele 
camere ale Adunării R.S.F.I. — con
siliul Federal și Consiliul Republici
lor și Provinciilor. Delegații au au
diat expunerea lui Berislav Șefer, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal, cu privire Ia realizarea 
obiectivelor politicii economice în 
anul 1974 șl direcțiile de dezvoltare 
economică și socială în anul 1975. El 
a subliniat că, în cursul acestui an, 
s-a realizat un ritm dinamic de dez
voltare a producției, fiind de aștep
tat ca produsul social total să fie 
față de anul trecut mai mare cu 7 
la sută, producția industrială — cu 
9 la sută, iar producția agricolă — 
cu 4 la sută. Veniturile reale vor fi 
cu 2,5—3 la sută mai mari. Vorbitorul 
a menționat, totodată, că unele obiec
tive în domeniul dezvoltării econo
mice și sociale nu au fost îndeplinite, 
îndeosebi în ce privește programul 
de combatere a inflației și dezvolta
rea cu prioritate a anumitor ramuri.

In ceea ce privește politica econo
mică din anul viitor, Berislav Șefer 
a subliniat că se urmărește continua
rea dezvoltării dinamice, concomi
tent cu.îmbunătățirea structurii eco
nomiei. Se 
produsului 
producției 
sută, iar a 
la sută.

• TUNEL ÎNTRE IS
TRIA Șl RIEKA. In cea mai 
mare peninsulă a Iugoslaviei — 
Istria, situată în nordul țării, se 
construiește un tunel rutier prin 
muntele Ucika — baraj natural 
care o desparte de marele cen
tru industrial Rieka, așezat la 
Marea Adriatică. ■ Tunelul, lung 
de 5 km. cu o deschidere de 4,5 
m și lățimea de 7,5 m, permite 
construirea unei autostrăzi cu 
două piste, precum și a altor 
două benzi de securitate de o 
parte și de cealaltă. Un sistem 
de iluminare acționat prin dis
pozitive electronice și celule 
fotoelectrice, posturi de alarmă, 
instalații de ventilație și de mă
surare a temperaturii vorUcon- 
feri acestui tunel atributele u- 
nel construcții moderne.

0 „MANUSCRIS 
NEMATOGRAFIC". 
noscutul teoretician și 
al cinematografului din 
glia, Yvor Montagu, 
jinit ideea cineaștilor sovie
tici de a se duce la bun sfir- 
șit filmul „Vivat Mexicul !“, în
ceput de Serghei Eisenstein. 
Călătorind prin Mexic, prin anii 
’30, regizorul sovietic Eisenstein 
a realizat numeroase secvențe 
pe baza cărora se poate face un 
film foarte apropiat de inten
țiile autorului. După opinia ci
neastului englez, materialul re
alizat de Eisenstein, chiar și ne
montat, are tot atit de mare im
portanță ca și manuscrisele lui 
Tolstoi sau Balzac.

Cl-
Cu-

istoric
An- 

a spri-

are în vedere sporirea 
social cu 6 la sută, a 

industriale cu 7—7,5 la 
producției agricole cu 2,5

TEL AVIV. — Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a sosit, marți

Comanda- 
Partidului 
din Siria, 
ca obiec- 
întărlrea

Hussein 
al Ba-

arabă la

siriano-romana

NAȚIUNILE UNITE. — 
Bahama, ministru de stat 
hreinului, -însărcinat de Liga Arabă 
cu „o misiune de pace și bunăvoin
ță" pe lîngă Statele Unite, Canada 
și Mexic, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că Națiunile 
Unite trebuie, în prezent, să depună 
toate eforturile pentru reluarea cit 
mai rapid posibil, a Conferinței de 
Ia Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat, cu participarea la dezba
teri a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

Răspunzînd la o întrebare, Hussein 
Bahama a arătat necesitatea recu
noașterii dreptului la existență atît 
a Israelului, cît și a poporului pa- 
lestinean.

DAMASC 26 (Agerpres).
La Damasc a -fost constituită A- 
sociația de prietenie siriano-ro- 
mănă. Prezidată de Abdel Ke
rim Aii, membru al 
mentului regional al 
Baas Arab Socialist 
asociația își propune 
tiv să contribuie la 
prieteniei dintre popoarele ro
mân si sirian.

• DIAGNOSTICAREA 
CU PRECIZIE A ACUI
TĂȚII VIZUALE. Profesorul 
suedez Ove Franzen a conceput 
un procedeu științific care per
mite măsurarea cu o mare pre
cizie a acuității vizuale a unei 
persoane adulte, a unui copil 
mic și chiar a unui animal. Pro
cedeul folosește un osciloscop și 
un ecran catodic pe care benzi 
luminoase și benzi întunecate se 
succed cu o frecvență de opt ori 
pe secundă. Impulsurile vizuale 
sînt înregistrate pe o encefalo- 
gramă. curba pe care ele o des
criu fiind apoi interpretată de 
un ordinator la care sînt conec
tați electrozii fixați pe partea 
posterioară a craniului. Deși se 
crede că aparatul nu va putea 
fi pus în comerț decît peste 
cîțiva ani. prototipul va putea fi 
utilizat chiar din anul viitor la 
consultarea unor copii foarte 
mici și stabilirea unor diagnos
tice precise.

întâlnire Ia nivel înalt 
polono-iinlandeză. Mai^ au 
sosit, într-o vizită oficială, la Hel
sinki, Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Jaros- 
zewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone. In aceeași 
zi, oaspeții polonezi au avut o între
vedere cu președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, după care au în
ceput convorbirile oficiale.

Președintele S.U.A., 
raid Ford, i-a informat marți pe 
principalii lideri ai Congresului 
asupra rezultatelor recentului său 
turneu politic. Au fost invitați la 
Casa Albă, pentru întilnirea cu pre
ședintele, șefii majorității democrate 
și cei ai minorității republicane din 
cele două Camere, precum și pre
ședinții comisiilor pentru proble
me externe, alocații bugetare și 
servicii armate.

Convorbiri chino-amed- 
0011®. F)en Siao-pin, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Ciao Kuan-hua, ministrul chinez 
al afacerilor externe, au avut marți, 
la Pekin, convorbiri 
Kissinger, secretarul de 
S.U.A., consilierul ...
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale, informează agenția China 
Nouă.

cu Henry 
stat al 

președintelui

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

MAREA BRITANIE MAROCEforturi pentru dezvoltarea
Programul de schimburi 

culturale și științific® din
tre România și Turcia, 
perioada 1 ianuarie 1975—31 decem
brie 1976, a fost semnat la Ankara. 
Programul prevede extinderea și in
tensificarea schimburilor reciproce de 
delegații de oameni de știință, scrii
tori, regizori, soliști și șefi de or
chestră, organizarea de expoziții, 
prezentarea de filme și piese de tea
tru.

Astăzi încep la Lon
dra lucrările conferin
ței anuale a Partidu
lui laburist. Fiind vor
ba de partidul care se 
află la putere in An
glia, observatorii a- 
cordă o deosebită a- 
tenție acestei confe
rințe, considerind că 
dezbaterile și hotărî
rile adoptate vor in
fluența 
măsură 
toare a 
dale și, 
tuația politică, econo
mică și socială.

Conferința are 
într-un moment 
Partidul laburist 
întărit poziția în 

ca urmare a 
în alegerile

într-o bună 
evoluția vii- 
politicii ofi- 
implicit, si

loc 
cind 
și-a 
par-

lament 
victoriei 
de luna trecută. Ma
sele de alegători care 
i-au dat votul consi
deră că guvernul tre
buie acum să-și con
centreze eforturile în 
direcția îndeplinirii 
promisiunilor făcute 
în campania electora
lă. „Acum, cînd, spre 
deosebire de cele 7 
luni anterioare în care 
guvernul laburist era 
minoritar în 
ment, deținem 
ritatea — scrie 
minalul laburist 
bour Weekly" - 
vine imperios să nu 
înșelăm speranțele ce
lor care ne-au ales". 
Este o cerință cu atit 
mai stringentă cu cît 
problemele economice 
și sociale care con
fruntă Anglia au 
devenit și mai com
plexe în perioada care 
s-a scurs de la ale
geri.

După cum se știe, în 
programul guverna
mental pentru perioa-

parla- 
majo- 
săptă- 

„La- 
- dc-

da următoare, cabine
tul Wilson a înscris o 
serie de obiective im
portante, cum ar fi ex
tinderea naționaliză
rilor și întărirea con
trolului statului în e- 
conomie. De aseme
nea, guvernul și-a a- 
nunțat intenția de a 
contribui la dezvolta
rea procesului de des
tindere, la întărirea 
colaborării și cooperă
rii între toate statele. 
Proiectele de rezoluții 
propuse conferinței de 
organizațiile locale ale 
partidului merg în di
recția susținerii u- 
nor asemenea punc
te de program. Unele 
cercuri laburiste in
sistă chiar asupra ac
centuării tendințelor 
care și-au găsit ex
presie in programul 
guvernamental. Aceas
ta vizează atît unele 
măsuri de combatere 
a inflației și de redre
sare a situației econo
mice, cît și promova
rea mai fermă a inte
reselor britanice în 
raporturile cu parte
nerii occidentali ai
Angliei. Astfel, dacă 
unele cercuri se pro
nunță pentru rămîne- 
rea în 
altele, 
ieșirea 
C.E.E. 
burist 
putatul Syd 
în ziarul 
Star" 
sigure deplina 
pendență 
astfel îneît să putem 
să decidem singuri 
viitorul, fără interven
ția Bruxellesului, și 
să ne ocupăm locul ce 
ne revine în lupta 
pentru pace și demo
crație".

Comentariile presei 
de orientare conserva
toare cred că la con
ferință se vor ivi une
le dispute între con
ducerea guvernului și 
a grupului parlamen
tar laburist, pe de o 
parte, și majoritatea 
delegațiilor, pe de altă 
parte, în legătură cu 
probleme privind în
suși rolul conferințe
lor anuale. Primii do
resc să stabilească po
litica partidului și gu
vernului indiferent de 
hotărîrile conferințe
lor naționale, în timp 
ce ceilalți urmăresc să 
se statueze că hotărî
rile conferințelor de
vin obligatorii pentru 
orice membru al par
tidului, inclusiv pen
tru conducerea labu
ristă. Această temă a 
mai format de multe 
ori obiectul unor dez
bateri aprinse la con
ferințele laburiste, dar 
ea n-a fost încă rezol
vată. Se crede că nici 

astă-dată problema 
va fi tranșată 
atît mai mult 
se dorește să

Premierea unui film

Piața comună, 
dimpotrivă, cer 

din cadrul 
„Guvernul la- 
— declara de- 

Bidwell 
„Morning 

trebuie să a- 
inde- 

a Angliei.

de 
nu 
cu 
cit 
evite ivirea unor 
vergențe în sinul 
buriștilor, lucru 
ar putea fi exploatat 
de conservatori. Toc
mai de aceea săptă- 
mînalul laburist „Tri
bune", făcînd apel ia 
unitatea rîndurilor la
buriste, menționa că 
„va trebui evitat ca 
guvernul să intre în 
conflict cu mișcarea 
laburistă, întrucit a- 
ceasta n-ar putea de
cît să fie pe placul 
adversarilor săi".

cu 
se 

di- 
la- 

care

Nicolae 
PLOPEA.NU

Marocul se mîndreș- 
te cu noul complex 
energetic de la Jerra- 
da, in estul țării, in
trat de curînd in ex
ploatare. Pentru o pri
mă etapă, aici au fost 
puse in funcțiune trei 
grupuri de centra
le termice, totalizind 
165 000 de kilowați. 
Chiar de anul acesta a 
început montarea al
tor agregate, care vor 
ridica puterea instala
tă a complexului la 
800 milioane de kilo
wați, in 1975. In anul 
1978, complexul ener
getic de la Jerrada ur
mează să atingă capa
citatea de 1 150 000 000 
de kilowați, realizind 
astfel o treime din 
întreaga energie elec
trică produsă acum 
țară.

Primii beneficiari 
energiei electrice 
la Jerrada au fost 
nitățile industriale din 
zona centrală a Ma
rocului, care au putut 
astfel să-și sporească 
considerabil producția, 
precum și o serie de 
localități rurale din 
împrejurimi, unde s-a 
aprins [pentru prima 
dată lumina electrică. 
Acum se lucrează prin 
intermediul unei stații 
speciale de la Oujda, 
în vederea 
complexului la 
mul energetic națio
nal.

Complexul energetic 
de la Jerrada este im
plantat în inima unei 
regiuni bogate în ză
căminte de antracit;

in
ai 
de 
u-

racordării 
siste-

se creează astfel con
diții pentru valorifica
rea. deplină a acestei 
resurse.

După cum este cu
noscut, în Africa, va
riațiile mari in regi
mul ploilor creează di
ficultăți funcționării 
sistemelor hidraulice 
producătoare de ener
gie. Pentru înlătura
rea unor asemenea di
ficultăți și dezvoltarea 
continuă a resurselor 
hidraulice, care asigu
ră in prezent cea mai 
mare parte din nece
sarul intern de ener
gie electrică, guvernul 
marocan a -început 
construcția unei largi 
rețele de baraje mari 
— peste 20, in scopul 
reținerii apei. Astfel, o 
nouă hidrocentrală a 
fost dată recent în 
exploatare în urma 
construcției barajului 
de la El Mousour-Ed- 
dahab, în vestul țării ; 
alta se construiește 
acum pe riul Tessaout, 
la SO km de Marra
kech. unde s-a înălțat 
recent imensul ba
raj Mula}/ Youssef. 
Această lucrare im
presionantă, realizată 
în numai trei ani. are 
de fapt o importanță 
multiplă pentru dez
voltarea regiunii de- 
șertice din împreju
rimi. ea servește nu 
numai la producția de 
electricitate, dar și la 
asigurarea apei pentru 
irigații și în scopuri 
industriale. Un alt im
portant proiect hidrau
lic al Marocului, aflat

în stadiu de realizare, 
este barajul Idrlss. 
amplasat pe 
Inaouene, la circa 
km nord-est de Fez.

Paralel cu creșterea 
puterii 
energie 
care, potrivit statisti
cilor, s-a dublat in 
ultimii zece ani — se 
acordă atenție dezvol
tării rețelei de trans
port a acesteia pe în
treg cuprinsul țării. 
Oficiul național de 
electricitate, creat prin 
preluarea de către 
statul marocan a con
cesiunilor celor patru 
societăți private, care 
piuă în 1963 se ocu
pau de producția și 
distribuirea energiei 
electrice în țară, a 
extins considerabil re
țeaua de transport prin 
construcția de noi li
nii de înaltă tensiu
ne între Jerrada și 
Oujda. El Hajeb și 
Toulal. Rabat și Aga
dir. In actualul plan 
cincinal proiectele O- 
ficiului național de 
electricitate sînt și 
mai îndrăznețe, atit în 
ce privește construc
ția de termo și hidro
centrale, cit și în ce 
privește dezvoltarea 
rețelei dc transport a 
sistemului energetic 
național, avînd la dis
poziție un volum du
blu de investiții față 
de perioada 1968—1972.

instalate de 
electrică —

Mircea
S. 1ONESCU
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gerpres). — România și 
au devenit ciștigăioarele ex
equo ale premiilor Oscar acor
date la cea de-a XlI-a ediție a 
Festivalului internațional al fil
mului de la Ciudad de Panama. 
Pelicula românească „Nunta de 
piatră" a primit trei premii — 
premiul pentru artă cinemato
grafică, pentru cea mai bună 
imagine și pentru un rol episo
dic feminin, atribuit actriței 
Leopoldina Bălănuță. La rindul 
său, filmul italian „Prezumția 
unei crime împotriva unui stu
dent" a dobindit marele premiu 
al festivalului, premiul pentru 
cea mai bună regie — obținut de 
Mauro Bolognini — și premiul 
pentru cel mai bun rol secun
dar, decernat actorului Giusep
pe Colizzi.

0 dedarație a Partidului 
Socialist din Chile, care de- 
nunță detențiunea arbitrară a Laurei 
Allende Gossens, sora fostului pre
ședinte Salvador Allende, ca o 
gravă atingere adusă drepturilor 
umane de către autoritățile militare 
chiliene, a fost difuzată de Secreta
riatul O.N.U. Declarația subliniază 
că Laura Allende, membră a C.C. al 
P.S. din Chile, fostă membră a Par
lamentului, deși grav bolnavă, este 
deținută în închisoare.

Congresul Federației Fe
meilor Cubaneze la
care participă peste 1 900 de delegate, 
s-a deschis la Havana. Sînt reprezen
tate, de asemenea în calitate de in
vitate, organizațiile de femei din 55 
de țări, între care și Consiliul Na
țional al Femeilor din România.

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Zairului, președintele 
Mobutu Șese Seko, a anunțat o am
nistie generală cuprinzînd pe toți de- 
ținuții și exilații politici, precum și 
pe cei 4 000 de jandarmi katanghezi 
refugiați în Angola.

Președintele Consiliului 
de Minișîri al R. 0. Ger
mane, Horst Sindermann, cart) a 
efectuat, luni, o scurtă vizită în Ku
weit, a avut convorbiri cu primul 
ministru al acestei țări, șeicul Sabah 
Al-Ahmed AI-Jaber Al-Sabah. Au 
fost examinate stadiul și posibilită
țile de dezvoltare a relațiilor dintre 
R.D.G. și Kuweit.

ft. D. Vietnam : în cadrul operei do refacere și construcție economică, la 
Hanoi se desfășoară lucrările de extindera și modernizare a gării centrale.

• FAR CU RAZE LA
SER. In Australia a intrat în! 
funcțiune un far. care, în locul 
sistemului de reflecție a luminii 
cu ajutorul oglinzilor, funcțio
nează pe baza unui fascicul ro
tativ de raze laser. întregul 
mecanism cîntărește doar 43 kg 
și are o înălțime de 1,52 metri. 
Fasciculul de raze laser este 
vizibil pînă la o depărtare de 
20 mile marine cînd, datorită 
condițiilor atmosferice, vizibili
tatea normală nu este decît de 
10 mile marine. Costul unui 
asemenea far reprezintă aproxi
mativ a treia parte din valoarea 
unei instalații similare clasicej

• UN MUZEU AL IS
TORIEI SĂNĂTĂȚII PU
BLICE funcționează la Plev
na. Aici slnt expuse documente, 
manuscrise, cărți, instrumente 
medicale vechi, precum și obiec
te descoperite în timpul săpătu
rilor arheologice, atestind dez
voltarea medicinii, pe teritoriul 
bulgar în decursul vremii. Foto
grafii, diagrame și obiecte ilus- 
trind dezvoltarea sănătății pu
blice în anii puterii populare o- 
cupă un loc deosebit în cadrul 
acestui muzeu, unic în felul său.

• CA ÎN FILMUL LUI 
HITCHCOCK. Un fenomen 
ciudat, foarte asemănător cu cel 
imaginat de Alfred Hitchcock 
în celebrul său film „Păsările", 
se petrece in fiecare toamnă în 
comuna Scheckhausen din 
R.F.G. : un stol de grauri atacă 
cîmpurile cultivate cu secară, 
pe care le distrug complet în 
decurs de cîteva zile. Anul a- 
cesta, fenomenul s-a produs din 
nou, toate eforturile locuitorilor 
de a speria păsările flăminde 
rămînînd inutile. Autoritățile 
comunale nu au putut încă să 
evalueze pagubele pricinuite. 
Pînă în prezent nu s-a găsit 
explicația faptului că păsările 
atacă tocmai această comună și 
lasă neatinse culturile de ce
reale din localitățile învecinate.

SISTEM DE 
A ENERGIEI 

Cercetătorii de la 
de Stat din Mos- 

că

• NOU 
UTILIZARE 
SOLARE.
Universitatea
cova au ajuns la concluzia 
energia solară poate fi utilizată 
prin intermediul unor sisteme 
care să funcționeze după mode
lul aparatului de fotosinteză a 
celulei. Sistemele naturale ase
mănătoare. experimentate de 
oamenii de știință cu ajutorul 
energiei solare, descompun apa 
in oxigen și hidrogen. Prin ar
derea hidrogenului cu ajutorul 
oxigenului sc poate obține ener
gie ieftină. Volumul producției 
de energie poate fi reglat in 
funcție de necesități.

• FOSILE MARINE 
PE... MUNȚI. îndelungatele 
cercetări întreprinse de geologii 
polonezi în regiunea montană 
Gora Swietokrzyzska au dus la 
descoperirea unor vestigii de 
faună marină tropicală, între 
care numeroși dinți de rechini 
și resturi pietrificate de delfini 
și balene. Acestea reprezintă 
vestigii ale unei mări datind 
din perioada miocenului, res
pectiv de mai bine de 20 mili
oane de ani, care acoperea re
giunea meridională a Europei, 
inclusiv teritoriul Poloniei de 
astăzi.
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