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In numele și în interesul întregului popor,
fait înalta răspundere pentru viitorul țârii

a continuat ieri dezbaterea documentelor 
programatice supuse aprobării Congresului

în cea de-a treia zi a lucrărilor 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român au continuat 
dezbaterile în plen asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi.

Delegații și invitații au intim- 
pinat cu multă căldură, la sosirea 
in sală, pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, pe ceilalți tovarăși din 
prezidiul Congresului, aplaudind și 
ovaționind îndelung.

Alături de delegați și invitați sint 
prezenți oaspeții de peste hotare 
care iau parte la Congres.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de tovarășul Iosif Uglar.

în continuarea dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Miu Dobrescu, 
delegat al organizației județene de 
partid Suceava, Gelu Kahu, delegat 
al organizației județene de partid 
Galați, Ștefan Voitec, delegat al or
ganizației județene de partid Dolj, 
Ștefan Mocuța, delegat al organiza
ției județene de partid Cluj, Iuliana 
Bucur, delegat al organizației jude
țene de partid Constanța, Nicolae
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Giosan, delegat al organizației jude
țene de partid Ilfov, Carol Dina, 
delegat al organizației municipale de 
partid București, Alexandru Toană, 
delegat al organizației județene de 
partid Dolj, Maria Stănescu, delegat 
al organizației județene de partid 
Iași, Vasile Sechel, delegat al organi
zației județene de partid Brașov, 
Neculai Agachi, delegat al organiza
ției județene de partid Galați, Ion 
Traian Ștefănescu, delegat al orga
nizației județenjț de partid Timiș, și

Virgil Teodorescu, delegat al organi
zației județene de partid Mureș.

S-a anunțat că, pentru a participa la 
Congresul al XI-lea al P.C.R., au mai 
sosit reprezentantul Partidului Co
munist din Bolivia și reprezentantul 
Partidului Unificat al Comuniștilor 
Haitieni — Jacques Dorcilien, mem
bru al Comitetului Central al parti
dului.

Oaspeții au fost salutați călduros 
din partea conducerii partidului, de 
delegați și invitați.
(Continuare în pag. a Il-a)
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...Asculți delegații 
care ' urcă la tribună. 
Sint din toate jude
țele țării. Profesiile 
lor — de o mare va
rietate. Muncitori, ță
rani, activiști de 
partid, intelectuali. 
Tineri ori in vîrsti. 
Români, maghiari, ger
mani. Reprezentanți, 
ai miilor de comu
niști, ai puternicului 
partid de aproape 
două milioane și ju
mătate. Vorbind in 
numele învestiturii 
întregii națiuni româ
ne de douăzeci si unu 
de milioane.

E uri dialog in care se 
evaluează reușitele, 
obstacolele întîmpina- 
te, greșelile, din care 
țâșnesc lucid. > calm 
direcțiile de concen
trare a eforturilor u- 
mane și materiale. Dar 
cel mai mult partici
panta la Congresul al 
XI-lea al partidului 
poartă dialogul cu 
VIITORUL. VIITO
RUL, atit de riguros 
Si pe îndelete înfăți
șat in documentele 
programatice ale Con
gresului, in Raportul 
prezentat de secreta

rul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Iei parte 
cu toată ființa la a- 
ceastă îndrăzneață ex
plorare și înțelegi 
limpede că realitățile 
socialiste din România 
aii atins un asemenea 
stadiu de dezvoltare 
incit se impune prio
ritar asumarea răs
punderii pentru viitor. 
Înțelegi limpede că 
azi. mai mult ca ni
ciodată, viitorul răsa
re' diii prezent, se în
trupează sub ochii 
noștri. Din energia, 
din strădania fiecă
ruia, din marea chel
tuire de forță, știință 
și crez a comuniș
tilor.

Declara un repre
zentant al agriculturii 
doljene : „Ambiția
noastră, în perspecti
va sarcinilor de viitor 

, ce reies din Raportul 
Congresului, prezen
tat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, 
este de a da de pe. 
'fiecare hectar cite 15 
mii kilograme de po
rumb". In pauză, Du
mitru Dumitru, Erou ’ 
al Muncii Socialiste,

7
director la I.A.S. Pie- 
troiu, județul Ialomi
ța, ne spunea : „Noi 
ne-am asumat răs
punderea ca de pe fie
care hectar cultivat 
cu griu și porumb să 
obținem cite un vagon. 
Cincinalul viitor îl 
vrem și. pentru agri

anul acesta o producție 
suplimentară de aproa
pe 100 de milioane 
lei. In anii ce vin sar
cinile de plan vor fi 
triplate. Noi, comu
niștii, ne-am asumat 
răspunderea să înde
plinim exemplar în
datoririle ce ne revin

însemnări din sala 
Congresului

culturi un cincinal al 
revoluției tehnico- 
științifice, după cum 
atit de convingător o 
spunea secretarul ge
neral al partidului". 
Și tot intr-o pauză a 
lucrărilor Congresu
lui, Gheorghe Turba- 
tu. delegat al organi
zației județene de 
partid Vrancea, mun
citor lăcătuș la Fabri
ca de dispozitive, stan
țe, matrițe și scule aș- 
chietoare Focșani, ne 
spunea : „Deși nouă, 
fabrica noastră va livra

din documentele Con
gresului. Este răspun
sul muncitoresc care 
inseamnă faptă, ordi
ne, disciplină, muncă 
pentru realizarea vi
itorului". „La sfirșitul 
cincinalului viitor ța
ra noastră va realiza 
o producție de oțel pe 
cap de locuitor de 800 
kg, ceea ce va însem
na așezarea României 
in rîndul țărilor dez
voltate", spunea un 
alt participant la dez
bateri de la tribuna 
Congresului.

Mai mult oțel. Mai 
multă pline. Școli, ca
se, noi orașe și sate. 
Un om mai bine pre
gătit, cu o conștiință 
mai înaltă. Cu o via
ță mai bună — coro
lar firesc al energiilor 
lui subordonate mari
lor imperative ale 
prezentului și viitoru
lui —i atit de ferm și 
clar gîndită de partidul 
comuniștilor. Totul se 
proiectează la dimen
siunile anului ’80, ale 
anilor și mai îndepăr
tați.

Acum, la Congres, 
comuniștii români iși 
asumă răspunderea 
supremă pentru calea 
de noi împliniri ce se 
prefigurează patriei 
noastre, poporului 
nostru. Așa cum de, 
atitea ori în istorie, în 
momentele obișnuite 
ori fundamentale, 
și-au asumat răspun
derea. Răspundere 
care inseamnă in mod 
egal opțiune pentru 
progres, și acțiune. 
Consecvență în urmă
rirea țelului propus. 
Energie enormă pen
tru a pune in mișcare 
toate energiile. Capa

citatea de a evalua 
critic și, autocritic dru
mul străbătut, de a o- 
rienta direcția fireas
că a eforturilor.

Acum, la ' Congres, 
comuniștii români, 
potrivit învestiturii 
întregii națiuni, poar
tă un tulburător dia
log cu prezentul și, 
mai ales, cu viitorul 
țării, asumindu-și 
înalta responsabilitate 
a conducerii, in dece
niile ce vin, spre în
făptuirea socialismu
lui și comunismului 
pe pămintul Români
ei. Din această atit de 
vibrantă conștiință a 
viitorului, a asumării 
răspunderii pentru 
împlinirea întocmai a 
dimensiunilor lui, a 
viitorului izvorit din 
însuși adevărul vieții, 
s-au afirmat cu pute
rea adevărului dorin
ța și hotărirea Con
gresului de a-l realege 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialis
te România, in funcția 
de secretar general al 
partidului.

Ilie TĂNASACHE

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a acordat 
o . întrevedere, miercuri la amiază, 
conducătorului delegației Uniunii 
Progresiste Senegaleze la Congresul 
al XI-lea al P.C.R. — Magatte Lo, 
secretar permanent al Biroului Po
litic al U.P.S.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un- mesaj priete
nesc . al președintelui Republicii Se
negal, Leopold Sedar Senghor, și a

transmis din partea sa cele mai 
bune urări, împreună cu dorința ca 
relațiile româno-scnegaleze să sc 
dezvolte și să se întărească tot mai 

, mult.
împărtășind .opinia președintelui 

Leopold Sedar Senghor cu privire la 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre partidele și țările noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu i-a adre
sat salutări prietenești, urări de să
nătate, de progres și bunăstare po
porului senegalez.

în cadrul convorbirii, oaspetele a 
exprimat satisfacția că delegația U-

piunii Progresiste Senegaleze parti
cipă la cel de-al XI-lea Congres u al 
P.C.R.. ale cărui documente prezin
tă o deosebită importanță prin bo
găția lor de idei și tezele privitoa
re la principalele probleme ale con
temporaneității. pentru faptul că a 
avut posibilitatea să cunoască direct 
realizările poporului român, obținute 
sub conducerea partidului.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, prie
tenească. a participat tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul delegației frontului 
de Eliberare Națională din Algeria

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Abdel Aziz Maoui, 
membru al guvernului, ministrul tu
rismului, conducătorul delegației 
Frontului de Eliberare Națională din 
Algeria care participă la lucrările 
celui de-al XI-lea Congres ăl Parti
dului Comunist Român.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o ațmosferă de caldă prietenie, a 
participat tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Consiliului Re
voluției și al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, Houari Boumediene, un 
cald salut frățesc și cele mai bune 
urări de succes. Aceleași sentimente 
au fost exprimate, din partea Frontu

lui Național de Eliberare al Algeriei, 
a poporului algerian, Partidului Co
munist Român, națiunii române, care, 
■se bucură de multă simpatie și pres
tigiu.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Houari Boumediene un cald salut 
cordial ți cele mal bune urări.

Exprimlndu-și satisfacția pentru 
participarea delegației algeriene la 
Congres, pe care o consideră ca o ex
presie ’a bunelor relații dintre po
poarele, partidele și țările noastre, o 
manifestare de solidaritate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă a- 
preciere colaborării multilaterale ro- 
mâno-algeriene, ce se dezvoltă pe o 
cale ascendentă, șl a subliniat, tot
odată, că există largi posibilități pen
tru accentuarea acestui curs pozitiv 
'al raporturilor de prietenie și coope
rare.

în acest context, s-a subliniat, de 
asemenea, că intre partidele și țările 
noastre există puncte de vedere co
mune cu privire la problemele fun
damentale ale lumii contemporane, 
ale luptei antiimperialiste, împotriva 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru o politică nouă de egalitate 
între popoare, pentru progres social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspete ca la înapoierea in 
patrie să-l asigure pe președintele 
Houari Boumediene că România va 
acționa cu fermitate pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele și țările noas
tre și a adresat poporului algerian 
urări de multă prosperitate, iar con
ducerii F.N.L., miîitanților săi suc
cese tot mai mari In activitatea con
sacrată Înfăptuirii programului de 
transformare revoluționară a Algeriei 
și de edificare a unei noi societăți.

Astăzi, 28 noiembrie, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite în direct, în 
jurul orei 16, ședința de închidere a lucrărilor 
celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

• Lucrările secțiunilor Congresulu j (paginile 4—5)

• Cuvîntări ale delegaților (paginii®«—ii)

• Mesaje de salut adresate Congresului
(paginile 12—14)

A apărut In Editura politică

NICOLAE CEAUȘESCU

RAPORTUL
Comitetului Centrai 

eu privire Ia activitatea 
Partidului Comunist Român 

în perioada dintre 
Congresul al X-lea 

și Congresul al XI-lea 
și sarcinile de viitor 

ale partidului 
25 noiembrie 1974
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Pe măsură ce își desfășoară lucrările, Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, eveniment de însemnătate istorică în viața 
partidului și poporului nostru, se impune tot mai mult atenției opiniei 
publice mondiale, ca un eveniment cu amplă și profundă rezonanță 
internațională. Raportul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, documen
tele programatice dezbătute, pozițiile constructive afirmate în proble
mele majore ale contemporaneității- au fost primite cu viu interes pe 
meridianele globului, fiindu-le consacrate, în continuare, numeroase 
editoriale, comentarii, informații — în presa scrisă, ample emisiuni — 
la posturile de radio și televiziune.

Cea de-a doua zi a lucrărilor 
Congresului comuniștilor români a 
fost consacrată dezbaterilor, în șe
dința plenară și în secții, pe mar
ginea Raportului de activitate pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R. — relatează ziarele centrale 
sovietice de miercuri. Delegații 
examinează pe larg căile dezvoltă
rii în viitor a României, sarcinile' 
construcției economice în etapa ur
mătoare, problemele luptei pentru 
consolidarea păcii și securității po
poarelor, relevă „PRAVDA". In 
centrul atenției delegaților la Con
gres — scrie ziarul în continuare — 
se află proiectul de Program al 
Partidului Comunist Român, pro
iectul de Directive ale Congresului 
privind planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale pe anii 
1976—1980 și principalele orientări 
ale dezvoltării social-economice a 
României -pd perioada 1981—1990.

Ziarul „IZVESTIA" relevă, în 
materialul consacrat lucrărilor Con
gresului, că, analizînd situația 
internațională în Raportul de acti
vi t a t e . prezentat Congresului, 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., a arătat că în lume se 
accentuează procesul revoluționar 
al schimbării raportului de forțe în 
favoarea progresului social, în fa
voarea forțelor care se pronunță 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, procesul de trecere de la 
politica „războiului rece" la politi
că de colaborare.

Ziarul iugoslav „BORBA", coh- 
tinuînd să publice materiale despre 
lucrările Congresului al XI-lea al 
P.C.R., relevă că „o atenție deose
bită a fost consacrată dezvoltării 
economice a țării. Congresul ur
mează să adopte indicatorii de 
bază pentru noul plan cincinal și 
Directivele dezvoltării sociale și e- 
conomice pînă în ultimul deceniu 
al acestui secol. Dezvoltarea eco
nomică puternică este relevată aici 
— se arată în articol — ca princi
pală condiție determinantă pentru 
înfăptuirea Programului partidului 
cu privire la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comu
nism".

După ce arată că dezvoltarea e- 
conomică urmează să asigure creș
terea în continuare a nivelului de 
trai, ziarul scrie că „participanții 
la dezbateri au subliniat în ședința 
plenară importantele rezultate ob
ținute în dezvoltarea României șt 
activitatea ei internațională, pre
cum și în îndeplinirea actualului 
plan cincinal înainte de termen. 
Au .fost relevate, îndeosebi, rolul 
și contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea politicii 
partidului și statului și la înfăptui
rea ei practică, atît pe plan intern, 
cit și pe arena internațională".

Ziarul „POLITIKA" scrie că „în
deplinirea sarcinilor de plan con
stituie unul dintre obiectivele pri
mordiale ale comuniștilor români, 
fapt confirmat fără echivoc și în 
ceă de-a doua zi a Congresului 
Partidului Comunist Român".

Despre lucrările Congresului a 
informat și trimisul special al 
RADIODIFUZIUNII, iar STUDIO
UL DE TELEVIZIUNE BELGRAD 
a transmis o corespondență a tri
misului său special la București, 
ilustrată cu imagini din sala Con
gresului.

Continuînd să oglindească, în pa
ginile sale, desfășurarea lucrărilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
PRESA DIN BULGARIA, CEHO
SLOVACIA, R.D. GERMANA, PO
LONIA, UNGARIA a informat 
despre cuvîntările rostite în ca
drul dezbaterilor din plenul Con
gresului și despre faptul că au în
ceput lucrările pe secțiuni, apre- 
ciindu-se aceasta ca o modalitate 
care permite o mai bună aprofun
dare a problemelor 'discutate.

Sub titlul „Cea de-a doua zi a 
lucrărilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.: ample dezbateri asupra Ra
portului prezentat de Nicolae 
Ceaușescu", ziarul „L’UNITA", or
ganul Partidului Comunist Italian, 
relatează, într-o corespondență din 
București, despre faptul că la tri
buna Congresului s-au succedat de
legați din partea a diferite județe 
care, vorbind în numele comuniști
lor direct angajați în producție, în 
activitatea pentru realizarea planu
lui cincinal, au exprimat adeziunea 
acestora față de problemele cuprin
se în Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

„AVANTI", organul Partidului 
Socialist Italian, subliniază că „în 
Raportul prezentat de Nicolae 
Ceaușescu Socialiștii italieni găsesc 

multe puncte convergente cu pro
priile lor vederi". „Trebuie să con
stituie, de asemenea, motive de 
profundă meditație preocuparea se
cretarului general al P.C.R. pentru 
situația politică internațională, care 
mai prezintă încă pericole — aceas
ta și în lumina crizei energetice și 
a dorinței exprimate ca toate țările 
să acționeze cu seriozitate în ve
derea dezarmării. Este o dorință pe 
care ne-o exprimăm și noi — scrie 
organul P.S.I. — și ea trebuie să 
primească un răspuns ferm din 
partea tuturor guvernelor".

Un alt ziar italian — „IL GIOR- 
NALE" — după ce subliniază 
că „personalitatea lui Nicolae 
Ceaușescu este inseparabilă de via
ța partidului și de orientarea poli
ticii României", se referă, într-o 
amplă corespondență din București, 
la o serie de probleme de politică 
externă analizate în Raportul pre
zentat de secretarul general al 
P.C.R. Se subliniază, astfel, poziția 
României față de Conferința pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa.

Sub titlul „Venitul real al mun
citorilor sporește cu 25 la sută în 
cinci ani", ziarul „L’HUMANITf!" 
continuă să informeze despre des
fășurarea dezbaterilor din cadrul 
Congresului, publicînd o corespon
dență din București, în care relevă 
faptul că toți vorbitorii au aprobat 
documentele prezentate spre exa
minare. Intr-un subcapitol intitu
lat „Progrese incontestabile" sînt 
citate o serie de cifre privind dez
voltarea economică și socială a 
României.

Ziarul francez „LE MONDE" pu
blică o amplă corespondență din 
București, consacrată importantu
lui eveniment din viața poporului 
și partidului nostru. în partea ini
țială, articolul se referă la deschi
derea lucrărilor Congresului, pre- 
zentînd apoi detaliat, pe subcapi
tole, Raportul secretarului general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în mod deosebit sînt 
relevate acele pasaje din Raport 
referitoare la necesitatea partici
pării tuturor statelor la soluționa
rea marilor probleme ale lumii. 
De asemenea, sînt expuse pe larg 
ideile cuprinse în Raport în legă
tură cu necesitatea unei noi orga
nizări, mai democratice, a raportu
rilor internaționale, a creării unei 
noi ordini economice și politice in 
lume. Articolul se referă apoi la 
abordarea în Raport a problemelor 
mișcării comuniste internaționale.

Acordînd un spațiu larg desfășu
rării lucrărilor Congresului, ziarul 
„LE FIGARO" se referă la preve
derile planului economic supus dez
baterii, menționînd că Raportul sub
liniază specificitatea națională a 
fiecărei țări și a fiecărui partid.

„LE QUOTIDIEN DE PARIS" 
consacră materialul publicat în le
gătură cu cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R. relevării unor as
pecte ale politicii externe românești. 
Arătînd că Raportul „confirmă per
manența liniei politice românești, 
care va fi promovată și în perioada 
următoare", ziarul relevă că docu
mentul a reafirmat toate pozițiile 
exprimate în ultimele luni de di
plomația română, fie că este vorba 
despre Balcani — regiune pe care 
România dorește să o vadă trans
formată într-o zonă a păcii, în 
care să nu staționeze nici un fel 
de trupe străine —, fie despre O- 
rientul Apropiat, unde preconizează 
instaurarea unei păci trainice și 
juste, realizarea unor raporturi noi, 
a unei reconcilieri istorice între pa- 
lestineni și israelieni, pe baza recu
noașterii dreptului fiecărui popor 
la dezvoltare liberă și independen
tă, a unei conviețuiri pașnice, de
mocratice.

într-un material intitulat „Româ
nia — Ceaușescu", ziarul „LES 
ECHOS" informează, de asemenea, 
despre continuarea lucrărilor Con
gresului.

TELEVIZIUNEA ȘI POSTURILE 
DE RADIO PORTUGHEZE, ziare 
din Lisabona au consacrat largi co
mentarii deschiderii lucrărilor Con-
greșului Partidului Comunist Ro
mân, relevînd importanța sa istori
că. Au fost prezentate 
cipale din Raportul 
Nicolae Ceaușescu cu 
poziția P.C.R. față de 
mișcării comuniste și 
internaționale. Știrile date publici
tății în continuare conțin, de ase
menea, referiri la documentele a- 
flate în dezbatere și ilustrează des
fășurarea lucrărilor Congresului.

ideile prin- 
tovarășului 
privire la 
problemele 

muncitorești

Principalele ziare din Statele 
Unite ale Americii anunță deschi
derea lucrărilor celui de-al XI-lea 

Congres al Partidului Comunist 
Român, reproducînd- idei de bază 
din Raportul prezentat în fața par
ticipanților de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. într-un articol publicat 
de ziarul „THE NEW YORK TI
MES" ește reliefată contribuția 
personală a secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea și înfăptuirea politi
cii externe a țării noastre.

Ziarul „THE CHRISTIAN SCIEN
CE MONITOR" publică o cores
pondență amplă despre dezbateri
le din cadrul Congresului, relevînd 
ideea că, pe planul politicii ex
terne, România va promova, în 
anii care vin, o politică de dezvol
tare a relațiilor sale cu toate sta
tele, acordînd o importanță deose
bită raporturilor de prietenie cu 
toate țările socialiste.

La rîndul său, ziarul „THE WA
SHINGTON FOST" apreciază că cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. i- 
lustrează hotărîrea partidului nos
tru de a acționa în continuare pen
tru afirmarea personalității Româ
niei în lume.

Ziarul grec „TO VIMA" a publi
cat un comentariu amplu, în care 
subliniază că „cel de-al XI-lea

® Ziare, agenții de presă, posturi de radio și tele

viziune relatează pe larg desfășurarea lucrărilor

• In centrul atenției - ideile și tezele Raportului 

prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale 
documentelor programatice supuse dezbaterilor

• Aprecieri pozitive cu privire la liniile dezvoltării 
economico-sociale a României în noua etapă, 
la orientările sale constructive în domeniul 
vieții internaționale

Congres al P.C.R. prezintă interes 
întrucît va aproba un nou program 
pe o lungă durată. Programul — 
scrie ziarul — proclamă respecta
rea drepturilor naționalităților con
locuitoare și stabilește ca un prin
cipiu de politică dezvoltarea egală 
a naționalităților, împreună cu res
tul populației". „Ceea ce se poate 
sublinia ca o concluzie generală — 
apreciază „To Vima" — este că 
România urmează o politică care, 
în timp ce urmărește slujirea in
dependenței țării și a dreptului său 
la dezvoltare pe baza particularită
ților naționale, corespunde, în ace
lași timp,' și principiilor egalității 
între state, respectării independen
ței lor și colaborării pe baza egali
tății și în interesul păcii".

Ziarul „AVGHI" publică, de la 
trimisul său special la București, 
o corespondență în care caracteri
zează Congresul al XI-lea al P.C.R. 
ca pe „un eveniment de impor
tanță istorică pentru România, în
trucît de hotărîrile sale va depin
de dezvoltarea pe mai departe a 
socialismului în țară, de care sînt 
legate fericirea și viitorul poporu
lui". „Congresul — scrie ziarul — 
este semnificativ și pentru că la el 
participă delegații din numeroase 
țări, care îi dau imaginea unui fo
rum mondial, unde delegați de pe 
toate continentele s-au întîlnit la 
aceeași tribună pentru a asculta și 
discuta cauza comună a socialis
mului".

Presa austriacă informează, pe 
larg, despre deschiderea Congresu
lui și desfășurarea lucrărilor sale, 
relevînd importanța acestui însem
nat moment în viața poporului și 
partidului nostru. Evidențiind suc
cesele realizate de țara noastră, o- 
ficiosul guvernamental „WIENER 
ZEITUNG" scrie : „Și in anul care 
a trecut, România a cunoscut pro
grese Însemnate. A crescut sim
țitor standardul de viață al 
populației. De asemenea, România 
și-a putut consolida poziția în po
litica internațională, iar economia 
și industria au înregistrat succese 
impunătoare".

La rîndul său, organul Partidului 
Comunist din Austria, „VOLKS- 
STIMME", după ce se referă la suc

cesele dobîndite de România, evi
dențiază acele date menționate în 
Raport care ilustrează înaltele rit
muri ale- dezvoltării economice pre
conizate pentru anii viitori.

Lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R. și semnificația sa 
deosebită sînt larg reflectate și în 
presa turcă. „YENI ULUS" publică 
un articol consacrat evenimentului, 
in care subliniază, printre altele, că 
documentele ce urmează să fie a- 
doptate „stabilesc ca obiectiv fun
damental continuarea fermă a con
struirii unei societăți socialiste 
multilateral dezvoltate, care include 
progresul economiei, al științei, în- 
vățămîntului și culturii, precum și 
asigurarea condițiilor pentru înflo
rirea personalității umane".

Rețin atenția îndeosebi articolele! 
publicate de cotidianele de mare 
tiraj „MILLIYET" și „CUMHU
RIYET". Materialele publicate sub
liniază interesul deosebit față de 
Raportul prezentat de secretarul 
general al P.C.R., Nicolae Ceaușescu. 
Este evidențiată importanța acor
dată de Raport politicii exterrie a 
României, un accent aparte fiind 
pus pe problemele colaborării bal
canice. în acest sens se relevă că

România a lansat din nou un apel 
către statele balcanice, chemîndu-le 
să-și unească eforturile pentru 
transformarea acestei regiuni în
tr-o zonă a bunei colaborări, în 
care să nu mai existe arme nu
cleare.

De asemenea, ziarul „TASVIR" 
a început, marți, publicarea unei 
suite de articole sub titlul „Româ
nia — țara care dorește să aibă re
lații bune atît eu statele balcanice, 
cit și cu celelalte țări ale lumii". 
Primul articol este consacrat bune
lor relații, în continuă dezvoltare, 
dintre România și Turcia.

Un mare număr de publicații din 
R.F. Germania continuă să publi
ce ample materiale despre lucră
rile Congresului, acordînd o im
portanță deosebită ideilor și teze
lor din Raportul prezentat în fața 
participanților de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Informații despre pri
mele ședințe ale Congresului publi
că ziarele „DIE WELT", „GENE
RAL ANZEIGER", „SUDDEUT- 
SCHE ZEITUNG", „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU", „FRANK
FURTER ALLGEMEINE", „STUTT- 
GARTER ZEITUNG", precum și 
alte organe de presă.

Presa finlandeză publică ample 
comentarii, însoțite de fotografii ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe 
marginea Raportului prezentat Con
gresului, precum și în legătură cu 
documentele ce vor fi dezbătute și 
adoptate de forumul comuniștilor 
români.

Ziarul „SUOMEN SOSIALIDE- 
MOKRAATTH" își intitulează ar
ticolul „Partidul Comunist Ro
mân va avea un nou pro
gram". Congresul al XI-lea ai 
P.C.R. — scrie ziarul — va avea o 
sarcină Istorică și anume aceea de 
a aproba primul program al parti
dului din perioada postbelică. în 
continuare, ziarul citat informează 
că „în cadrul lucrărilor Congresului 
sînt dezbătute o serie de documen
te deosebit de importante, care se 
referă atît la probleme ale dezvol
tării interne viitoare a României, 
cit și la poziția față de o serie de 

probleme ale situației internaționa
le actuale".

Cel mai mare ziar finlandez, 
„HELSINGIN SANOMAT", inserea
ză o corespondență specială de la 
trimisul său la București în care 
se arată că delegații ' au aplaudat 
călduros și în repetate rînduri cu- 
vîntarea secretarului general al 
partidului, în care au fost prezen
tate pe larg realizările și perspecti
vele de dezvoltare a României.

Ziarul „PAIVAN UUTISET", or
ganul Partidului Socialist al Mun
citorilor din Finlanda, face o amplă 
trecere în revistă a principalilor in
dicatori ai dezvoltării economice a 
României în perioada 1976—1980, a 
perspectivelor de dezvoltare a țării 
noastre pînă în anul 1990. în conti
nuare, ziarul relevă pasaje din 
Raportul prezentat de secretarul 
general al P.C.R. la deschiderea lu
crărilor Congresului.

Cotidiane de mare circulație, cum 
sînt „TURUN SANOMAT", „KAN
SAN UUTISET", „HUFVUDS- 
TADSBLADET", „HELSINGIN SA
NOMAT", au publicat informații 
privind desfășurarea, în secțiuni, 
a lucrărilor Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

TELEVIZIUNEA FINLANDEZA 
a informat pe larg despre deschi
derea lucrărilor Congresului. Co
mentatorul special al radiotelevi- 
ziunii finlandeze, aflat la Bucu
rești, a arătat că „România și 
conducătorul ei, Nicolae Ceaușescu, 
își propun un plan ambițios de 
dezvoltare, care va ridica țara din 
punct de vedere al nivelului de 
dezvoltare economică. Poporul 
sprijină cu încredere planurile 
partidului și ale conducătorului 
său".

Ziarul suedez „DAGENS NYHE- 
TER" publică o corespondență a 
trimisului său la București, în 
care sînt prezentate principalele 
probleme de pe agenda Congresu
lui, subliniindu-se măsurile pre
conizate in Programul P.C.R. pen
tru asigurarea, în continuare, a 
unui ritm înalt al dezvoltării indus
triale a țării, pentru creșterea ni
velului de viață al populației, 
pentru dezvoltarea largă a relațiilor 
de cooperare cu toate statele.

într-un articol apărut în ziarul 
„SVENSKA DAGBLADET" se 
menționează, între altele, că Pro
gramul P.C.R., supus spre . dezba
tere și aprobare Congresului al 
XI-lea, reprezintă o reafirmare a 
principiilor politicii externe a par
tidului și statului nostru, principi
ile egalității în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, 
respectului reciproc.

Ziarul „LAND OG FOLK", or
ganul central al Partidului Comu
nist din Danemarca, publică, pe 
prima pagină, mesajul adresat de 
P.C.D. Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

Ziarul danez „POLITIKEN", or
ganul central al Partidului radical, 
inserează, sub semnătura trimisului 
său la București, un articol în care 
se referă la popularitatea de care 
se bucură secretarul general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în întreaga țară, precum și la po
litica partidului nostru de dezvol
tare a relațiilor cu partidele comu
niste și muncitorești, cu celelalte 
partide progresiste din întreaga 
lume.

Ziarul canadian „LE DEVOIR", 
intr-un amplu articol consacrat aces- , 
tui important eveniment din istoria 
partidului și poporului nostru, sub
liniază că secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. a reafirmat principiile 
unei politici externe de largă des
chidere. în articol este eviden
țiată, de asemenea, reafirmarea po
zițiilor consecvent promovate de 
România, îndeosebi în ceea ce pri
vește soluționarea tuturor litigiilor 
internaționale pe calea negocierilor, 
în continuare, articolul se referă 
la poziția P.C.R. cu privire la re
lațiile între partidele comuniste.

Ziarul olandez „TROUW" a pu
blicat un amplu comentariu privind 
Raportul prezentat de secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în prima zi a celui de-al XI-lea 
Congres. în comentariu sînt reda
te pe larg aprecierile Raportului cu 
privire la importanța istorică a do
cumentelor supuse dezbaterii foru
mului suprem al partidului. Se evi
dențiază faptul că Progamul elabo
rat de P.C.R., „în conformitate cu 
noile condiții, asigură promovarea 
cu fermitate a cursului politic in
dependent al României".

Referindu-se la lucrările Congre
sului și comentînd Raportul, 
AGENȚIA OLANDEZA DE PRESA 
(A.N.P.) relevă că „președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat locul central pe care le au 
în politica externă relațiile cu ce
lelalte țări socialiste, pronunțin- 
du-se pentru un nou tip de unitate, 
bazată pe independența fiecărui 
partid și pe dreptul de a-și ela
bora de sine stătător politica".

Presa elvețiană oglindește cu viu 
interes lucrările Congresului, do
cumentele prezentate spre dezbate
re. „LA SUISSE", „TRIBUNE DE 
GENEVE", „VOIX OUVRIERE", 
„24 HEURES", „GAZETTE DE 
LAUSANNE", „JOURNAL DE GE
NEVE", „DER BUND", „NEUE 
ZtlRCHER ZEITUNG" au publicat 
o serie de articole și informații în 
legătură cu cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., subliniind interesul 
manifestat în străinătate față de lu
crări. Programul P.C.R. pentru con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate este apreciat ca un 
document de mare importanță, ce 
stabilește strategia de viitor a par
tidului. Materialele publicate in 
presa elvețiană conțin, de aseme
nea, numeroase date și extrase sem
nificative din Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, refe
ritoare la realizările obținute de 
poporul român sub conducerea 
P.C.R., precum și la proiectele pre
conizate pentru viitor. în același 
•timp sînt prezentate principiile de 
bază ale politicii externe rpmânești.

POSTURILE DE RADIO ELVE
ȚIENE au transmis, de asemenea, 
știri despre lucrările Congresului, 
iar cele de TELEVIZIUNE au în
soțit aceste relatări cu imagini pre- 
zentîndu-1 pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și aspecte din România.

agenția united press in
ternational, într-un comenta
riu pe marginea lucrărilor primei 
zile a Congresului, subliniază că în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost reafirma
tă hotărîrea tării noastre de a dez
volta relațiile de cooperare cu toa

rte statele, indiferent de sistemul 
lor politic și social.

în comentariul consacrat deschi
derii lucrărilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., AGENȚIA REU
TER menționează atmosfera de 
entuziasm cu care participanții la 
Congres au întîmpinat ideile și 
tezele conținute în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

într-un amplu comentariu despre 
prima zi a Congresului, AGENȚIA 
FRANCE PRESSE redă principalele 
idei din Raportul prezentat în fața 
participanților de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reliefînd, îndeosebi, po
ziția consecventă a Partidului Co
munist Român față de unele pro
bleme actuale ale relațiilor inter
naționale, între care securitatea eu
ropeană, înfăptuirea dezarmării, 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, situația 
din Orientul Apropiat și altele.

Ziarul vest-berllnez „DER TA
GESSPIEGEL" publică, sub titlul 
„Ceaușescu — pentru o nouă ordine 
economică și politică interna
țională", un articol consacrat 
deschiderii lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., în 
care sint redate principalele idei 
cuprinse în Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului pri
vind relațiile externe, destinderea 

internațională și dezarmarea, Con
ferința pentru securitate și coope
rare în Europa. în continuare, ar
ticolul se referă la concepția româ
nească privind necesitatea stabilirii 
unei noi ordini economice și poli- 

.tice internaționale, la poziția parti
dului nostru asupra unei eventuale 
conferințe mondiale a partidelor 
comuniste și a relațiilor .dintre par
tidele comuniste și socialiste.

O altă publicație yest-berlineză, 
„BERLINER MORGENPOST", pu
blică un material în legătură cu lu
crările Congresului, în care, după* 
ce se referă la poziția P.C.R. în 
principalele probleme de politică 
externă, arată că ansamblul lucră
rilor Congresului se desfășoară 
după principii și norme profund 
democratice.

Ziarul „AL NIDA", cotidian al 
Partidului Comunist Libanez, a pu
blicat o corespondență privind lu
crările Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. menționînd larga participare 
internațională.

„AGENȚIA ARABA DE INFOR
MAȚII" (A.N.A.) subliniază în bu
letinele sale în limbile arabă și 
franceză că „în Raportul la cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, s-a ocupat pe larg de 
criza din Orientul Apropiat, pro- 
nunțîndu-se pentru reluarea, cit 
mai urgent posibil, a conferinței de 
la Geneva, cu participarea tuturor 
statelor direct interesate, a repre
zentanților Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, ca și a altor 
state, îndeosebi din Europa și din 
regiunea Mediteranei. Președintele 
Ceaușescu a preconizat realizarea 
de noi raporturi — a unei reconci
lieri istorice între palestineni și e- 
vrei — pe baza recunoașterii drep
tului fiecărui popor la dezvoltare 
liberă și independentă, la o coexis
tență pașnică și democratică".

Cotidianul „LE SOIR", din 
Beirut, inserează un amplu articol, 
în care scrie : „Eveniment de o 
importanță excepțională, așteptat 
cu un interes justificat de între
gul popor român și care va po
lariza. cu siguranță, atenția opiniei 
publice mondiale, al XI-lea Con
gres al P.C.R. dezbate și aprobă 
Raportul Comitetului Central pri
vind activitatea desfășurată în pe
rioada care s-a scurs de la al 
X-lea Congres (1969), ca și alte do
cumente cu caracter programatic 
de o importantă fundamentală pen
tru viitorul României".

Ziarul publică o amplă re
latare a Raportului prezentat în 
fața Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că 
„secretarul general al Partidului 
Comunist Român a reafirmat ma
rile principii ale unei politici ex
terne deschise, care permit Româ
niei să întrețină relații diplomatice 
cu 119 state și raporturi economice, 
comerciale și de cooperare cu a- 
proape 130 de țări.

Principalele organe de presă din 
Mexic au oglindit pe larg lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Ziarul gu
vernamental „EL NACIONAL". 
sub titlul „Nicolae Ceaușescu a 
inaugurat Congresul Partidului Co
munist Român", publică o cores
pondență în care redă pe larg pa
saje din Raport, subliniind că se
cretarul general al Partidului Co
munist Român s-a pronunțat în fa
voarea principiilor inalienabile ale 
suveranității naționale, neinterven
ției în treburile altor state, respec
tării stricte a egalității în drepturi.

„Secretarul general al P.C.R. 
a subliniat că este necesar 
să se acționeze cu înalt spirit de 
responsabilitate pentru consolidarea 
cursului spre destindere, mențio
nînd că evoluția evenimentelor din 
ultimul timp a deschis posibilitatea 
rezolvării pe cale pașnică a celor 
mai acute probleme și situații din 
lume. în Raportul său, Nicolae 
Ceaușescu a arătat că în întreaga 
sa activitate internațională, Româ
nia a promovat o politică de cola
borare și pace internațională, de 
dezvoltare a relațiilor cu toate sta
tele lumii, indiferent de sistemul 
lor social, de sporire a contribu
ției proprii la instaurarea unul nou 
curs, îndreptat spre destindere, 
în Raport s-a definit, de a- 
semenea, conceptul României asu
pra instaurării unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale".

Ziarul „EL DIA" relevă că vii
torul plan cincinal românesc va fi 
o perioadă a revoluției științifice 
și tehnice. Pe plan intern, politica 
definită de secretarul general al 
P.C.R. tinde, intr-o perspectivă pe 
termen lung, către trecerea Româ
niei la comunism.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE MEXICANE au difu
zat știri privind deschiderea lucră- 
rîlor celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

(Urmare din pag. I)

După pauză, la reluarea lucrări
lor, ședința a fost prezidată de tova
rășul loan Ursu.

în continuarea dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Pană, 
delegat al organizației județene de 
partid Brăila ; Gheorghe Brchuescu, 
delegat al organizației județene de 
partid Iași, Angelo Miculescu, dele
gat al organizației județene de partid 
Ialomița, Ștefan Voicu, delegat al 
organizației județene de partid Dolj, 
Mihai Dalea, delegat al organizației 
județene de partid Satu-Mare, Ist
van Peterfi, delegat al organizației 
județene de partid Cluj, George Ma- 
covescu, delegat al organizației ju
dețene de partid Buzău, și Mihail 
Florescu, delegat al organizației ju
dețene de partid Prahova.

...în sunetele trompetelor, care rit
mează un marș pionieresc, în sala 
Congresului își fac apariția purtăto
rii cravatelor roșii cu tricolor. Este 
un moment emoționant, prin care cei 
mai tineri cetățeni ai patriei oma
giază marele forum al comuniștilor, 
pe cel mai iubit prieten și îndrumă
tor al pionierilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu glasuri cristaline, ei 
rostesc versuri de vibrantă emoție 
prin care își exprimă, în numele ce
lor peste două milioane de pionieri, 
dragostea fierbinte față de partid, 
da conducerea sa înțeleaptă, tecu-

TREIA ZI A
noștința profundă pentru copilăria 
lor fericită, asigurată de minunatele 
condiții de viață și învățătură create 
de partidul nostru, hotărîrea lor de 
a se pregăti temeinic pentru a de
veni constructori de nădejde ai so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul patriei' dragi.

în aplauzele și ovațiile celor pre- 
zențl în sală, pionierii înmînează 
secretarului general al partidului 
mesajul adus Congresului al XI-lea 
al P.C.R. de organizația pionierilor 
și oferă buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși aflați 
în prezidiu, conducătorilor delegații
lor de peste hotare.

Cei peste o mie de pionieri veniți 
să aducă Congresului salutul lor 
scandează în cor, minute în șir, ală
turi de toți cei prezenți : „Ceaușescu 
— P.C.R.".

Mulțumind, președintele ședinței a 
spus :

Salutul vostru adresat astăzi înal
tului forum al comuniștilor, secre
tarului general al partidului este 
dovada prețuirii, a dragostei nețăr
murite pe care copiii țării, tînăra 
generație o nutresc față de Parti
dul Comunist Român, față de comu
niști, care vă cresc și vă educă în 
spiritul înaltelor idealuri ale uma
nismului socialist.

Partidul nostru, Întreaga societa
te- vă înconjoară cu grijă și dragos
te, fac totul pentru ca viața voastră

LUCRĂRILOR
să fie tot mai senină și mai însori
tă, pentru a vă bucura de o copilă
rie fericită, pentru ca să creșteți și 
să vă dezvoltați ca oameni de nădej
de, viitori participanți vrednici la 
făurirea pe pămîntul patriei noastre 
scumpe a celei mai drepte societăți 
— comunismul.

Prin hotărîrile istorice pe care le 
va adopta Congresul se deschid larg 
porțile spre un viitor luminos, spre 
noi progrese pe calea atît de rodni
că a socialismului și comunismului, 
care asigură întregului popor, inclu
siv tineretului, posibilități nelimita
te de afirmare a talentului, a capa
cităților de împlinire a celor mai în
drăznețe visuri și a celor mai nobile 
aspirații.

Mulțumindu-vă pentru urările 
transmise, vă adresăm, dragi pio
nieri și școlari, urarea să trăiți ani 
mulți, să creșteți în voioșie și sănă
tate și să vă formați în spiritul ma
rilor răspunderi pe care societatea 
vi le va încredința miine, să bine
meritați încrederea de viitori parti
cipant! la realizarea grandiosului 
program al partidului.

Lucrările ședinței de după-amiază 
au fost prezidate de tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Reluîndu-se dezbaterile asupra 
problemelor înscrise pe ordinea de 
zi, au luat cuvîntul tovarășii : Gheor
ghe Oprea, delegat al organizației 
județene de partid Prahova, Elena 
Nae, delegat al organizației munici

pale de partid București, Ion Ioniță, 
delegat al organizației municipale de 
partid București, Ion Călin, delegat 
al organizației' județene ' de partid 
Vaslui, Radu Bogdan, delegat al or
ganizației județene de partid Bra
șov, Țvetco Milanovlci, delegat al 
organizației județene de partid Ca- 
raș-Severin, Ioan Eduard Eisenburger, 
delegat al organizației județene de 
partid Brașov, Ion Rușinaru, delegat 
al organizației județene de partid Me
hedinți, Leonte Răutu, delegat al or
ganizației județene de partid Bacău, 
Gheorghe Trandafir, delegat al or
ganizației județene de partid Con
stanța.

După pauză, lucrările au fost pre
zidate de tovarășul Mihai Telescu.

La dezbateri au luat cuvîntul to
varășii : Dumitru Popescu, delegat al 
organizației județene de partid Alba, 
Iosif Banc, delegat al organizației ju
dețene de partid Mureș, Nicolae Dog- 
gendorf, delegat al organizației jude
țene de partid Timiș, Iulian Ploști- 
naru, delegat al organizației județene 
de partid Mehedinți, Ferdinand Nagy, 
delegat al organizației județene de 
partid Covasna, Ileana Antonescu, 
delegat al organizației municipale de 
partid București, Richard Winter, de
legat al organizației județene de par
tid Sibiu, și Bujor Almășan, delegat 
al organizației județene de partid 
Hunedoara.

Lucrările Congresului continuă.



SCINTEIA — joi 28 noiembrie 1974- PAGINA 3

• Cu întreaga sa putere, eu talentul 
și inteligența sa creatoare, poporul 
cinstește, prin revelatoare fapte 
de muncă, acest moment istoric 
din viața partidului și a țării .

• „Vom face totul pentru ca normele 
eticii și echității socialiste să intre 
deplin și definitiv în patrimoniul 
valorilor morale ale națiunii!“
De pe Întreg cuprinsul tării con

tinuă să sosească, pe adresa fo
rumului național- al comuniștilor, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mii și mii de telegrame și scri
sori prin care organizații de partid, 
organizații de mpsă și obștești, co
lective de întreprinderi industriale 
și agricole, de cooperative, de in
stituții și școli, cetățeni de toate 
ocupațiile și virstele, de toate na
ționalitățile dau o înaltă apreciere 
Raportului Comitetului Central și 
celorlalte documente puse în dez
baterea Congresului — și, prin 
aceasta, întregii politici interne și 
externe a partidului. Ei se angajea
ză totodată — exprimînd, îrf fapt, 
angajamentul întregii noastre na
țiuni socialiste — să transpună în 
viață mărețele obiective trasate de 
partid, susținind, ca o chezășie a 
înfăptuirii lor, realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

Cităm, in rîndurile ce urmează; 
pasaje din mesajele amintite.

..Animați de . înaltele idealuri ce 
se deschid României socialiste în 
Programul-partidului, in Directive 
și Teze, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Constanta urea
ză succes deplin lucrărilor celui 
de-al XI-lea Congres al . partidu
lui, își reafirmă și cu acest prilej 
totala lor adeziune față de preve
derile acestor documente și se 
angajează să militeze cu per
severentă și răspundere pentru 

mobilizarea tuturor forțelor mate
riale și umane în vederea trans
punerii lor in viață — se men
ționează în telegrama Comitetului 
județean Constanța al I’.C.K. In 
larga întrecere socialistă organiza
tă in cinstea Congresului, oame
nii muncii din industria județului 
Constanța și-au îndeplinit *■ planul 
producției globale industriale pe 
primele 11 luni la data de 20 no
iembrie. urmînd ca pînă la sfirși- 
tul lunii să realizeze o producție 
suplimentară de peste 330 milioa
ne lei. Reinnoim din inimă pro
punerea conferinței județene de 
partid ca dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului".

„în momentele de mare sărbă
toare pe care le trăiesc partidul, 
patria, poporul — se arată in tele
grama Comitetului județean de 
partid și a Consiliului popular ju
dețean Harghita — comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe meleagurile 
harghitene,. români,, maghiari și de 
alte naționalități, își îndreaptă gin- 
durile pline, de recunoștință, dra
goste și prețuire spre gloriosul și 
înțeleptul nostru partid, spre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. adresind 
din adincul inimilor lor un fier
binte salut și succes deplin Con
gresului. Conștienți fiind de im
portanța deosebită a hotărîrilor pe 
care le va adopta Congresul. în
treaga populație a județului nostru 
se angajează să transpună în viață 

luminosul program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism".

„Reafirmăm încă o dată voința și 
dorința noastră fierbinte, care eSte 
voința și dorința întregului partid 

Din scrisorile și telegramele 
adresate Congresului, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
și popor, ca Congresul al XI-lea 
să realeagă in înalta funcție de se
cretar general al partidului pe to
varășul Nicolae Ceaușescu — se 
scrie în. telegrama organizației ju
dețene Argeș a P.C.R. Lucrările 
Congresului au declanșat noi ener
gii pe tot cuprinsul județului, în ve
derea îndeplinirii cincinalului înain
te de termen. Puternic însuflețiți de 
prevederile luminoase, cutezătoare 
ce le va adopta cel ' de-al XI-lea 
Congres. — prevederi care în urma 
dezbaterii largi și cuprinzătoare 

poartă acum girul întregului partid 
și popor — ne angajăm și asigurăm 
Congresul, pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom munci cu avînt 
sporit pentru a îndeplini sarcinile 
de mare răspundere ce ne revin".

In telegrama Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R. se arată : „Noi, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj — români, maghiari și 
de alte naționalități, tineri și virst- 
nici, bărbați și femei — trăim în 
aceste zile clipe de vibrantă min- 
drie patriotică, alăturîndu-ne cu 
inima, gîndul și faptele noastre tu
turor celor ce muncesc și trăiesc 
in această țară. Am chibzuit cu te
meinicie și însuflețire asupra gran
diosului proiect de înălțare mate

rială și spirituală a patriei — Pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân — asupra celorlalte documente 
care stau pe ordinea de zi a 
Congresului și. exprimîndu-ne ade
ziunea deplină față de ele. reafir
măm hotărîrea neclintită de a ne 

dărui întreaga energie și putere de 
muncă traducerii lor in viață. Ra
portăm. Congresului, că ne-am 
realizat, sarcinile.., și angajamen
tele pe. primii patru ani ai 
cincinalului la data de 16 no
iembrie 1974 și, începînd cu 
data de 17 noiembrie, industria ju
dețului Cluj produce în contul anu
lui 1975. încredințăm Congresul, pe 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
urmărim și aprobăm cu nemărginit 
interes, responsabilitate și mindrie 

patriotică întreaga desfășurare a 
lucrărilor și ne angajăm să înfăp
tuim punct cu punct hotărîrile ce 
vor fi adoptate".

Spicuim și din alte telegrame 
cuvinte de fierbinte adeziune și 
profundă angajare patriotică în în
deplinirea politicii partidului.

Consiliul Central al U.G.S.R. : 
„Organele și organizațiile sindica
le. in deplină unanimitate, asociin- 
du-și simțămintele cu vrerea în
tregului popor, dau glas sincerei 
lor dorințe ca dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales in înalta funcție de 
secretar general al partidului. Cu 
sentimente de adincă încredere in 
viitorul luminos al țării, cu bucu
ria de a participa la traducerea 
în viață a grandioaselor planuri 
elaborate de partid, sindicatele se 
angajează solemn in fața partidu
lui, a dumneavoastră personal, to
varășe secretar general, să acțio
neze cu devotament și fermitate, 
pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congrqs".

Comitetul municipal București al 
U.T.C. : „în numele celor peste 
300 000 de uteciști, al tuturor tine
rilor din Capitală, ne angajăm in 
fața Congresului, a dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, 
să nu precupețim nici un elort 
pentru înfăptuirea politicii inter
ne și externe a Partidului Comu
nist Român, contribuind la progre
sul necontenit al patriei, la bună

starea și fericirea națiunii noastre 
socialiste. Vom situa cu fermitate, 
in centrul activității noastre, edu
carea tineretului in spirit revolu
ționar, patriotic, al normelor eti-| 
cii și echității socialiste, al înaltei; 
responsabilități față de muncă șij 
îndatoririle sociale".

întreprinderea electrocentrale 
„Porțile de Fier" — Mehedinți: 
„Sentimentul de înaltă mindrie pa
triotică pe care-1 trăiește' în pre
zent colectivul nostru este ampli
ficat de faptul că în ziua de 19 no
iembrie 1974, ora 15,00, producția 
de energie electrică a atins impu
nătoarea cifră de 18.miliarde kWh 
de la intrarea în funcțiune a pri
mului hidroagregat. La temelia a- 
cestor succese se află eforturile în
gemănate ale comuniștilor, ale în
tregului colectiv, stimulate de 
succesele cu care întregul nostru 
popor a intimpinat Congresul".

Au mai adresat telegrame colec
tivele Ministerului Finanțelor, Mi
nisterului Afacerilor' Exlerne, Di
recției Centrale do Statistică, ac
tivul de partid. întregul colectiv 
din domeniul cercetării științifice 
și proiectării tehnologice în trans
porturi, Comitetul de femei al sec
torului 8 din Capitală, Grupul de 
șantiere Electromontaj București, 
întreprinderile UNIO — Satu-Mare, 
..Republica" București, „Tractorul" 
Brașov, întreprinderea de construc
ții de mașini Reșița, membrii echi
pajului de pe tancul petrolier „Da-j 
cia“ și alte colective.

Partid, părinte drag, din zârl străbune 
Copiii țării către tine vin;
Spre comunism, cu-ntreaga națiune, 
Noi, cel mai tineri fii ai tăi, pornim.

Din Inimă, cu florile, cu versul, 
Din zările pămîntului străbun — 
Copiii patriei cinstesc Congresul , 
Cinstesc Partidul Comunist Român.

Copiii patriei cinstesc Congresul, 
Cinstesc Partidul Comunist Român.

Avem pe fețe soare. Părintescul 
îndemn ne este astăzi legămînt:

Partidul, 
România, 
Ceaușescu —

Sînt tot ce-avem mai scump
pe-acest pămint I.

Pe bărbăteasca demnității cale 
Ne e mereu îndemn cutezător 
Vibrant însemn al tinereții tale 
Cravata roșie cu tricolor.

Venind aici, la marea ta tribună,
In Inimi viitorul îl purtăm ;
Spre viața tot mal demnă, tot mal bună 
Și noi, copiii tăi, ne-ncolonăm.

Șl noi trăim adînca bucurie 
De-a ști că la istoricul Congres — 
Stegar de vis, de-avînt, de omenie, 
El, Ceaușescu, fl-va reales I

înalte porțl spre viitor deschide 
Programul comunistei ctitorii.

Nl-s leagăn brațele neostenite, 
Să creștem cu-ale țării bucurii.

OMAGIUL PIONIERILOR
Numai prin muncă, ne dăm bine seama, 

Construcții și recolte se-mplinesc.

Eu zidăriță mă visez, ca mama...

Ca tata, strunguri vreau să făuresc. 

M-aplec avid spre tainele chimiei... 

Mă cheamă griul nou în Bărăgan... 

Copilărie, tehnică șl poezie
Sînt deopotrivă zbor înalt prin ani.

Știind să mînulm cu-ndemînare
Glganțil de oțel, vom decola 
Din săli de ciasă șl laboratoare
Spre-acolo unde patria ne va chema I

Pe-ntlnsul țării, două milioane
De pionleri-putere se unesc;
Orașe, sate, școli sub noi colane
De flori șl frumusețe strălucesc.

Ne este școala rampă de lansare 
Spre-nalte constelații de lumini.
Noi doar în nestemate de sudoare 
Comoara viitorului citim.

Romănl, maghiari, germani —
ni-l unul graiul:

Iubirea către țară șl partid.
Frăția noastră înflorește plaiul
Cu-acelașl viitor de neumbrit.

Ni-s inimile flori în sărbătoare, 
Ai noștri ani adine s-âu luminat: 
Partidul, pe mărețul drum de soare, 
în frunte are un viteaz bărbat.

Prieten șl îndrumător, Iubit, cum altul 
Niclcînd copiii țării n-au avut,
Din pilda vieții sale, noi înaltul 
Devotament pentru popor am cunoscut.

Am cunoscut dreptatea,

Omenia,-

Credlnța-n adevăr și-ai muncii rost,

Copil frumoși, aici în România, 
La-ndemnul său sîntem șl noi la poBt.

La școala muncii bucurii ne-așteaptă, 
Cîntăm în marș, șl tot cîntind muncim, 
Părinții ne Iubim precum prin faptă 
Partidul Comunist Român Iubim 1

Noi, plonlerll-acestel generații, 
Cinstind al unsprezecelea Congres, 
Visăm șl zborul culmilor în spații, 
Și freamătul drapelelor în vers.

în ani de muncă șl învățătură 
Contur va prinde visul temerar.
Partid, în orice tînără făptură 
Al un cutezător, al un vlăstar.

Partid, în orice tinără făptură

Al un cutezător, al un vlăstar 1

Noi, revoluționara dăruire
Din graiul tău, partid, o învățăm — 
Exemplu viu, în suflet și-n gîndire, 
Pe comunistul Ceaușescu îl purtăm.

Prieten neasemuit, Iubit părinte,
Primiți din largul mîndrei Românii 
Lumina dragostei nemărginite 
Din sufletele noastre de copii.

Iubit partid, cu toți rostim fierbinte
Al fiecărui pionier răspuns :
Izvor înalt de Inimă și minte,
Vrem școala românească tot mai sus I

Prieteni buni, tovarăși totdeauna 
Sub raza comunistului profil — 
Spre egoism, spre lene, spre minciună 
Nu vom lăsa să cadă vreun copil.

Făgăduim, cum patria ne-nvață,
Șl-n Forum noi, cu toți ne-am angajat: 
Că-al muncii viu examen pentru viață 
Va fi cît mal temeinic promovat.

Ca Fețl-Frumoșl crescînd, da nu-n 
poveste,

Cl-n România Socialistă, noi
Creștem în ritm cu țara care este — 
Cu ea urcăm spre orizonturi noi.

De la Congresul unsprezece, 
Largi orizonturi țării se deschid.
Noi înșine în muncă ne-om întrece, 
Ca demni urmași vom crește negreșit.

Sîntem noi mici, dar —- inimă fierbinte - 
La faptă fi-vom mari, făgăduim 
Lui Nicolae Ceaușescu, drag părinte, 
Fii harnici, demni și îndrăzneți să-i fim.

Noi, Feți-Frumoșii comuniști, noi fiii 
Acestei glorioase națiuni
Purtăm stindardul cutezanței vii 
Netemători de greu și de furtuni.

Iubirea pentru patrie ni-i faptă,
Ni-l seva milioanelor de pomi
Sădiți de noi — dumbravă minunată — 
în tara mîndră-a dragostei de om.

Iubirea pentru patrie e Marșul .
Victoriei, din augustul de foc ;
Ea înflorește satul și orașul, 
Trălește-n vesel cînt și-n vesel |oc.

Vorbind de noi, din fiece petală
De plai străbun, ștafetele sosesc... 
Primiți-ne, sărbătorească sală,
Omagiul visului pionieresc.

Noi, fiii României socialiste,
Cutezători spre împliniri suim, 
in zorii tinereții comuniste
Partidul ne e soarele sublim.

Partidul nl-l părinte fără seamăn, 
Credlnța-n el nl-l far din tată-n fiu ;

Cu viitorul patriei de-o seamă, 
Eu, pionier, rîvnesc oștean să-l fiu.

Oricînd, în muncă, în învățătură,
Cu sete-ascult mereu chemarea Iul.
Al țării sînt cu-ntreaga mea făptură, 
Tînăr oștean al comunismului.

Măreț partid, pe g!orioasa-ți cale
Se-nalță astăzi neamul românesc, 
încolonați sub faldurile tale,
Copiii țării pentru pace cresc.

Din țara păcii șl a demnității
Primiți, copii ai lumii, gînd frățesc, 
Să fiți scăldați de soarele dreptății — 
Copiii României vă doresc I

Partidul e suprema chezășie —
Mărețul viitor se naște azi —
Cind anii noștri de pionierie
Cresc minări ca ai țării falnici brazi.

Din tată-n fiu, aici, pe strămoșescul 
Pămînt, sub roșu steag, sub tricolor 
Partidul, România, Ceaușescu 
Ne făuresc un mare viitor.

Noi, patriei de milne făurari,
Vom fi așa precum ne-ați dat povață 
Voi, comuniști, ai țării meșteri mari, 
Suprema noastră pildă pentru viață I

Jurăm cu toți, din Inimă, fierbinte i 
Iubit partid, mereu te vom urma, 
Mereu mai sus, mereu tot înainte — 
Sub steagul tău de jar, spre slava ta.

Jurăm cu toți, dip Inimă, fierbinte:
Iubit partid, mereu te vom urma I 
Jurăm să fim întotdeauna demni, 
De viitorul acestui plai străbun.
Avem stindard cutezător prin vremi 
Partidul Comunist Român.

(Mesajul adus Congresului 
al XI-lea al P.C.R. de Organi
zația pionierilor)

____ __________ J
„Sub falnicul catarg al omeniei, / 

Trăim un timp de ample deve
niri, / Cind țărmuri noi ne-arată, 
de-mpliniri, / Colocviul comunist 
al României. / Avînd Programul 
flamură-văpaie, / Le vom atinge 
toate, pe de-a rîndul, / Partidul 
nostru glorios urmîndu-1, / Conduși 
de Ceaușescu Nicolae". Sint ver
surile Înaripate, ieșite de sub pana 
tînărului elev sergent major Mircea 
Isirate, de la institutul de marină 
„Mircea cel Bătrin", din imboldul 
și la temperatura sentimentelor pe 
care le trăiește acum întregul nos
tru popor, în zilele cînd, la Bucu
rești, și, de fapt, în cugetul tuturor, 
se derulează istoricele clipe ale ce
lui de-al XI-lea Congres al P.C.R..

. Ieri, fluviul de scrisori și telegra-- 
me, de știri și declarații de pe în
tinsul efervescent 
lărgit albia, așa 
cuvenitele 
pentru că
aici decît o infimă parte.

Uzinele, 
goarele, laboratoarele, minele s-au 
unit, în aceste zile, într-un entu
ziast și fertil „schimb de onoare".V

scuze 
n-o să

al României, și-a 
incit ne cerem 
față de autori, 
putem reproduce

șantierele, fabricile, o-

Fiecare din aceste zile a devenit o 
zi de onoare tot așa cum — înțele
gem din scrisorile și telegramele 
primite — vor fi și zilele și anii ce 
vor urma Congresului. Ne sosesc 
vești de pretutindeni. Ni se 
comunică de la Mediaș că între
prinderea „Vitrometan" și-a înche
iat, ieri, planul cincinal la produc
ția pentru export. Un comunicat 
telefonic ne-a adus, ieri dimineață, 
știrea că marele Combinat siderur
gic de la Hunedoara și-a îndeplinit, 
marți seara, planul de producție pe 
p.rimii patru ani ai cincinalului, 
ceea ce înseamnă că pînă la sfîr- 
șltul -anului se va realiza suplimen
tar o producție în valoare de $30 
de milioane lei. Industria județului 
Brăila a și produs, pînă aseară, 
mărfuri în valoare de 1 317 000 000 
lei în contul anului 1975. Ieri, în 
cea de-a treia zi a Congresului, de 
la Pitești a pornit un lot de auto
mobile „Dacia 1300“ către Ghana, 
cea mai nouă dintre țările partenere 
in comerțul nostru cu automobile. 
Luni, marți și miercuri, muncitorii 
din Drobeta Turnu-Severln au pro-

dus cu 32 de vagoane, 100 de tone de 
confecții din carton ondulat și 60 
de tone de hîrtie mai mult decît 
era planificat. La întreprinderea 
„Unirea" din Cluj s-a produs, ieri, 
al 5 000-lea război automat de țe
sut și s-a atins procentul de 200

trag din subteran, pînă la sfirșitul 
lunii, 200 de tone de minereu mal 
mult șl să-mi măresc, în felul a- 
cesta, la 250 de zile, avansul în cin
cinal" — a declarat ieri, la ieșirea din 
șut, minerul șef de brigadă Nicolae 
Cozma I, de la mina maramure-

lucrează în contul lunii aprilie a 
anului 1975. Grăbiți, să se înscrie în 
cartea de aur a producțiilor pentru 
Congres, muncitorii noii Fabrici de 
porțelan de menaj din Curtea de 
Argeș au introdus, ieri, utilajele 
în probe tehnologice și au elaborat

Acum și în anii ce vin
FIECARE ZI, 0 ZI DE ONOARE
■

la sută al îndeplinirii sarcinilor din 
planul , cincinal la 
că. minerii patriei 
greșului cele mai 
lele lor de lucru.
împreună cu brigada mea, să ex-

export. în repli- 
au închinat Con- 
fertile dintre zi- 
„Mă angajez ca,

șeană Herja. Brigăzile conduse de 
Fazekaș Vaier, Soare Rață și Siklo- 
di Ioszef de la mina Bălan (Har
ghita) au trimis, ieri, la suprafață 
„două planuri". De ieri, colectivul 
Filaturii de bumbac din Oltenița

astfel prima lor șarjă de porțelan 
glazurat. Citeva sute de unități de 
producție din agricultură (65 numai 
din județele Ilfov și ițlehedinți) au 
anunțat, ieri, că au încheiat cam
pania arăturilor de toamnă...

Fapte, realizări, roade ale unor 
eforturi productive cu totul deose
bite și care sînt, în mod declarat, 
fapte-manifest, fapte-adeziune, fap- 
te-ecou, reflexe de aur, in con
știința națiunii, ale ideilor, ale do
cumentelor programatice pe care le 
elaborează, le dezbate și le hotă
răște acum Congresul comuniștilor 
români.

„în munca noastră de zi cu zi, a 
organelor și organizațiilor de partid 
vom face totul pentru ca Normele 
eticii și echității socialiste, aflate 
pe masa de lucru a Congresului, să 
intre deplin și definitiv în patri
moniul valorilor morale ale națiu
nii". (Petre Brătan, secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Giurgiu).

„Noi vom munci ca educatori și 
în cel de-al treilea mileniu, cind pe 
pămintul României se vor fi înfăp
tuit grandioasele obiective ale Pro
gramului, și este firesc să ne pre
gătim in așa fel incit contribuția 
noastră la această operă măreață să 
fie pe măsura prețuirii și grijii deo
sebite pe care ni le acordă parti
dul". (Maria lonescu, anul II, Facul
tatea de istorie-geografie a Institu
tului pedagogic din Suceava).

„Am părul alb, de vreme lungă, 
dar în aceste zile îmi simt inima 
tinără. Faptele noastre de muncă, 
fapte săvîrșite prin frăție dreaptă 
de români și maghiari în coopera
tiva agricolă, susțin in aceste cli
pe întreaga politică a partidului, 
Raportul fără seamăn în realizări 
și prevederi de viitor prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu". (Ne
meth Martin, în vîrstă de 72 de 
ani, din comuna Lopadea Nouă, ju
dețul Alba, membru al P.C.R. din 
1945).

Recunoaștem, în aceste citeva de
clarații făcute ieri corespondenților 
noștri sau telegrafiate- la redacție 
și alese din citeva sute, gîndurile 
și sentimentele fierbinți care se 

' 1 milioanele 
Un cîntec

inalță astăzi în noi, în 
de oameni ai României, 
de bucurie șl încredere, la unison, 
din milioane de piepturi, o nease
muită manifestare a unității po
porului, în jurul partidului, a ho- 
tărîrii de a înfăptui neabătut po
litica partidului, așa ne apare și 
așa este astăzi țara.

Mihai CARANFIL
Alexandru BRAD

J
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DIN DUPA-AMIAZA ZILEI DE 26 NOIEMBRIE
Secțiunea

privind politica
de dezvoltare a bazei

de materii prime
și industrializarea

socialistă a țării

mitetului Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Programului și Di
rectivelor, exprimîndu-și adeziunea și apro
barea deplină față de documentele Con
gresului, hotărîrea de a-și consacYa toate 
forțele înfăptuirii exemplare a acestora, 
contribuind ■ astfel la măreața operă de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Exprimînd sentimentele de profundă 
stimă și prețuire față de secretarul general 
al partidului, delegații au evidențiat con
tribuția decisivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea documentelor pro
gramatice prezentate Congresului, la fun
damentarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului. Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, participanții la lucrările 
secțiunii au susținut realegerea în funcția 
de secretar general al Partidului Comunist 
Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, strălu
cit conducător politic, eminent militant al 
mișcării revoluționare internaționale.

nizațiilor de partid pe care le reprezintă 
privind realegerea sa în funcția de secretar 
general al partidului.

în cadrul discuțiilor s-a reliefat că, în ac
tualul cincinal, baza tehnică-materială a 
agriculturii a cunoscut o puternică dezvol
tare, s-a creat un cadru mai corespunzător 
organizării producției și a muncii, a for
melor de retribuire, perfecționării relațiilor 
de producție în agricultură, ceea ce a de
terminat sporirea simțitoare a producției 
și a veniturilor țărănimii, ale celorlalți oa
meni ai muncii din agricultură. Succese în
semnate au fost obținute în industria ali
mentară, în silvicultură.

în cuvintul lor, participanții la discuții au 
subliniat că sarcinile stabilite de Congres 
privind sporirea producției agricole în vii
torul cincinal sînt pe deplin realizabile. In 
mod deosebit a fost reliefată necesitatea va
lorificării rezervelor menite să asigure 
realizarea unei producții medii anuale de 
18—20 milioane tone cereale, precum și a 
unor recolte sporite la culturile tehnice :

vîntul tovarășii : Cristofor Simionescu, 
Ilie Iliescu, Virgil Trofin, Dumitru Con
stantin, Rada Mocanu, Csiszer Zoltan, Petre 
Blajovici, Florica Gorinco, Nicolae Pisau, 
Pethd Elena, George Ciucu, Adriana Teu- 
bert, Ion Sîrbu, Liliana Mihuț, Tiberiu Mu- 
reșan, Petre Lupu, Ulbrich Karl Erwin, 
Liviu Derban, Dușan Sablici.

Vorbitorii și-au exprimat în unanimitate 
adeziunea deplină la documentele Congre
sului al XI-lea, la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, subliniind 
semnificația deosebită a aprecierilor din 
Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și din Programul partidului re
feritoare la rolul crescînd al școlii în for
marea cadrelor necesare economiei noastre 
socialiste, la obiectivele pregătirii și per
fecționării forței de muncă. Ei au dat o 
înaltă apreciere contribuției de mare va
loare, teoretică și practică, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la revoluționarea între-

Secțiunea
pentru cercetare

1 • • 1 • (*• Vștiințifica
și proiectare

Lucrările Secțiunii pentru cercetare ști
ințifică și proiectare au fost deschise de 
tovarășa academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu, care a rostit cuvintul de 
deschidere. La lucrările secțiunii au parti
cipat aproape 180 delegați și invitați. Au 
luat cuvintul tovarășii : Roșu Gheorghe, 
Călugăru Dumitru, Actarian Virgil, Ivă-

La lucrările, secțiunii au participat 202 
delegați și invitați. în numele prezidiului, 
tovarășul Ilie Verdeț a deschis lucrările și 
a rostit o cuvîntare.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul 
tovarășii ; Corneliu Velincov, Mihai Dorel 
Popa, Ioachim Moga, Adalbert Bularka, Ni- 
colae Mănescu, Maria Diaconu, Alexandru 
Costescu, Oros Vladimir Rudolf, Ilarion 
Agrici, Ion Mineu, Gheorghe Paloș, Naghy 
Victor, Maxim Berghianu, Dumitru Fuioreal 
Maria David, Ion Glurgea, Răcs Atila Ar
pad, Ioan Staicu, Olga Munteanu, Boleslaw 
Miiller, Neculai Moraru, Stelian Grlndeanu.

într-o atmosferă însuflețitoare, de pro
fundă angajare politică, participanții și-au 
exprimat deplina adeziune față de conți
nutul documentelor programatice aflate pe 
ordinea de zi a Congresului. Dînd glas vo
inței unanime a întregii noastre națiuni, a 
tuturor comuniștilor care le-au încredințat 
mandatul de a-i reprezenta în înaltul fo
rum al partidului, delegații participant! la 
lucrările secțiunii au sușținut cu entuziasm 
realegerea în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucitul militant comunist 
care întruchipează toate calitățile necesare 
spre a conduce, în fruntea partidului, po
porul român în opera de edificare a socia
lismului multilateral dezvoltat și înaintare 
a patriei noastre spre comunism.

Participanții au dat o înaltă apreciere o- 
rlentărilor Raportului prezentat Congresu
lui de secretarul general al partidului, pri
vind dezvoltarea în ritm înalt a potenția
lului productiv al țării, îmbunătățirea re
partizării teritoriale a forțelor de produc
ție, creșterea rolului industriei în ansam
blul economiei naționale.

In cadrul discuțiilor s-a insistat asupra 
măsurilor ce se impun pentru dezvoltarea 
și asigurarea în perspectivă a bazei pro
prii de materii prime și a resurselor de 
energie primară, făcîndu-se numeroase 
propuneri în acest sens. Mai mulți parti
cipant la dezbateri au relevat necesitatea 
amplificării preocupărilor pentru raționali
zarea consumurilor energetice în toate ra
murile' economiei, creșterea randamentului 
de folosire a combustibililor, recuperarea 
și valorificarea mai deplină a resurselor e- 
nergetice secundare, precum și pentru re
ducerea mai accentuată a consumurilor 
specifice de materii prime și materiale.

In dezbateri au fost abordate problemele 
sporirii eficienței economice în activitatea 
industrială, ridicării nivelului calitativ al 
produselor. Un accent deosebit s-a pus pe 
necesitatea utilizării depline a capacităților 
și suprafețelor de producție, reducerii cos
turilor de producție și creșterii productivi
tății muncii, întăririi ordinii și disciplinei 
în respectarea tehnologiilor de fabricație, 
în întreținerea, exploatarea și repararea 
fondurilor fixe productive.

Delegații șl invitații au dat o înaltă apre
ciere politicii partidului de dezvoltare in
tensă a economiei, arătînd că realizarea 
amplului program de investiții prevăzut în 
cincinalul viitor impune amplificarea pre
ocupărilor pentru pregătirea, realizarea și 
punerea în funcțiune a noilor capacități de 
producție la termenele prevăzute.

Participanții la lucrările secțiunii și-au 
exprimat deplina adeziune fată de po
litica externă patriotică și lnternaționa- 
listă promovată cu consecvență de partidul 
nostru, au scos în relief rolul hotărîtor al 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, In elaborarea și promo
varea politicii de afirmare în relațiile ex
terne a principiilor independenței, suvera
nității și neamestecului în treburile inter
ne, de cooperare și colaborare cu țările so
cialiste, cu toate țările lumii, indiferent de 
orînduirea socială. Ei și-au manifestat ho- 
tărîrea fermă de a milita neabătut pentru 
transpunerea în viață a hotărîrilor Congre
sului, de a-șl consacra toate forțele înfăp
tuirii Programului partidului.

Prezidiul secțiunii a întocmit o sinteză a 
dezbaterilor care a fost înaintată Secreta
riatului Congresului.

Secțiunea
pentru construcții,
transporturi,
industrie locală,
gospodărie comunală
și cooperație
meșteșugărească

Lucrările secțiunii au fost conduse, din 
Împuternicirea prezidiului, de tovarășul 
Vaslle Patilineț, care a rostit o cuvîntare.

Din rîndurile celor 228 delegați și invi
tați au luat cuvintul tovarășii : Ion Stă- 
nescu, Alexandru Filioreanu, Matei Ghigiu. 
Gheorghe Marinescu, Gheorghe Pop, Nico
lae Zeicu, Iosif Kuhn, Aurel Mușat, Enache 
Sirbu, Toader Dănilă, Florian Dănălache, 
loan Ungur, Curta Iolanda Doina, Octavian 
Cratchi, Gheorghe Andrei Sălăgeanu, Tran
dafir Cocîrlă, Ion Gheorghișor, Pascu Zim- 
bran, Constantin Diaconescu, Alexandru 
Milcescu, Gheorghe Airinei, George Bolo- 
han, Ion Constantinescu.

în cuvintul lor, participanții au relevat 
excepționala Însemnătate a Raportului Co

• Aprobare unanimă a documentelor supuse dezbaterii 

Congresului

• Intr-o atmosferă entuziastă a fost exprimată voința 

tuturor comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei, de
¥ 

realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția 
de secretar general al partidului

• Angajare militantă in înfăptuirea neabătută a preve
derilor documentelor Congresului al XI-lea

liste multilateral dezvoltate. S-a subliniat, 
totodată, necesitatea ca odată cu preocu
parea pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a cercetării legate de planul de 
dezvoltare economico-socială a țării să se 
acorde mai multă atenție cercetării de 
perspectivă, îmbinării în mod armonios a 
cercetării aplicative cu cercetarea funda
mentală pentru a asigura o bază trainică 
fundamentării progresului societății noas
tre socialiste în toate domeniile de acti
vitate.

In discuții au fost formulate numeroase 
propuneri menite să asigure scurtarea du
ratei ciclului de cercetare-proiectare-pro- 
ducție, să impulsioneze valorificarea cît mai 
.rapidă a rezultatelor cercetărilor proprii și 
universale, pentru a face să crească ne
contenit și tot mai mult rolul științei și 
tehnologiei în ridicarea patriei noastre pe 
noi trepte de dezvoltare economico-socială.

în încheierea lucrărilor, participanții s-au 
angajat ferm să acționeze neabătut — prin 
muncă, pasiune, îndrăzneală, înaltă con
știință profesională și moral-politică — pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin în realizarea 
Programului și Directivelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, care constituie 
legea de bază a activității lor viitoare. Tot
odată, participanții s-au angajat să facă 
totul pentru ca cercetarea științifică să 
devină un factor activ în înfăptuirea poli
ticii internaționale a partidului și statului 
nostru. Ei au urat, din inimă, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ani buni de viață lungă, 
sănătate și putere de muncă în fruntea 
partidului și statului nostru.

Concluziile dezbaterilor secțiunii au fost 
înaintate Secretariatului Congresului.

Secțiunea
privind politica
de formare și folosire
a venitului national,

planificare
și finanțare a
economiei naționale

♦'»
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în cadrul lucrărilor, numeroși delegați au 
analizat aspectele principale din domeniile 
lor de muncă, rezultatele obținute in înde
plinirea planului cincinal înainte de ter
men, făcînd propuneri menite să contribuie 
la perfecționarea și creșterea eficienței ac
tivității economice. In vederea realizării în 
cele mai bune condiții a vastului program 
de investiții, a fost subliniată necesitatea 
perfecționării activității de pregătire a aces
tora, ridicării nivelului de calificare a ca
drelor de constructori, desfășurării unei 
acțiuni permanente de creștere a produc
tivității muncii, îmbunătățirii ritmicității 
livrărilor de utilaje tehnologice.

Referitor la sistematizarea teritoriului, 
s-a subliniat necesitatea folosirii raționale 
a terenurilor, a respectării întocmai a pe- 
rimetrelor construibile stabilite, a grijii 
pentru aspectul modern al localităților.

Au fost făcute, de asemenea, propuneri 
privind folosirea rațională a capacităților 
de transport, mecanizarea operațiilor de 
încărcare-descărcare și depozitare a mărfu
rilor, creșterea siguranței în traficul rutier 
și feroviar.

Cu privire la activitatea industriei locale 
s-a accentuat necesitatea îmbunătățirii ca
litative a producției, folosirii eficiente a 
fondurilor fixe, valorificării mai depline 
a resurselor locale, făcîndu-se propuneri 
referitoare la dezvoltarea fabricației unor 
produse de ridicat nivel tehnic, intensifi
carea și lărgirea cooperării cu industria 
republicană, creșterea volumului și a sor
timentelor oferite la export.

Referitor la activitatea cooperației meș
teșugărești, au foșt relevate modalitățile 
menite să asigure diversificarea producției 
de serie mică, a prestațiilor de servicii că
tre populație, extinderea muncii la do
miciliu.

Concluziile dezbaterilor au fost înaintate 
Secretariatului Congresului.

Secțiunea
pentru agricultură,
silvicultură, industrie
alimentară și ape

La lucrările Secțiunii pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și ape au 
luat parte 226 delegați din toate județele, 
precum și un însemnat număr de invitați, 
în numele prezidiului, lucrările au fost 
conduse de tovarășul Vasile Vilcu, care în 
deschiderea lucrărilor secțiunii a rostit o 
cuvîntare.

Au luat cuvintul tovarășii : Constantin 
Drăgan, Ilie Bărăitaru, Adrian Costa, Ion 
Negoiță, Florentina Busuioc, Ladislau Ve- 
reș, Dumitru Lupșe, Gheorghe Tudora, 
Toma Cardoș, Aurel Furfurică, Maria Ti- 
tianu, Marin Nedea, Leopold Kober, Gheor
ghe Duma, Andrei Barta, Constantin Co- 
man, Arcadie Giurgiev, Nicolae S. Nicolae, 
Ilie Cioarsă, Mihai Bîrliga, Nicolae Toma, 
Angela Bivolu, Tudor Dănacu.

Participanții la discuții și-au exprimat 
acordul deplin față de documentele supuse 
dezbaterii Congresului, au dat o înaltă a- 
preciere activității neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și 
statului, exprimînd voința unanimă a orga-

sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, în, cînepă 
etc. De asemenea, s-a relevat caracterul 
realist al prevederilor referitoare la spo
rirea efectivelor de animale și păsări, la 
creșterea producției zootehnice. In sprijinul 
acestor considerații a fost scoasă în evi
dență experiența a numeroase unități a- 
gricole care realizează în mod constant pro
ducții la nivelul celor prevăzute în Directi
vele Congresului pentru ultimul an al viito
rului cincinal.

Totodată, au fost reliefate măsurile care 
trebuie aplicate și problemele de rezolvat 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin agri
culturii, silviculturii, industriei alimentare 
și sectorului de gospodărire a apelor în 
lumina documentelor Congresului. Exempli- 
ficînd cu situații din unitățile în care lu
crează, vorbitorii s-au oprit în mod deose
bit asupra problemelor legate de folosirea 
rațională a pămîntului, insistîndu-se asupra 
necesității de a se aplica consecvent mă
surile de prevenire și stăvilire a eroziunii 
solului, de creștere a suprafețelor amena
jate pentru irigații, de îndiguiri și desecări, 
regularizări ale cursurilor de apă. Totodată, 
a fost subliniată necesitatea încheierii și 
urgentării aplicării lucrărilor de zonare a 
producției agricole.

Numeroși vorbitori au solicitat ca Minis
terul Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, împreună cu alte ministere și or
gane centrale, să acționeze cu mai multă 
hotărîre pentru asigurarea unor utilaje de 
mare randament și într-o gamă diversifi
cată, care să permită extinderea mecaniză
rii lucrărilor în toate sectoarele agricultu
rii. Alți vorbitori s-au referit la problemele 
dezvoltării zootehniei, insistînd asupra nece
sității ameliorării raselor la toate speciile, 
a corelării producției animaliere cu baza 
furajeră. Participanții au arătat că trebuie 
îmbunătățită activitatea întreprinderilor a- 
gricole de stat, iar stațiunile, pentru meca
nizarea agriculturii să-și întărească răspun
derea pentru rezultatele obținute în pro
ducție de cooperativele agricole. Mai multi 
delegați, în cuvintul lor, au subliniat ne
cesitatea îndrumării și sprijinirii mai ope
rative a unităților agricole de către Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție și Banca pentru A- 
gricultură și Industrie Alimentară.

Concluziile lucrărilor au fost înaintate Se
cretariatului Congresului.

Secțiunea
pentru învățămînt,
pregătirea forței

de muncă
și a cadrelor

Lucrările Secțiunii pentru învățămînt, 
pregătirea forței de muncă și a cadrelor, 
la care au participat 218 delegați și invitați, 
au fost deschise din însărcinarea prezidiu
lui de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, care 
a rostit o cuvîntare.

în cadrul lucrărilor secțiunii au luat cu-

gului învățămînt și Ia instituirea, organi
zarea și funcționarea unui sistem național 
unitar de pregătire a cadrelor.

Toți vorbitorii s-au alăturat dorinței una
nime exp'rimate de întregul nostru partid, 
de întreaga națiune, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român. Delegații au apreciat că prezența 
tovarășului. Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului nostru reprezintă pentru întregul 
nostru popor garanția progresului rapid al 
țării, a transpunerii întocmai în viață a 
obiectivelor însuflețitoare ce vor fi stabi
lite de Congresul al XI-lea al partidului 
pentru făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism. '

Reliefînd rezultatele pozitive obținute în 
activitatea unităților de învățămînt, a or
ganizațiilor de partid pentru transpunerea 
în viață a sarcinilor trasate de condu
cerea partidului privind perfecționarea în- 
vățămîntului și a pregătirii forței de mun
că, vorbitorii au criticat neajunsurile care 
se mai manifestă în aceste domenii, anga- 
jîndu-se, totodată, să acționeze cu toată 
hotărîrea pentru eliminarea lor. Participan
ții la discuții au dezbătut pe larg modali
tățile de înfăptuire a integrării învățămîn- 
tului cu producția și cercetarea, de îmbună
tățire a conținutului activităților producti
ve ale elevilor și studenților, de întărire 
a rolului școlii în instruirea și educarea 
tineretiilui prin și pentru muncă. Ei au 
subliniat necesitatea dotării optime a labo
ratoarelor și atelierelor cu mașini și utila
je, care au o importanță hotărîtoare în 
îndeplinirea sarcinilor integrării și în a- 
ceastă perspectivă au evidențiat imperati
vul perfecționării sistemului de patronare 
a unităților școlare de către întreprinderi, 
de încadrare nemijlocită a activităților pro
ductive din școli și facultăți în programele 
de producție ale unităților economice.

în lumina Raportului prezentat Ia Con
gres și a Programului partidului, vorbitorii 
au evidențiat necesitatea intensificării efor
turilor pentru cultivarea în rîndurile tine
retului a spiritului revoluționar, a fermi
tății în respectarea principiilor eticii și 
echității socialiste.

O atenție deosebită s-a acordat proble
melor referitoare la perfecționarea pregă
tirii profesionale a tuturor lucrătorilor din 
Întreprinderi, centrale, ministere, institute 
de cercetări și proiectări, instituții de în-, 
vățămînt. Criticîndu-se unele aspecte de 
formalism, precum și deficiențe ale conți
nutului programelor și activităților organi
zate, participanții au subliniat necesitatea 
de a se acționa pentru lărgirea profilului 
de pregătire și perfecționare a lucrătorilor, 
pentru policalificarea lor corespunzătoare 
modificărilor care vor avea loc în înzestra
rea tehnică a economiei noastre. De ase
menea, s-a subliniat necesitatea ca organele 
și organizațiile de partid să acționeze cu 
mai multă exigență în direcția ridicării ni
velului de pregătire politico-ideologică a 
tuturor lucrătorilor.

Participanții la dezbateri au formulat nu
meroase propuneri de perfecționare a în- 
vățămîntului, angajindu-se să militeze ne
abătut pentru transpunerea integrală in 
practică a sarcinilor stabilite în acest do
meniu în documentele Congresului.

O sinteză a dezbaterilQr, cuprinzînd și a- 
ceste propuneri, a fost înaintată Secretaria
tului Congresului.

neanu Constantin, Nicolescu Miron, Sălă- 
gean Traian Lorin, Moise Ștefan, Covaciu 
Elena, Savu Constantin, Ștefănescu Con
stantin, Marcu Gheorghe, Crișan Valeria, 
Gliga Zaharie, Tripșa Iosif, Murea Victor, 
Miclea Vaisile, Branea Ion, Munteanu Ro
mul. Sarea Traian, Alecu Dumitru, Nae 
Ionescu, Modiga Dumitru.

Dezbaterile din cadrul secțiunii au subli
niat importanța Congresului al XI-lea, 
care va rămîne în istoria partidului și a 
patriei noastre ca un moment epocal ce 
marchează ridicarea națiunii noastre pe o 
treaptă superioară de dezvoltare, înfăp
tuirea unei puternice baze tehnico-mate- 
riale în vederea asigurării condițiilor ne
cesare ridicării continue a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului popor. In 
realizarea acestor obiective de mare per
spectivă, Programul și Directivele acor
dă un rol important științei ca factor de 
bază al întregii activități de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Participanții și-au exprimat acordul de
plin cu documentele istorice supuse spre 
'dezbatere Congresului, cu Raportul Comi
tetului Central, precum și cu activitatea 
internațională desfășurată de partidul și 
statul nostru în vederea dezvoltării con
tinue a colaborării cu toate țările socialis
te, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire so-r 
cială, subliniind că înfăptuirea prevederi
lor de dezvoltare a țării noastre, progresul 
activității de cercetare științifică sînt 
jiemijlocit legate de asigurarea unei largi 
colaborări internaționale, a unei păci trai
nice.

Dind glas voinței unanime a organizații
lor de partid pe care le reprezintă, a tu
turor celor care lucrează în domeniul ști
inței și tehnologiei, participanții la lucră
rile secțiunii au susținut în unanimitate și 
cu entuziasm realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

însușindu-și în totalitate recomandările 
de excepțională însemnătate pentru vii
torul științei și tehnologiei românești, 
primite din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorii s-au angajat să facă 
totul pentru ca perioada 1976—1980 să de
vină cincinalul afirmării plenare a revolu
ției tehnico-științifice în toate domeniile 
activității economico-sociale din România.

Subliniind înalta valoare a indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul recentei Conferințe naționale a 
cercetării științifice și proiectării, vorbi
torii au subliniat sarcinile ce le revin din 
programul complex stabilit de partid, pre
cum și modalitățile pentru îndeplinirea 
acestor sarcini. Ei au analizat, într-un spi
rit de înaltă responsabilitate comunistă, 
problemele majore ale activității de cer
cetare științifică și de proiectare. înaltele 
îndatoriri ce revin lucrătorilor din acest 
domeniu în lumina prevederilor din Pro
gram și Directive, relevînd măsurile nece
sare pentru îmbunătățirea întregii activi
tăți de creație științifică și tehnică. •

In intervențiile lor, participanții la dez
bateri s-au referit pe larg la problemele 
pe care le implică descoperirea de noi re
zerve de materii prime și surse de energie 
și elaborarea tehnologiilor de valorificare 
a acestora în condiții de maximă economi
citate, crearea de noi materiale sintetice și 
înlocuitori, elaborarea de noi tehnologii, de 
mașini și utilaje de înalt nivel tehnic. 
Specialiștii din agricultură participanți la 
lucrările secțiunii s-au angajat să producă 
noi soiuri de plante cu calități nutritive 
superioare, să amelioreze și să creeze rase 
de animale de înaltă productivitate.

în dezbateri s-a relevat, de asemenea, ne
cesitatea intensificării activității de cerce
tare in domeniul fizicii, matematicii, biolo- 

’giei, medicinii, științelor economice și so
ciale, orientării mai stăruitoare a acestor 
domenii spre investigarea problemelor noi 
pe care le ridică făurirea societății socia-

Lucrările Secțiunii privind politica de 
formare și folosire a venitului național, 
planificare și finanțare a economiei națio
nale au fost conduse, în numele prezidiu
lui, de tovarășul Emil Drăgănescu, care a 
rostit, în deschidere, o cuvîntare.

La lucrările secțiunii au participat 206 
delegați și invitați. în cadrul discuțiilor au 
luat cuvintul tovarășii : Andrei Cervenco- 
vici, Ion Manea, Gheorghe Costea, Florea 
Dumitrescu, Ion Dincă, Maria Fluxă, Gheor
ghe Dolgu, Ion Niță, Petru Fenesi, Dumi
tru Bejan, loan Rățulescu, Maria Chiriac, 
Nicolae Dumitrașcu, Ion Oțelea, Ion Sarea, 
Ion Nicola, Iancu Nicolae Stelian Pavel, 
Oprea Răduț, Gheorghe Ionescu, Gheorghe 
Cuțitei, Gheorghe Milu, Mișu Dobrotă, Ște
fan Prică.

Delegații și invitații la lucrările secțiunii 
și-au exprimat, într-o atmosferă de puter
nică angajare politică și mîndrie patrioti
că, adeziunea unanimă față de Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de proiectele de Program și Directive, de 
Tezele Comitetului Central, documente de 
o excepțională importanță politică, teoreti
că și practică în care sînt jalonate căile 
făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre co
munism.

Participanții la lucrările secțiunii și-au 
manifestat adeziunea lor deplină la în
treaga politică internă și externă a parti
dului, dînd o înaltă prețuire contribuției 
hotărîtoare aduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la organizarea activității pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite 
de Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului. în unanimitate și cu 
profundă mîndrie patriotică, participanții 
la lucrările secțiunii au susținut propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
flăcărat patriot, eminent militant revolu
ționar și internaționalist"consecvent, să fie 
reales in funcția 
partidului.

Participanții Ia 
deplina aprobare 
lite in Raportul 
proiectele de Program și Directive privind 
politica de creștere în ritm înalt a produ
sului social și a venitului național, opțiune 
fundamentală a politicii economice a parti
dului, menită să asigure egalizarea nivelu
lui de dezvoltare a țării noastre cu cel al 
țărilor socialiste avansate din punct de ve
dere economic, apropierea României de ță
rile industriale dezvoltate ale lumii. Tot
odată, politica partidului și statului nostru 
de alocare a unei părți însemnate din ve
nitul național pentru fondul național de 
dezvoltare economico-socială a fost apre
ciată ca factor propulsor al dezvoltării 
forțelor de producție, al creșterii sistema
tice a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor. '

în spiritul prevederilor proiectelor de 
Program și Directive, o atenție deosebită a 
fost acordată, in cursul dezbaterilor, pro
blemelor legate de creșterea eficienței 
economice în toate domeniile, reducerea 
costurilor de producție, a cheltuielilor ma
teriale, creșterea productivității muncii, 
valorificarea superioară a resurselor mate
riale, folosirea cu eficiență sporită a tutu
ror fondurilor, instituirea unui regim strict 
de economii.

S-a relevat în discuții importanța măsu
rilor adoptate de partidul nostru pentru ca 
întreaga dezvoltare economică și socială să 
se realizeze pe baza planului național unic, 
care unește eforturile umane și materiale 
ale întregului popor în scopul înfăptuirii 
Programului partidului.

In cuvintul lor, delegații au propus ca 
ministerele, centralele industriale și unele 
organe de sinteză să sprijine într-o măsură 
mai mare întreprinderile in fundamen
tarea planului și soluționarea problemelor 
ce apar în cursul realizării sarcinilor de 
plan. S-a solicitat să se asigure o mai 
bună corelare a secțiunilor planului, să se 
evite modificările pe parcursul îndeplinirii 
planului, să se ia măsuri pentru întărirea! 
disciplinei contractuale, mai buna core
lare a livrării utilajelor cu executarea lu
crărilor de construcții-montaj la obiecti
vele de investiții.

Din lucrările secțiunii s-a desprins cu 
claritate hotărîrea fermă a participanților 
de a acționa consecvent pentru transpu
nerea neabătută în viață a sarcinilor mobi
lizatoare. stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului.

Concluziile la dezbaterile secțiunii au 
fost înaintate Secretariatului Congresului.

de secretar general al
dezbateri și-au exprimat 
fața de orientările stabi- 
prezentat Congresului, în
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Secțiunea
pentru problemele
sociale și de ridicare
a nivelului de trai
al întregului popor

Lucrările secțiunii, la care au participat 
300 de delegați și invitați, au fost conduse, 
în numele prezidiului, de tovarășul Janos 
Fazekas, care a rostit o cuvîntare.

La discuții au luat cuvintul tovarășii : 
George Homoștean, Iolanda Iuliana Kra- 
vecz, Gheorghe Cazan, Suzana Galpal, loan 
Toma, Gheorghe Gaston Marin, Sabri E- 
murla, Alexe Raduly, Nicolae Bozdog, 
Olimpia Chiosan, Olimpia Solomonescu, 
Theodor Burghele, Maria Apetre, Pavel 
Ștefan, Gheorghe Tănase, Petru Crestici, 
Barbu Popescu, David Lazăr, Nicolae Mar- 
chian, Maria Gilmeanu, Gheorghe Călin, 
Cristina Popescu, Ion Rădulescu, Petre 
Buzatov.

Participanții la discuții și-au exprimat 
adeziunea deplină la Raportul Comitetului 
Central prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la proiectele de Program și Di
rective,'la Tezele C.C. al P.C.R., au evi
dențiat valoarea teoretică și practică a 
acestor strălucite documente ale gindirii 

'fnarxist-leniniste creatoare, care prefigu
rează viitorul luminos al patriei și contu
rează căile concrete ale înfăptuirii mărețe
lor obiective propuse de partid. într-o at
mosferă de puternic entuziasm a fost una
nim sprijinită propunerea de realegere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului.

Vorbitorii au subliniat cu pregnanță 
faptul că realizarea țelului suprem al poli
ticii partidului — ridicarea continuă a ni
velului de trai al întregului popor — este 
indisolubil legată de progresul multilateral 
al economiei naționale, de ritmurile înalte 
de dezvoltare a producției materiale, de 
modernizarea structurilor economice, de 
creșterea venitului național și a eficienței 
în toate domeniile de activitate. Au fost 
evidențiate, în acest context, măsurile lua
te pentru : majorarea retribuției oamenilor 
muncii și asigurarea unei corelări judici
oase între veniturile mici și cele mari in 
spiritul principiilor eticii și echității socia
liste ; sporirea veniturilor țărănimii ; 
crearea a noi locuri de muncă ; majorarea 
pensiilor, a alocațiilor de stat pentru copii, 
a burselor studenților și elevilor ; sporirea 
cheltuielilor social-culturale ale statului — 
toate acestea avînd drept rezultat creșterea 
veniturilor reale ale populației. Ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii se 
leagă, de asemenea, nemijlocit de efortu
rile neîntrerupte făcute de stat pentru dez
voltarea construcțiilor de locuințe și social- 
culturale, extinderea învățămîntului de 
toate gradele, îmbunătățirea ocrotirii sănă
tății, creșterea numărului de creșe și gră
dinițe, diversificarea prestărilor de servicii. 
S-a exprimat satisfacția pentru consecven
ța politicii partidului de asigurare a unei 
cit mai bune aprovizionări a populației în 
condițiile stabilității prețurilor. Pe temeiul 
acestor importante realizări, care se răs- 
fring în mod nemijlocit asupra vieții fie
cărei familii, vorbitorii au apreciat că exis
tă premisele ca sarcinile trasate de Con
gres în domeniul creșterii nivelului de trai 
să fie îndeplinite și depășite.

In același timp, în spiritul exigenței co
muniste, vorbitorii au formulat critici cu 
privire la o seamă de neajunsuri în activi
tatea unor organe de stat și economice, 
propunind, între altele, luarea unor măsuri 
ferme pentru respectarea regulilor de pro
tecție și securitate la toate locurile de 
muncă, ca și a programelor de măsuri sta
bilite pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale femeilor. S-a cerut pro
ducătorilor de bunuri de consum să facă 
eforturi mai susținute pentru a răspunde 
cerințelor cumpărătorilor, comerțului — să 
dirijeze mărfurile în mod mai organizat și 
chibzuit spre cumpărători, iar organizato
rilor de servicii — să le diversifice în ra
port cu cerințele reale ale cetățenilor. S-a 
insistat, de asemenea, asupra cerinței ca 
organele sanitare să asigure în și mai mare 
măsură operativitatea și ridicarea calității 
asistenței medicale.

Participanții la lucrările secțiunii și-au 
exprimat adeziunea deplină la întreaga 
politică internă și externă a partidului și 
s-au angajat să facă totul pentru tradu
cerea In viață a documentelor adoptate de 
Congres, pentru perfecționarea activității 
organizațiilor de partid, pentru accelerarea 
dezvoltării economiei și ridicarea sistema
tică a nivelului de trai material și cultural 
al poporului. Concluziile lucrărilor au fost 
înaintate Secretariatului Congresului.

Secțiunea
pentru relații
economice

și cooperare
internațională

Lucrările secțiunii, la care au participat 
240 de delegați și invitați, au fost deschise 
prin cuvîntarea rostită de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu.

în continuare, în cadrul dezbaterilor 
au luat cuvintul tovarășii : Nicolae Mar
eea, Nicolae M. Nicolae, Alexandru Necula, 
Petre Dima, Eleonora Nilca, Gheorghe Da- 
lea, Cornel Gherghel, Roman Moldovan, 
Adriana Moraru, Gheorghe Badrus, Toma 
Spiridon, Vasile Răuță, Szigeti Iosif, Maria 
Lucia Tîrnăveanu, Ion Cosma, Ernest 
Kellner, Aurel Antoniu, Viorica Stana, 
Cornel Pinzaru, Vasile Olteanu.

Participanții și-au manifestat adeziunea 
unanimă față de Raportul prezentat Con
gresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de Programul și Directivele partidului. 
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, par
ticipanții au susținut ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului, ca o cheză
șie a ridicării României pe noi culmi de 
progres și civilizație, a afirmării sale și mai 
puternice pe arena internațională. Vorbito
rii au apreciat contribuția remarcabilă a to

varășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
documentelor programatice ale Congresu
lui, exprimîndu-și acordul deplin cu ideile 
însuflețitoare, orientările clarvăzătoare, sar
cinile și căile de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

Dezbaterile au avut un caracter concret, 
de lucru. Subliniind însemnătatea politicii 
partidului și statului nostru de lărgire și 
adîncire a colaborării și cooperării econo
mice internaționale, ca un factor important 
al progresului economic al țării, vorbitorii 
s-au referit la o serie de rezultate bune ob
ținute in activitatea de comerț exterior și 
cooperare economică, în turismul interna
țional și au evidențiat căile, metodele și 
măsurile care se impun pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a planului de 
comerț exterior pe anul 1975, pe perioada 
1976—1980 și a programului de dezvoltare 
economico-socială a țării noastre pînă în 
1990

S-a subliniat necesitatea ca ministerele, 
centralele industriale, întreprinderile produ

• Adeziune deplină față de întreaga politică internă 
și externă a partidului

• Spirit de lucru, exigență partinică în analizarea acti

vității desfășurate pentru aplicarea hotăririlor Con

gresului al X-lea și ale Conferinței Naționale

• Numeroase propuneri privind modalitățile de perfec-
1 , 

țîonare a activității în toate domeniile vieții economice 
și sociale

cătoare și de comerț exterior să-și intensi
fice eforturile pentru asigurarea fondului 
de marfă prevăzut la export in condiții de 
calitate sporită, pentru acoperirea exportu
lui cu contracte externe, pe baza cunoaș
terii aprofundate, temeinice a conjuncturii 
economice internaționale. Totodată, a fost 
relevată necesitatea creșterii ponderii la ex
port a produselor cu un grad tot mai ridi
cat de prelucrare, în special a instalațiilor 
complexe.

Numeroși participant au insistat asupra 
importanței asigurării stabile și de perspec
tivă — prin contracte de lungă durată, în 
principal prin acțiuni de cooperare — a im
portului de materii prime și alte produse 
necesare economiei naționale, în condițiile 
preocupării pentru utilizarea cu grijă și spi
rit gospodăresc a resurselor interne și a în-' 
locuitorilor.

Subliniindu-se însemnătatea cooperării în 
producție și tehnico-științifice cu alte state, 
ca formă avansată a relațiilor economice 
internaționale, s-a pus accent pe realizarea 
unei mai bune corelări a obiectivelor de co
operare cu prevederile din planul unic de 
stat. A fost exprimată jiotărîrea de a se 
acționa pentru amplificarea cooperării cu 
țările membre ale C.A.E.R., în cadrul în
făptuirii Programului complex — menit să 
asigure progresul mai rapid al fiecărei eco
nomii naționale, intensificarea procesului 
de egalizare a nivelului de dezvoltare a 
țărilor membre — pentru extinderea co
laborării economice cu toate țările socia
liste, pentru aprofundarea legăturilor eco
nomice cu țările în curs de dezvoltare, 
precum și cu țările capitaliste dezvoltate — 
toate acestea constituind o expresie a con
tribuției active la progresul economic și so
cial al fiecărei țări, la realizarea unei noi 
ordini economice internaționale, la cauza 
colaborării și păcii In lume.

Participanții s-au angajat ferm ca îm
preună cu colectivele din care fac parte, 
sub conducerea și îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, să-și intensifice 

I eforturile, să-și consacre întreaga lor capa- 
i. citate și putere de muncă amplificării rela- 
' {iilor economice externe și de cooperare, să 
j facă totul pentru Îndeplinirea mărețelor 
! sarcini ale celui de-al XI-lea Congres al 
ț partidului. Sinteza concluziilor secțiunii 
j a fost înaintată Secretariatului Congresu- 
i lui.

Secțiunea

pentru problemele

dezvoltării orînduirii

sociale și de stat și
/

democrația socialistă
Lucrările Secțiunii pentru problemele dez

voltării orînduirii sociale și de stat și 
democrația socialistă au fost deschise, din 
însărcinarea prezidiului, de tovarășul Emil 
Bodnaraș, care a rostit o cuvîntare.

Cei 206 participant la lucrările secțiu
nii și-au exprimat adeziunea deplină și 
aprobarea entuziastă față de Raportul C.C. 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

față de proiectele de Program și Directive, 
precum și hotărirea de a-și consacra toate 
forțele înfăptuirii exemplare a hotăririlor 
Congresului.

Dind glas voinței unanime a organizații
lor de partid pe care le reprezintă, cei 24 
delegați care au luat cuvintul', ca și ceilalți 
participanți la lucrări, au sprijinit cu căl
dură realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de secretar general al 
partidului, reliefînd că aceasta vâ repre
zenta chezășia continuării cursului ascen
dent și amplificării succeselor strălucite ob
ținute de poporul nostru sub conducerea 
partidului în ultimul deceniu, garanția că 
partidul va călăuzi cu clarviziune și dina
mism înaintarea României pe calea socia
lismului și comunismului.

In cadrul lucrărilor au luat cuvintul tova
rășii : Simion Dobrovici, Florica Stricat, 
Ion Bucur Bordeiu, Gheorghe Bagiu, Fili- 
mon Ardeleanu, Gheorghe Petrescu, Gheor
ghe Bratosin, Viorica Boncea, Toma Dima- 
che, Ecaterina Bodo, Gheorghe Bobocea,

Zdltan Cseh, Cornel Onescu, Constantin 
Manolescu, Aurica Stoian, Constantin Ioa
na, Theodor Petrescu, Traian Cercega, 
Vasile Chivulescu, Leon Ciobotaru, An
ton Tincu, Petru Mihalache, Ion Me- 
drea.

Participanții la lucrările secțiunii au dez
bătut intr-un spirit de înaltă reponsabilitate 
problemele majore ale dezvoltării orînduirii 
noastre sociale și de stat, ale adincirii de
mocrației socialiste, dind o înaltă apreciere 
activității desfășurate in acest domeniu de 
partidul nostru în perioada marcată de Con
gresele al IX-lea și al X-lea ale P.C.R., ac
tivitate care reflectă înaltul spirit de res
ponsabilitate cu care partidul jși îndepli
nește rolul de forță politică conducătoare a 
societății noastre.

în intervențiile lor, vorbitorii au dat, tot
odată, o înaltă apreciere analizei științifice 
făcute în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in proiectul de Program, 
aspectelor fundamentale ale evoluției de 
viitor a rolului statului și dezvoltării de
mocrației socialiste în procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism, și-au 
exprimat acordul deplin cu ansamblul mă
surilor preconizate în acest domeniu în do
cumentele Congresului.

Intr-o atmosferă de lucru, de exigență și 
principialitate comunistă, a fost abordată 
o problematică bogată înglobînd principa
lele aspecte ale amplului și complexului 
proces de dezvoltare a noii orinduiri sociale 
și de stat, de adîncire a democrației socia
liste, ca o condiție esențială a valorificării 
plenare a superiorității socialismului.

In lumina orientărilor stabilite prin Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și prin proiectul de Program, 
vorbitorii s-au referit la modalitățile de 

.perfecționare a aplicării centralismului de
mocratic, de promovare a conducerii și 
muncii colective ca principiu de bază al în
tregii activități economico-sociale, de asi
gurare a creșterii rolului statului, a orga
nelor sale centrale și locale, în organizarea 
activității economico-sociale, de sporire a 
rolului comitetelor și consiliilor oamenilor 
muncii, al adunărilor generale din unitățile 
economico-sociale. Totodată, au fost anali
zate problemele legate de întărirea capaci
tății de apărare a patriei și ridicarea ni
velului de pregătire politică a armatei, per
fecționarea activității organelor Ministerului 
de Interne și a justiției, precum și de îm
bunătățirea legislației și de întărirea le
galității socialiste. Vorbitorii au făcut nu
meroase observații și propuneri privind 
creșterea rolului sindicatelor, al celorlalte 
organizații de masă și obștești în sistemul 
democrației socialiste, sporirea aportului 
femeilor în dezvoltarea multilaterală a so
cietății, îmbunătățirea activității de creștere 
și educare a tinerei generații, accentuarea 
rolului Frontului Unității Socialiste ca or
ganism politic permanent, larg reprezenta
tiv al coeziunii societății noastre.

Participanții la discuții și-au exprimat 
convingerea că acțiunea perseverentă a 
partidului, desfășurată in spiritul documen
telor Congresului, pentru crearea cadrului 
organizatoric cel mai potrivit participării 
întregului popor la conducerea vieții eco
nomico-sociale constituie, deopotrivă, un 
factor esențial și o necesitate obiectivă în 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și pregătirea condițiilor trecerii 
la comunism. Concluziile dezbaterilor, pre
cum și propunerile formulate de vorbitori 
au fost prezentate Secretariatului Con
gresului.

Secțiunea
pentru problemele 
ideologice, 
ale activității politice,
culturale și de
educație socialistă

Lucrările secțiunii pentru problemele 
ideologice, ale activității politice, culturale 

și de educație socialistă au fost conduse în 
numele prezidiului de tovarășul Cornel 
Burtică, care a rostit o cuvîntare.

La lucrările secțiunii au participat 243 de 
delegați și invitați. Au luat cuvintul tova
rășii Mihnea Gheorghiu, Ioan Foriș, Du
mitru Ghișe, Alexandru Ionescu, Ionel 
Dicu, Anton Breitenhofer, Victoria Negrea, 
Constantin Mîndreanu, Gheza Vida, Mihai 
Cruceanu, Constantin Stanca, Ștefan Ștefă- 
nescu, Constantin Oprița, Mircea Radu Ia- 
coban, Hajdu Victor, Mihai Nistor, Eugenia 
Marincovici, Radu Pantazi, Ion Brăduț Co- 
valiu, Silvia Bălănescu.

Participanții la lucrările secțiunii și-au 
exprimat deplina aprobare față de proiec
tele de Program și de Directive, precum și 
față de Raportul Comitetului Central al 
P.C.R., prezentat Congresului de secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dind o înaltă apreciere activi
tății vaste, rodnice desfășurate de partid 
pentru rezolvarea tuturor problemelor dez
voltării societății socialiste, pentru perfec
ționarea organizării și conducerii întregii 
vieți sociale, relevînd rolul esențial, deter
minant al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
atît în ce privește activitatea practică, de 
conducere, cît și pe planul activității teo- 
retico-ideologice, participanții au susținut 
în unanimitate realegerea sa în înalta func
ție de secretar general al partidului.

In cadrul lucrărilor s-a evidențiat faptul 
că, în perioada care a trecut de la Congre
sul al X-lea, au fost obținute rezultate re
marcabile nu npmai în domeniul economic, 
social, ci și în domeniul vieții spirituale, 
relevîndu-se importanța deosebită pe care 
au avut-o în această privință programul 
ideologic adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, elaborarea și dezbate
rea largă in mase a proiectului de Norme 
ale eticii și echității socialiste, întîlnirile 
conducerii de partid cu oameni de artă și 
cultură. Participanții s-au referit in cuvin
tul lor la progresele realizate în munca po- 

' litico-educativă atît sub raport cantitativ, 
cit și calitativ. Ca urmare, a crescut nivelul 
politic al comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii, s-a dezvoltat continuu conștiința 
revoluționară a maselor. Toate acestea își 
găsesc expresie în participarea întregului 
popor la înfăptuirea politicii partidului, în 
eroismul și spiritul de dăruire cu care oa
menii muncii acționează pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen. Participan
ții au exprimat acordul deplin cu măsurile 
necesare de întreprins pentru îmbunătăți
rea .calitativă a întregii activități pe tărim 
politico-ideologic și educativ, indicate în 
Raportul prezentat de , secretarul general. 
S-a subliniat necesitatea ca această activi
tate să slujească cu mai multă consecven
ță promovării noului, a ideilor înaintate, 
combaterii și eradicării mentalităților re
trograde, creării unui climat de intole
ranță față de nesocotirea intereselor socie
tății, față de orice fenomene care contravin 
normelor eticii și echității socialiste.

Subliniind înalta valoare teoretică și prac
tică a aprecierilor cuprinse în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în celelalte documente ale Congresului, pri
vind misiunea slujitorilor artei și literaturii 
în procesul de formare și educare a omului 
zilelor noastre, mai mulți participanți la 
discuții s-au referit la 1 faptul că în ultimii 
ani au fost create opere valoroase, inspi
rate din trecutul glorios de luptă al po
porului, al partidului, din realitățile socia
liste ale țării, opere care, prin idealurile ce 
le animă, prin valoarea lor artistică și ci
vică, se constituie în forme vii de educație 
politică, moral-cetățenească și estetică a 
maselor. In același timp, numeroși vorbi
tori s-au referit la necesitatea ca în acest 
domeniu să se acționeze în continuare cu 
energie pentru crearea de noi opere valo
roase, militant-revoluționare și umaniste. 
Totodată, în dezbateri s-a relevat drept un 
obiectiv de mare actualitate ridicarea nive
lului ideologic al criticii, chemate ca, de pe 
poziții de partid, să analizeze creația artis

tică, să promoveze cu principialitate și o- 
biectivitate valorile autentice ale culturii 
noastre socialiste, să ajute la selectarea din 
patrimoniul culturii universale a operelor 
străbătute de idei umaniste, progresiste, 
menite să ajute la înnobilarea omului, la 
înălțarea sa moral-spirituală.

Participanții la dezbateri au acordat o 
atenție deosebită locului de mare însemnă
tate pe care il ocupă, în contextul activității 
politico-ideologice, activitatea editorială, 
presa, radioteleviziunea, celelalte mijloace 
de informare în masă.

Exprimînd voința comuniștilor, a tuturor 
celor ce-și desfășoară activitatea în dome
niul muncii politico-ideologice și cultural- 
educative, vorbitorii s-au angajat s& de
pună toate eforturile pentru înfăptuirea 
sarcinilor însuflețitoare ce le revin din ho- 
tărîrile Congresului. Cuprinse în concluziile 
dezbaterilor, propunerile și sugestiile vor
bitorilor vor fi înaintate Secretariatului 
Congresului.

Secțiunea
pentru problemele

organizatorice,
ale vieții interne
de partid și ale
organizațiilor
de masă și obștești

Lucrările Secțiunii pentru ' problemele 
organizatorice, ale vieții interne de partid 
și ale organizațiilor de masă și obștești au 
fost conduse, din însărcinarea prezidiului, 
de tovarășul Mihai Telescu, care a rostit o 
cuvîntare.

Participanții la lucrările secțiunii — pes
te 250 de delegați și invitați — au dat o 
înaltă apreciere Raportului Comitetului 
Central prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, proiectelor de Program și de 
Directive, documente care fac o multilate
rală și profundă analiză a drumului parcurs 
de partidul și poporul nostru pe calea fău
ririi noii orinduiri, jalonind, în același timp, 
strategia și tactica partidului pentru peri
oada făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării României spre 
comunism.

Făcîndu-se purtătorii de cuvînt ai co
muniștilor, ai tuturor oamenilor muncii pe 
care îi reprezintă, participanții la lucrările 
secțiunii au susținut în unanimitate, cu o 
justificată mîndrie patriotică, realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului, reliefînd 
că aceasta va reprezenta chezășia amplifi
cării marilor succese obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului in ultimul 
deceniu, dă certitudinea continuării politicii 
interne și externe a partidului și statului, 
va constitui garanția viitoarelor izbinzi în 
înaintarea României pe calea socialismului 
și comunismului.

In cadrul lucrărilor secțiunii au luat cu
vintul tovarășii : Dumitru Bălan, Constan
tin Crișan, Florența Munteanu, Stela Bă
lan, Alexandru Penzeș, Ion Zăvăleanu, 
Margareta Kraus, Laurean Tulai, Ion Man- 
ciuc, Vilma Bereczschi, Vasile Bărbuleț, 
Costică Chițimia, Ion Pipoș, Petre Dumini
că, Veronica Harnagea, Adalbert Crișan, 
Constantin Marinov, Constantin Dumitru, 
Marin Dragnea, Vasile Gita, Caterina Bog
dan, Franclsc Boda.

Participanții la dezbateri au relevat că 
trăsătura dominantă a etapei pe care o par
curgem o constituie creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului în viața so
cială, acesta rezolvînd in mod creator, pe 
baza învățăturii marxist-leniniste, proble
mele cardinale ale construcției socialiste în 
patria noastră. Dind curs mandatului comu
niștilor pe care îi reprezintă, vorbitorii 
și-au exprimat deplina aprobare față de 
măsurile adoptate de Comitetul Central 
pentru aplicarea în viață a hotăririlor Con
gresului al X-lea și ale Conferinței Națio
nale privind întărirea permanentă politică 
ti organizatorică a partidului, dezvoltarea 

legăturilor sale cu masele, perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă ale organi
zațiilor de partid in conducerea activității 
economice și sociale, făurirea unui valoros 
fond de cadre. In intervențiile lor, vorbito
rii au arătat, de asemenea, că înfăptuirea 
Programului partidului impune întărirea în 
continuare a forței și coeziunii rîndurilor 
partidului, dezvoltarea muncii colective și a 
democrației interne de partid, întărirea dis
ciplinei și sporirea răspunderii tuturor co
muniștilor în lupta pentru unirea eforturi
lor întregului popor pentru edificarea so
cialismului și comunismului în patria noas
tră.

în mod deosebit a fost accentuată nece
sitatea creșterii exigenței la primirea în 
partid, ridicării nivelului de pregătire al 
tuturor comuniștilor, îmbunătățirii mun
cii de îndrumare și control a organizațiilor 
de tineret, sindicat, a activității în rîndul 
femeilor. Apreciind rezultatele obținute în 
ultimii ani pe linia îmbunătățirii stilului și 
metodelor de muncă ale organizațiilor de 
partid, participanții la dezbateri au subli
niat necesitatea ca organele și organizații
le de partid să militeze cu mai multă con
secvență pentru a intensifica activitatea de 
unire in jurul organelor de partid a unui 
activ tot mai puternic, a tuturor comuniști
lor, înțărindu-se astfel spiritul de răspun
dere și dezvoltîndu-se participarea cadre
lor de conducere, a activului, a tuturor co
muniștilor, la elaborarea, ca și la înfăp
tuirea hotăririlor.

Participanții la lucrările secțiunii și-au 
exprimat acordul deplin cu propunerile de 
modificare a Statutului Partidului Comu
nist Român. Pornind de la sarcinile calita
tiv superioare cu care sînt confruntate or
ganele și organizațiile de partid, numeroși 
vorbitori au formulat propuneri privind 
îmbunătățirea în continuare a stilului și 
metodelor de muncă, perfecționarea vieții 
interne de partid.

Concluziile dezbaterilor, precum și propu
nerile formulate au fost prezentate Secreta
riatului Congresului.

Secțiunea
privind activitatea
internațională
a partidului
și statului

Dezbaterile secțiunii au reunit peste 300 
de delegați și invitați la Congres. în nu
mele prezidiului, lucrările au fost deschise 
de tovarășul Ștefan Andrei, care a rostit o 
cuvintare.

In continuare au luat cuvintul tovarășii : 
Virgil Cazacu, Sterian Țircă, Gheorghe Da
vid, Gheorghe Blaj, Nicu Ceaușescu, Maria 
Aprodu, Corneliu Mănescu, Ioan Leininger, 
Cornel Pacoste, Aurel Rău, Szanda Antal 
Vincze, Constantin Vlad, Larisa Munteanu, 
Dumitru Necșoiu, Ioana Banu, Ion Brad, 
Ion Mărgineanu, Gheorghe Tache, Fejes 
Iuliu, Eleonora Mărculescu, Florica Voican, 
Tiberiu Agroșoaie, Eugenia Andrei, Pom- 
piliu Macovei.

Participanții și-au exprimat, în cadrul 
unor dezbateri aprofundate, deplina ade
ziune și unanima aprobare față de Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de Programul Partidului Comunist Ro
mân și celelalte documente prezentate Con
gresului al XI-lea.

Secțiunea a dat o înaltă apreciere anali
zei cuprinse in Raport asupra probleme
lor de o deosebită complexitate care se ri
dică in fața lumii contemporane, aprobind 
întru totul concluziile cu privire la necesi
tatea mobilizării eforturilor maselor popu
lare de pretutindeni, în vederea asigurării 
unor soluții în interesul tuturor popoare
lor, a progresului și păcii.

în unanimitate, participanții au reliefat 
contribuția de excepțională însemnătate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — exponent 
strălucit al năzuințelor de pace, înțelegere 
și colaborare ale poporului român, perso
nalitate proeminentă a vieții politice in
ternaționale — la elaborarea și transpune
rea în viață a politicii internaționale a 
partidului și statului.

Relevînd că în perioada care a trecut de 
la Congresul al X-lea, partidul și statul 
nostru au desfășurat o vastă activitate in
ternațională, fără precedent prin dinamis
mul și caracterul ei creator, participanții 
și-au însușit întru totul liniile fundamen
tale din Raport și Program cu privire la 
dezvoltarea pe mai departe a prieteniei, 
alianței și colaborării frățești cu toate țări
le socialiste, întărirea solidarității militan
te cu partidele comuniste, celelalte partide 
și organizații muncitorești, democratice, 
progresiste, extinderea relațiilor cu statele 
care au pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, cu mișcările de eliberare na
țională, dezvoltarea raporturilor cu toate 
celelalte state ale lumii.

Vorbitorii au subliniat hotărîrea țării 
noastre de a-și aduce întreaga contribuție 
la înfăptuirea obiectivului profund mobili
zator al instaurării unei ordini noi, politice 
și economice, în viața internațională, la 
lichidarea politicii imperialiste, colonialis
te și neocolonialiste de forță și dictat, de 
dominație și inegalitate, la eliminarea sur
selor de încordare și a focarelor de con
flict din orice parte a lumii, reglementa
rea problemelor litigioase pe cale politică, 
la masa tratativelor, înfăptuirea dezarmă
rii generale și în primul rind a celei nu
cleare, asigurarea participării tuturor țări
lor, indiferent de dimensiune sau poten
țial, Ja soluționarea problemelor care fră- 
mîntă omenirea, depășirea fenomenelor de 
subdezvoltare, crearea unui sistem de re
lații noi, bazat pe deplina egalitate in drep
turi, care să ofere garanția sigură a res
pectării voinței fiecărei națiuni, eliberării 
omenirii de spectrul războaielor, să asigure 
dezvoltarea liberă și nestinjenită, progre
sul și înflorirea tuturor popoarelor.

Participanții au propus ca măsurile cu
prinse în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu referitoare la instaura
rea noii ordini economice și politice mon
diale și înfăptuirea dezarmării să fie îna
intate spre difuzare ca documente ale Or
ganizației Națiunilor Unite.

Secțiunea a dat glas hotărîrii unanima 
de a sprijini cu toată căldura realegerea 
în funcția de secretar general al partidu
lui a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiu 
credincios al poporului, internaționalist 
consecvent, a cărui prezență la conducerea 
partidului și statului reprezintă cea mal 
bună chezășie a continuității remarcabile
lor înfăptuiri ale politicii de pace și cola
borare a României socialiste.

Sinteza propunerilor făcute în cadrul lu
crărilor a fost înaintată Secretariatului 
Congresului.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ILIE VERDEȚ
delegat al organizației județene de partid Arad

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii privind politica de dezvoltare 
a bazei de materii prime și industrializarea socialistă a țării

Secțiunea noastră este chemată să 
dezbată. în spiritul înaltei exigențe 
și responsabilități comuniste, liniile 
directoare, sarcinile esențiale, căile 
și modalitățile practice de înfăptui
re a politicii partidului nostru de 
dezvoltare a bazei de materii prime 
și. industrializare socialistă a țării.

Documentele aflate pe ordinea de 
zi a Congresului fundamentează con
cepția partidului nostru privind fău
rirea socialismului multilateral dez
voltat și înaintarea României spre 
comunism, constituie o sinteză re
marcabilă a unei experiențe de luptă 
și activitate de peste o jumătate de 
veac închinată idealurilor de liber- 
tatș și dreptate socială, de progres 
și civilizație. în continuare, vorbitorul 
a spus : Raportul 
sului de tovarășul 
autentic model de 
țelegere profundă 
luției sociale, de . 
ternaționalism definește, într-o 
plină și organică continuitate de idei 
cu proiectele de Program și Direc
tive. fenomenele esențiale ale dez
voltării bazei tehnico-materiale și 
perfecționării relațiilor de producție 
și a organizării sociale, ale conștiin
ței. educației și formării omului nou, 
obiectivele strategice și orientările 
tactice in perspectiva 
20—25 de ani.

Chezășia împlinirii

prezentat Congre- 
Nicolae Ceaușescu, 
pătrundere și în- 
a sensurilor evo- 
patriotism și in- 

de-

următorilor

Chezășia împlinirii cu succes a 
ceea ce azi constituie imaginea de 
viitor a României o reprezintă reali
tățile prezente, marile înfăptuiri pe 
care le-am dobîndit in anii socia
lismului, saltul in timp pe care l-am 
făcut pe coordonatele progresului. A- 
tingerea actualului nivel în dezvol
tarea potențialului productiv ■’ 
ar fi cerut în alte condiții 
istorice secole întregi : dacă 
de producție ale României 
dezvoltat in același ritm ca 
registrat în deceniul 1931—1940, vo
lumul Droductiei industriale a anu
lui 1974 s-ar fi obținut în jurul anu
lui 2025, iar cel al venitului national 
abia la mijlocul secolului următor.

Examinarea realizărilor obținute 
in cei 30 de ani de construcție so
cialistă in dezyoltarea economico- 
soeială a țării, a spus în continuare 
vorbitorul, scoate în evidență în mod 
deosebit, prin amploarea rezultate
lor cantitative și calitative care au 
avut loc. perioada ultimului deceniu 
și in mod deosebit perioada actualu
lui cincinal. Deschiderea largă spre 
viitor, politica fermă de dezvoltare 
susținută și modernizare a tuturor 
ramurilor producției materiale, de 
promovare intensă a progresului 
tehnico-științific. orientarea spre o 
multilaterală colaborare internațio
nală, munca stăruitoare pentru așe-' 
zarea conducerii vieții sociale pe te
meiurile științei reprezintă trăsături 
definitorii, ce au caracterizat întrea
ga activitate a partidului nostru, a 
Comitetului Central, a secretarului 
general al partidului in perioada 
care a urmat Congresului al X-lea. 
Marea întrecere națională pentru 
realizarea înainte de termen a cin
cinalului. expresie elocventă a spi
ritului de înaltă responsabilitate a 
întregului popor, a stimulat puter
nic inițiativa maselor de a folosi 
mai deplin, cu eficiență sporită ma
rele potențial material și de creație 
de care dispune in prezent România. 
Drept rezultat. în primii patru ani ai 
actualului cincinal s-a obținut cel 
mai inalt ritm de creștere economi
că : producția industrială a sporit in
tr-un ritm mediu anual de circa 14 
la sută, iar venitul național de 12.6 
la sută, ritmuri care sînt de peste 
două ori mai mari decit cele înre
gistrate pe plan mondial.

Accelerarea creșterii economice 
ne-a permis să înregistrăm pași în
semnați în lichidarea decalajelor 
care ne mai despart de țările dez
voltate. Dacă în urmă cu un 
deceniu venitul național pe un lo
cuitor reprezenta în România între 
24—40 la sută din cel obținut de 
Franța, Austria și Italia, in prezent 
realizăm intre 40—70 la sută din ve
nitul național pe locuitor înregistrat 
de aceste țări, iar la o serie de pro
duse definitorii pentru potențialul 
industrial al unei economii, printre 
care : oțel, mașini-unelte de prelu
crare a metalului, mase plastice și 
rășini sintetice, ciment, produse so
dice etc. ani ajuns să ne situăm, 
după volumul absolut al producției, 
in rîndul primelor 15 state ale lu
mii, deși in raport de populație ocu
păm locul 30, iar după suprafață 
locul 72.

Realizările obținute, a subliniat 
vorbitorul, sînt indisolubil legate de 
activitatea perseverentă desfășurată 
de partid pentru perfecționarea con
ducerii societății. Departe de a se 
fi mărginit la corectarea unor erori 
ale trecutului, la ajustări ale siste
mului existent, Congresul al X-lea 
și Conferința Națională au marcat 
momente 
prinzător 
teoretică 
unor forme noi 
ganizare, 
pentru asigurarea 
conducere corespunzător < 
actualei etape de dezvoltare.

După ce a arătat că în procesul 
dezvoltării economiei s-au manifes
tat anumite neajunsuri care au fă
cut ca, în unele sectoare, rezulta
tele obținute să nu fie pe măsura 
eforturilor depuse, vorbitorul a spus 
că stă efectiv în puterea noastră să 
lichidăm rapid neajunsurile exis
tente, să facem ca spiritul organiza
toric. inițiativa, competența și res- 

' ponsabilitgtea să fie prezente la 
toate locurile de muncă.

Programul partidului, Directivele 
Și Raportul Comitetului Central al 
P.C.R., in consens cu legitățile o- 
bieetive ale dezvoltării sociale, cu 
potențialul actual al țării, elucidează, 
previzionează și pun în evidență cu 
o mare forță de penetrație pentru 
fiecare domeniu și sector de activi
tate unde trebuie ajuns, care sint 
căile de urmat pentru atingerea o- 
biectivelor propuse. înainte de toate 
doresc să relev și eu că documentele 
pe care le dezbatem poartă în în
tregul lor conținut amprenta stră
lucitei personalități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care, prin spiri
tul său creator marxist-leninist, 
prin devotamentul nețărmurit față 
de idealurile socialismului, față de 
interesele supreme ale poporului, 
prin inepuizabila sa putere de mun
că a adus contribuția cea mai de 
preț la elaborarea și fundamentarea 
lor.

în problematica amplă a strategiei 
edificării socialismului multilateral 
dezvoltat și Înaintării spre comu-

al țării 
social- 
forțele 
s-ar fi 
cel in-

dominante ale unui cu- 
proces de fundamentare 

și verificare practică a 
' de conducere, or- 

planificare și gestiune, 
unui sistem de 

cerințelor

nism un loc central îl ocupă șl, in 
mod firesc, trebuie să-l ocupe pro
blemele dezvoltării economice, efor
turile ce se cer făcute pentru creș
terea rapidă a forțelor de producție, 
conștienți fiind de faptul că aceasta 
constituie singura cale care ne a- 
propie din ce în ce mai mult și ne 
va situa intr-un viitor nu prea în
depărtat în rîndul țărilor cu o eco
nomie avansată.

Accentul principal se Îndreaptă și 
in viitor spre industrie, pentru dez
voltarea căreia sînt alocate în pe
rioada 1976—1980 fonduri de 540 mi
liarde lei. tot atit cit se investește 
în actualul cincinal în Întreaga eco
nomie națională. Realizarea acestui 
program de mare anvergură solicită, 
așa cum se subliniază jn Raportul 
secretarului general al partidului, o 
minuțioasă pregătire. sincronizarea 
și conjugarea eforturilor proiectan- 
ț.ilor. constructorilor. beneficiarilor 
și furnizorilor de utilaje, o grijă sub
stanțial sporită pentru materializa
rea fondurilor de investiții într-o 
proporție ridicată in mașini și -uti
laje/

Amplificarea dezvoltării economi
ce. îndeosebi industriale, implică, 
dună cum se știe, antrenarea în cir
cuitul productiv a unui volum sporit 
de resurse de materii prime, com
bustibili șl energie pentru asigura
rea cărora documentele Congresu
lui conturează un amnlu program de 
prospectare și identificare de noi 
rezerve de minereuri, hidrocarburi, 
cărbuni, de alte substanțe minerale 
și energetice utile, pentru darea lor 
ranidă in exploatare și. ceea ce este 
extrem de important, pentru valori
ficarea lor superioară 
cu stricta raționalizare a consumuri
lor materiale în toate ramurile, as
pecte care vor trebui să rețină în 
mod special atentia secțiunii noastre, 
a organelor și organizațiilor de par
tid.

în prezent și într-o proporție spo
rită în viitQr, a sous vorbitorul, rit
mul și dimensiunile creșterii econo
mice deoind într-o măsură din ce 
în ce mai mare nu numai de volu
mul resurselor materiale, de muncă 
și financiare antrenate în activita
tea productivă, ci de eficienta utili
zării lor. Tocmai pornind de la a- 
ceastă determinare obiectivă cinci
nalul următor, care, așa dună cum 
subliniază documentele Congresului, 
trebuie să devină cincinalul eficien
ței. al afirmării cu putere a cuceri
rilor revoluției tehnico-știiritifice, 
concentrează eforturile snre aspec
tele calitative, snre dezvoltarea pri
oritară a ramurilor care asigură ri
dicarea rapidă a rodniciei l muncii

concomitent

sociale. Caracteristica esențială a 
dezvoltării în perspectivă a econo
miei românești o constituie nu atît 
creșterile cantitative, care rămîn și 
ele deosebit de mari, cit mai ales 
profundele mutații calitative în 
structura acesteia, marcate în pri
mul rind de sporirea și consolida
rea rolului industriei și, îndeosebi, al 
sectoarelor aflate în avangarda pro
gresului tehnico-științific : electroni
ca. mecanica fină și optica, petro
chimia.

Semnificația a ceea ce înseamnă o 
structură modernă a producției in
dustriale pe planul eficienței, al va
lorificării bazei de materii 
este reliefată de faptul că 
loarea unei tone de metal 
incorporată intr-un vagon i 
se consideră egală cu 1, 
crește de 5.8 ori în cazul 
de locomotive, de 9 ori la strung 
Carusel cu comandă numerică și de 
223 ori la calculatorul FELIX 256. 
în chimie, valoarea unui mc de gaz 
crește de 14 ori în cazul producerii 
de îngrășăminte chimice, riar valoa
rea unei tone de benzină de 85,5 ori 
dacă se realizează mase plastice pre
lucrate. Iată de ce se impune, așa 
după cum se subliniază în Raportul 
secretarului general. intensificarea 
preocupărilor, atît în domeniul cer
cetării științifice, in sectoarele de 
concepție și proiectare, cit și al pro
ducției, pentru modernizarea struc
turii economice. Dentru crearea de 
produse care să fructifice în modul 
cel mai avantajos materiile prime 
de care dispunem și potențialul de 
inovație al poporului nostru.

Cincinalul viitor amplifică preocu
pările de înzestrare a economiei cu 
echipament de producție modern, de 
înalt randament ; în industrie efor
tul de investiții pentru crearea unui 
loc de muncă va fi. în perioada 
1976—1980. cu peste 50 la sută su
perior celui din actualul cincinal, 
iar în unele ramuri creșterea este și 
mai mare. Buna organizare, asigu
rarea unor cadre competente repre
zintă prima și poate cea mai însem
nată condiție pentru ca marele efort 
pe care poporul român îl face pen
tru dezvoltarea țării să se materia
lizeze în rezultate care să răsplă
tească pe deplin sacrificiile făcute. 
Se cere deci din partea ministere
lor. organelor de conducere colec
tivă. a organizațiilor de partid o 
muncă stăruitoare, bine chibzuită 
pentru organizarea rațională a uni
tăților. a tuturor compartimentelor 
de activitate, a fiecărei formații de 
lucru, pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii. Dentru ri
dicarea sistematică a calificării și

i prime, 
dacă va- 
orelucrat 
de marfă 

aceasta 
fabricării

cunoștințelor profesionale ale tuturor 
oamenilor muncii, pentru întronarea 
la toate locurile de muncă a unei 
riguroase ordini și discipline.

Subliniind unele aspecte ale dez
voltării economice, aș dori să re
marc, de asemenea, faptul că docu
mentele Congresului abordează a- 
ceste probleme în toată complexita
tea lor, prin prisma intereselor pre
zente și de perspectivă ale econo
miei naționale, într-o strinsă și or
ganică legătură cu criteriile de or
din social, cu necesitatea ridicării la 
o viață înfloritoare a tuturor zone
lor ' și localităților patriei noastre, 
condiție de prim ordin pentru înfăp
tuirea unei autentice egalități a tu
turor membrilor societății.

După ce a subliniat că partidul șl 
statul nostru au desfășurat în aceas
tă perioadă o amplă și prodigioasă 
activitate internațională. în centrul 
căreia se situează politica de ampli
ficare a relațiilor cu toate statele 
socialiste, de lărgire și diversificare 
a relațiilor cu țările în curs de dez
voltare. de extindere a raporturilor 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, vorbitorul a 
arătat că atașamentul profund față 
de idealurile de progres și civiliza
ție ale popoarelor, fată de cauza so
cialismului și păcii în lume, dina
mismul și înalta 
politicii noastre 
promotor este . __ ,
Ceaușescu. fac ca România socialistă 
și președintele său să se bucure as
tăzi, mai mult ca oricînd. de un 
imens prestigiu, de o înaltă stimă și 
nrețuire în toate țările lumii, în 
Europa și Asia. în Africa și Ame
rica. pe toate meridianele globului.

în încheiere, . vorbitorul a . spus : 
Succesele pe care le-am 'dobîndit în 
această scurtă, dar rodnică perioadă 
de activitate creatoare se datoresc 
și faptului că partidul nostru a avut 
in fruntea sa, în persoana secreta'ru- 
lui general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un revoluționar dirz. un 
conducător încercat, respectat, iubit 
și urmat cu încredere de întregul 
popor român. Doresc să remarc și 
eu că marile sale însușiri de orga
nizator, înalta principialitate politi
că. spiritul de dreptate, fermitatea, 
exigența și autoexigență, capacita
tea de a descifra și a da curs noilor 
cerințe ale dezvoltării sociale se 
îmbină fericit, cu rezultate deosebi
te în activitatea sa de conducător 
de partid și de stat. De aceea mă 
asociez cu întreaga mea conștiință 
de om, de comunist, voinței întregu
lui partid și popor pentru realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului.

Totodată sînt convins că secțiunea 
noastră își va da deplinul acord la 
documentele Congresului, la în
treaga politică internă și externă 
a partidului, își va exprima hotărî- 
rea fermă de a face absolyt totul 
pentru transpunerea in viață a ho- 
tărîrilor ce vor fi adoptate de Con
gres.

aproape Întreaga producție ceramică 
— 90% — va fi profilată pe fabrica
rea blocurilor cu echivalent 
cărămizi, realizîndu-se astfel 
consum mai redus de energie 
aproape 30%, o micșorare a greutății 
zidăriei cu circa 45% și o producti
vitate simțitor sporită la construc
tori ; că va fi diversificată gama 
prefabricatelor, produeîndu-se 
nouri mari, ușoare, suple, cu 
avansat de finisare, elemente 
țiale și integrate pentru construc-

3—8 
un 
cu

pa- 
grad 
spa-

/

principialitate a 
externe, al cărei 
tovarășul Nicolae

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE PATILINEȚ
delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii pentru construcții, transporturi, 
industrie locală, gospodărie comunală și cooperație meșteșugărească

Privind tabloul strălucitor al rea
lizărilor de pe întreg cuprinsul țării, 
am sentimentul bucuriei și al feri
cirii pentru împlinirea visurilor pă
rinților și strămoșilor noștri, și tot
odată n’ăcuta emoție din pragul ma
rilor decizii. împreună cu simțămîn- 
tul de siguranță, că tot ce azi se ho
tărăște. mîine se transformă 
faDte devenind realități.

Raportul secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — alături' de celelalte 
documente programatice supuse 
aprobării Congresului, concepute și 
elaborate sub directa sa conducere 
— o adevărată ..Cartă" a progresu
lui economico-social al țării — re
prezintă o strălucită fundamentare 
creatoare, marxist-leninistă a con
cepției partidului nostru de edificare 
a socialismului și comunismului pe 
pămîntul României, ridicată la rang 
de știință.

Activitatea stăruitoare, preocujwi- 
rea constantă pentru așezarea con
ducerii pe temeiurile științei, pen
tru perfecționarea structurilor orga
nizatorice, a formelor și met6delor 
de planificare și gestiune, 
legislativ, concordanța 
luate cu cerințele vieții 
au stimulat puternic i 
forțelor de producție, au făcut 
ultimii zece .ani să fie 
cei mai rodnici și fertili din istoria 
țării noastre. Cîteva cifre dau ex
presia marilor progrese făcute 
ridicarea 
României 
ția ce se 
1975 este 
s-a realizat în cei 100 de ani 
riori, la ciment obținem în 
ultimelor două cincinale b cantitate 
care depășește cu o treime ne cea 
realizată în cei 76 ani de cînd a în
ceput producția de ciment in 
noastră. Succese însemnate au 
obținute și în agricultură 
în celelalte 
materiale.

Rezultatele 
confirmă pe

., telor, justețea liniei generale a po
liticii partidului, creșterea continuă 
a rolului său ca. forță conducătoare a 
societății, unitatea de nezdruncinat 
a întregii națiuni în jurul partidu
lui; al conducătorului său înțelept, 
proeminentă personalitate a luptei 
pentru pace și prietenie intre po
poare, cel rrtai iubit fiu al 
poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Alăturîndu-mă hotăririlor 
organizațiilor de partid din întreaga 
țară și propunerilor din Congres, 
susțin cu căldură realegerea sa în 
înalta funcție de secretar general al . 
Partidului ~ 
du-i ani 
partidului 
poporului

Vorbitorul a arătat apoi că drept 
urmare a ajutorului primit cu prile
jul analizelor 
rea partidului 
cațiilor date 
Ceaușescu cu 
vizite de lucru făcute in 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții și a efor
tului depus de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și economiști, cu satisfacție, 
aceștia raportează Congresului că pe 
ziua de 20 noiembrie 1974 au realizat 
producția industrială pe primii 4 ani 
ai cincinalului, iar pînă la sfirșitul 
cincinalului vor realiza o producție 
suplimentară de peste 3 miliarde lei. 
Numai în acest an i-au produs peste

în

a cadrului 
măsurilor 
economice 

dezvoltarea 
ca 

intr-adevăr

in 
potențialului productiv al 
socialiste : la oțel produc- 
obține in perioada 
echivalentă cu cea

ramuri ale

1965— 
care 

ante- 
anii

țara 
fost 

precum și 
producției

remarcabile
deplin, pe temeiul fap-

obținute

Comunist Român, urin- 
îndelungați în fruntea 

și statului spre fericirea 
român.

efectuate de conduce
ți guvernului, a indi- 
de tovarășul Nicolae 

ocazia numeroaselor 
unitățile

plan 1,1 miliarde lei producție-marfă, 
realizindu-se producția netă în 
proporție de 101.7%, productivitatea 
— 100,5% și reducerea cheltuielilor 
totale cu 2,5 lei la 1 000 lei producție 
marfă, obținindu-se beneficii peste 
plan în valoare

S-a subliniat 
domeniu căruia 
lui, personal 
Ceaușescu, ii acordă o deosebită a- 
tenție, pentru prima dată în istoria 
României, in anul 1974 se exploatea
ză sub nivelul creșterii anuale a pă
durilor, realizindu-se pînă în pre
zent și o economie de 1 300 mii 
metri cubi masă lemnoasă • arbori 
netăiați ; în același timp s-au re- 
împădurit peste plan 55 mii hectare, 
asigurîndu-se în ce,a mai mare pro
porție promovarea speciilor repede 
crescătoare.

în sectorul industrializării lemnu
lui, în anii aceȘtui cincinal, produc
ția de placaje, plăci aglomerate, fi- 
brolemnoase, celuloză și hîrtie a 
crescut de circa 1,5 ori, față de cin
cinalul anterior, bazată in principal 
pe sporirea de la 901 lei în 1970 la 
1 240 lei a valorii pe metru cub masă 
lemnoasă, iar producția de mobilă 
pe care o realizează în acest an ju
biliar unitățile ministerului este 
dublă față de producția de mobilă a 
anului 1970.

în domeniul exportului, care de
ține o pondere de 33% din totalul 
producției industriale a ministerului, 
ajungînd la unele produse pină la 
85%, prin măsurile luate s-a asigu
rat ca prevederile pentru întregul 
cincinal să fie îndeplinite la 1 oc
tombrie a acestui an. Important este 
faptul că în totalul exportului pon
derea produselor semifinite supe
rioare și finite este în prezent 75% 
față de 57% cit era In 1970.

Cu un puternic spirit analitic vor
bitorul a arătat că rezultatele puteau 
să fie și mai bune dacă se îndepli
neau cu mai multă perseverență sar
cinile trasate de conducerea partidu
lui, personal de tovarășul secretar 
general Nicolae . Ceaușescu pri
vind realizarea în termen a tuturor 
investițiilor. Astfel, din cele 19.8 ca
pacități industriale. 120 s-au pus in 
funcțiune cu întîrziere — domeniu 
cu cele mai mari neajunsuri în acti
vitatea ministerului.

Examinînd cu responsabilitate 
cauzele acestor neajunsuri, vorbito
rul a menționat că s-au luat măsuri 
energice pentru pregătirea investi
țiilor anului 1975 elaborindu-se cele 
189 studii tehnico-economice și pro
iecte în fază unică din competența 
Consiliului de Miniștri, minister, 
centrale, iar la data de 15 noiem
brie 1974 au fost predate pe șantiere 
peste 95% din totalul proiectelor de 
execuție pentru 1975 și 99% docu
mentații pentru furnizorii de utilaje. 
S-au luat totodată măsuri ca și pen
tru anul 1976 toate studiile tehnico- 
economice să fie elaborate înainte 
de termen.

Vorbitorul a propus ca pentru în
tărirea responsabilităților dintre be
neficiar, constructor și furnizorii de 
utilaje, precum și pentru lichidarea 
lipsurilor din acest domeniu 
completată Legea contractelor 
nomice cu prevederi privind 
tuireâ unei răspunderi mai concrete 
a factorilor responsabili de ’ neres- 
pectarea contractelor. De asemenea, 
se impune studierea mai amănunți
tă a corelării planului furnizorilor 
de utilaje și al constructorilor cu 
planul de investiții al beneficiarilor.

Avînd in vedere că în noul cinci
nal peste 90% din «porul de produc-:

ție se va realiza în unitățile Ministe
rului Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții pe seama 
creșterii productivității muncii, do
meniu in care sînt unele rămîneri 
în urmă față de. nivelul mondial, că 
la cheltuielile materiale nu s-au in- 

silvicultură, • deplinit integral sarcinile prevăzute, 
vorbitorul a arătat că pornind de la 
indicațiile și sarcinile cuprinse 
Raportul prezentat Congresului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
luat si se au în vedere să se ia un 
complex de măsuri care să conducă 
la creșterea gradului de tehnicitate 
în toate sectoarele, ca bază pentru 
ridicarea simțitoare a eficienței eco
nomice.

în acest sens este’în curs de omo
logare cea de a 4-a generație de linii 
tehnologice pentru ciment, cu o ca
pacitate de 3 000 tone clincher pe 
zi, instalații pe seama cărora se va 
realiza întreaga creștere a produc
ției de ciment prevăzută în cincina
lul următor și care asigură, compa
rativ cu liniile de 800 tone pe zi o 
productivitate cu 70% mai mare și 
consumul de energie pe tonă cu 12% 
mai mic. Totodată, se va trece lla 
producția varului in cuptoare rege
nerative continue cu consum 
energie mai mic cu 25% și cu 
ductivitate sporită cu 33%.

în silvicultură sînt în curs 
asimilare mașini și utilaje pentru 
începerea și dezvoltarea unor pro
cese de mecanizare a lucrărilor sil
vice, iar în domeniul prelucrării 
lemnului se vor introduce în fabri
cație linii automate cu productivita
te de 2—3 ori mai mare pentru pro
ducția de mobilă din panouri ; se va 
dezvolta prioritar sectorul de mobilă 
de artă care asigură o valorificare 
superioară a lemnului : 7 000 lei din- 
tr-un metru cub masă lemnoasă, 
comparativ cu 3 700 lei la mobila cla
sică.

Un alt aspect — diversificarea pro
ducției — a fost menționat de vor
bitor ca o condiție obligatorie a pro
gresului tehnic, o premisă esențială 
pentru creșterea competitivității pe 
piețele externe și ridicarea eficienței 
econonaice. în acest sens se prevede 
să se reproiecteze anual circa 
30% din întreaga gamă de prdduse 
finite. în această acțiune este cu
prinsă și producția de utilaje pentru 
ramurile industriale din cadrul mi
nisterului.

O atenție prioritară se va acorda 
sectorului de industrializare a lem
nului, sector în care, in cursul vi
itorului cincinal urmează să fie su
puse reproiectării circa 60% din pro
dusele aflate in fabricație în pre
zent. La mobilier va spori fabricația 
tipurilor standardizate pentru hote
luri, magazine, spitale, școli, admi
nistrație. în industria hirtiei pre- • 
văzîndu-se ca ponderea sortimente
lor noi să reprezinte în 1980 circa 
40% din totalul producției, punînd 
un accent deosebit pe realizarea unor 
sorturi de hîrtie cu un gramaj re
dus, de hîrtii electrotehnice și pentru 
tehnica de calcul, se cuvine subli
niată mențiunea vorbitorului că prin 
reducerea la strictul necesar a gra
majului hirtiei se creează i 
tați de a realiza o producție 
mentară de 3 miliarde metri 
în această perioadă.

în cuvintare s-a subliniat 
domeniul materialelor de

de 800 milioane lei. 
că în
conducerea partidu- 
tovarășul Nicolae

să fie 
eco- 

insti-

in 
de 

s-au

de

de

posibili- 
supli- 

pătrați

încă 
construc

ții, conform cu programul de diver
sificare, față de 12% se vor realiza 
în cincinalul următor 20% mărci de 
cimenturi cu rezistențe inițiale și fi
nale mari, inclusiv pentru sondele 
de mare adincime și hidraulice ; că

ții de' locuințe. S-a arătat de ase
menea că în cincinalul următor va 
spori de circa 3,5 ori producția ma
terialelor de construcții din mase 
plastice, realizîndu-se noi sortimente 
pentru pereți, lambriuri, timplă- 
rie, obiecte sanitare din poliesteri 
armați cu fibre de sticlă.

în încheiere vorbitorul a spus : Do
resc să-mi exprim totala 
față de Raportul prezentat 
varășul secretar general 
Ceaușescu, deplinul acord

adeziune 
de to- 
Nicolae 

cu Pro-

partidului, Directivele șl 
documente, asigurînd Con- 
pe mult stimatul 

secretar general 
că vom concentra 
fizice și intelectuale 
personal din sectorul mi- 
nostru pentru transpune-

to-
Nicolae 

ton
ale

r
l

gramul 
celelalte 
greșul, 
varăș
Ceaușescu
te forțele 
întregului 
nisterului 
rea în viață a întregii politici interne
și externe a partidului închinată 
propășirii României, bunăstării și 
fericirii poporului nostru.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PAUL NICULESCU-MIZIL
delegat al organizației județene de partid Mureș

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii pentru învățămînt, 
pregătirea forței de muncă și a Cadrelor

îmi exprim încrederea 
legații la Congres, toți 
întregul nostru popor 
unanim Raportul de activitate al Co
mitetului Central prezentat de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — document de 
înaltă valoare principială și practică, 
analiză marxist-leninistă a activității 
partidului și statului, sinteză magis
trală a liniei politice generale a 
partidului și programul 
țiune în viitor în toate 

însemnătatea istorică 
nostru rezidă în faptul . 
va adopta Programul partidului, pri
mul program al partidului comunist, 
Carta noastră teoretică,, ideologică șl 
politică. Programul abordează pro
bleme teoretice de mare importanță 
ale etapei actuale a construcției so
cialiste în România și dă soluții ori
ginale. rezultate din aplicarea ade
vărurilor generale mârxist-leniniste 
la condițiile istorice concrete de as
tăzi ale tării noastre. Acest pro
gram este un document al marxis
mului creator. Definind direcțiile 
strategice in perspectivă și orientă
rile tactice ale partidului, stabilind 
sarcinile unei dezvoltări impresio
nante și deosebit de rapide, care va 
situa țara noastră in rîndul țărilor 
avansate ale lumii, Programul parti
dului, celelalte documente însufle
țesc și mobilizează toate energiile 
partidului, ale națiunii noastre socia
liste. Tată de ce mă pronunț pentru 
adoptarea Programului partidului 
nostru comunist, a celorlalte docu
mente pe care le dezbatem.

Succesele istorice ale poporului 
nostru sînt strîns legate de activita
tea pe care a desfășurat-o și o des
fășoară tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in fruntea partidului și statului. Cu 
energia, dinamismul, profunda capa
citate de analiză marxist-leninistă și 
de sinteză, câre-i sînt proprii, cu dă
ruirea devotată cauzei înălțării pa
triei și poporului, cauzei solidarității 
internaționaliste și a triumfului idei
lor comunismului, tovarășul Ceaușescu 
a adus contribuția hotărîtoare la ela
borarea și aplicarea liniei politice ge
nerale a partidului nostru, a inițiat 
mărețul Program al partidului, avmd 
rolul decisiv în întreaga activitate de 
elaborare a acestuia. De numele se
cretarului general al partidului și al 
președintelui țării se leagă rodnica 
activitate internațională, prestigiul 
pe care l-a dobîndit România în 
mișcarea noastră revoluționară, în 
întreaga lume. Pentru această con
tribuție hotărîtoare la succesele pe 
care le-am dobîndit. pentru succesele 
noastre viitoare, susțin realegerea de 
către Congres a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general 
partidului.

în continuare, vorbitorul a subli
niat în mod deosebit grija pe care 
partidul a acordat-o școlii după Con
gresele al IX-lea și a]. X-lea. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adus o re
marcabilă contribuție, 
practică, la elaborarea 
fundamentale și înfăptuirea deciziilor 
de mare importanță privind dezvol
tarea și perfecționarea învățămîntu- 
lui. Și în acest domeniu, ca in toate 
celelalte domenii ale construcției so
cialiste, partidul nostru a stabilit 
orientări clare, soluții originale, re
zultate atit din analiza condițiilor 
noastre concrete de dezvoltare, cit și 
din sintetizarea experienței țărilor 
socialiste, a altor țări.

O caracteristică fundamentală a 
dezvoltării învățămintului este creș
terea sa în ritm rapid, in acest an 
populația școlară atingind 4 824 000, 
ceea ce reprezintă 23 la sută din 
populația țării. Sînt cuprinși în învă- 
țămîntul preșcolar aproape 64 la 
sută din copiii în vîrstă de 3—5 ani, 
iar copiii în vîrstă de 5 ani în pro
porție de 96 la sută. Există toate 
condițiile să se înfăptuiască înainte 
de termen sarcina pusă de Directivele 
Congresului de a cuprinde în învă
țămîntul preșcolar peste 80 la 
sută din copiii de vîrstă preșco
lară în 1980. In anul I de liceu sînt 
cuprinși circa 90 la sută din totalul 
promovaților clasei a VIII-a, din care 
72 la sută în liceele industriale și de 
alte specialități și 28 la sută în cele 
real-umaniste, realizîndu-se astfel 
raportul stabilit de partid. In cursul 
cincinalului au fost pregătiți 1 638 000 
muncitori calificați — din care 573 000 
prin școli profesionale și licee de 
specialitate, 209 000 cadre cu pregă
tire medie, 153 000 specialiști cu stu
dii superioare, aproape zece milioa
ne de oameni ai muncii au fost tre- 
cuți prin programe de perfecționare. 
Se poate sublinia cu satisfacție că

că toți de- 
comuniștii, 

vor aproba

nostru de ac- 
domeniile.
a Congresului 
că dezbate și

al

teoretică și 
problemelor

învățămîntul asigură cadrele necesa
re pentru dezvoltarea tuturor sectoa
relor de activitate ale societății so
cialiste. Aceste realizări situează 
România socialistă printre țările a- 
vansate ale lumii în ceea ce privește 
sistemul de instruire și educare a ti
nerelor generații. Ele constituie o 
confirmare deplină a justeței politicii 
partidului nostru în domeniul învă- 
țămîntului.

Cu toate acestea — a continuat 
vorbitorul — există încă neajunsuri 
serioase în conținutul procesului de 
învățămînt. în legarea sa de viață și 
producție, în activitatea de educație, 
în conducerea și îndrumarea școlilor, 
neajunsuri și lipsuri asupra cărora, 
în conformitate cu hotărîrile partidu
lui și concluziile analizelor care s-au 
făcut, sînt concentrate toate forțele 
în vederea lichidării lor.

Programul partidului și Directivele 
pun în fața noastră sarcini mari. 
Secțiunea noastră este chemată să-și 
concentreze dezbaterile asupra aces
tor sarcini, ca și asupra modalități
lor de îndeplinire a lor. Conform 
prevederilor din Directive, în urmă
torul cincinal va trebui să pregătim 
550—600 mii muncitori în școlile pro
fesionale, 750—Ș00 mii la cursurile de 
calificare de scurtă durată și 250—300 
mii prin învățămîntul liceal. 180—200 
mii cadre prin învățămîntul supe
rior și postliceal, la care se adaugă 
și perfecționarea profesională și re
ciclarea cunoștințelor a peste 2 mi
lioane oameni anual. Va trebui ge
neralizată și perfecționată prima 
treaptă a liceului, iar pînă în anii 
1990 — cea de-a doua treaptă a liceu
lui. Școala de 10 ani, liceul trebuie, 
să dea atît solide cunoștințe științi
fice și culturale de bază, cit și pregă
tire temeinică profesională pentru ca 
absolvenții să se poată încadra ra
pid în viața socială activă. Acestea 
sint măsuri cu adevărat revoluționa
re. care vor duce la schimbări pozi
tive în structura socială a țării, la 
dezvoltarea și înflorirea vieții spiri
tuale a națiunii noastre socialiste. 
Primind cu preponderență absolvenți 
ai învățămintului de 10 ani. școlile 
profesionale vor trebui să-și perfec
ționeze activitatea, punînd un accent 
mai mare pe desăvirșirea pregătirii 
tehnice. Va fi dezvoltat cu prioritate 
învățămîntul superior. îndeosebi cel 
tehnic. Este prevăzută baza materia
lă corespunzătoare, investițiile, 
cate în viitorul cincinal atingind 
ca 8.4 miliarde lei. cu 20 la sută 
mult față de cincinalul actual, 
lizînd cu maximum de chibzuință 
aceste mijloace, trebuie să punem 
accentul pe dotare și autodotare. pe 
dezvoltarea laboratoarelor, a ateliere
lor — cheia integrării cu producția 
și cercetarea, a modernizării învăță- 
mintului.

Subliniind că sarcinile esențiale ale 
perfecționării învățămintului vizează, 
înainte de 
vorbitorul 
școala are 
•drele care 
miine. să 
mărețe ale programului de dezvol
tare în perspectivă a țării noastre. 
De aceea este necesar să se supună 
activitatea de învățămînt unei ana
lize critice, curajoase, spre a se în
lătura tot ce este depășit, învechit, 
rutinier, pentru modernizarea și per
fecționarea continuă a învățămîntu- 
l'ui. Este una din concluziile majore 
pe care Congresul al XI-lea le pune 
in fața lucrătorilor din învățămînt.

Un obiectiv fundamental este in
tegrarea învățămintului cu produc
ția și cercetarea. Această orientare 
nouă, revoluționară în învățămînt 
este inițiată de tovarășul Ceaușescu 
de mai mult timp și pusă cu toată 
forța la recenta conferință a învă- 
tămîntului superior. Pornind de la 
orientările date s-a creat o puter
nică bază de ateliere în licee, școli 
profesionale și școli generale, unde 
elevii participă în tot mai mare mă
sură Ia activitatea productivă, sînt 
în curs de realizare și se inițiază noi 
măsuri, atît în ce privește baza mate
rială. cit și planurile, programele de 
învățămînt. pentru dezvoltarea acti
vității de producție în învățămîntul 
superior, tehnic, agricol, economic și 
cel din alte domenii. Trebuie să se 
acorde o mai mare atenție integră
rii învățămintului în activitatea de 
cercetare fundamentală și aplicativă, 
coordonată de institutele centrale de 
cercetare și de academiile de științe. 
Este necesar ca școala, Ministerul 
Educației și învățămintului. împre
ună cu unitățile de producție și cer
cetare. celelalte ministere, organele 
și organizațiile de partid să depună

alo- 
cir- 
mai 
Uti-

orice, conținutul acestuia, 
a arătat în continuare că 
datoria să pregătească ca- 
vor lucra în societatea de 
îndenlinească obiectivele
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toate eforturile pentru traducerea In 
viață a măsurilor stabilite la confe
rința sus citată, organizarea în urmă
torii 2—3 ani a întregului învăță- 
mint în spiritul acestei concepții, ast
fel incit fiecare școală, 
instituțiile de învățămint superior să 
devină puternice unități de învăță- 
mînt. cercetare și producție.

Perfecționarea învățămintului — ■ 
arătat în continuare vorbitorul — 
cere să ne preocupăm cu cea mal 
mare răspundere de ridicarea nive
lului său științific, de intensificarea 
introducerii în învățămînt a tot ce 
este nou în știință și tehnică, mai 
ales in domeniile fundamentale, să 
asigurăm viitorilor absolvenți o pre
gătire fundamentală temeinică, în 
profil larg. în legătură cu aceasta, 
subliniez măsurile luate pentru li
chidarea specializării înguste și îm
bunătățirea profilului de pregătire. 
Astfel, in invățămîntul profesional de 
la 279 meserii am ajuns 
acest an. în învățămintul 
la 110 specializări la circa 
vățămîntul superior de la 
Este necesar ca în acest ____
îmbunătățim planurile de învățămînt, 
de lungă durată, să îmbunătățim pro
gramele și manualele școlare, să în
lăturăm supraîncărcarea elevilor și 
studenților, să modernizăm continuu 
metodele și conținutul invățămîntu- 
lui.

Una din laturile deosebit de im
portante ale activității învățămintu- 
lui este educarea elevilor și stu
denților în spirit 
înaltei 
că și 
le. al ________
oiieră de construcție a socialismu
lui. de înfăptuire a politicii parti
dului. întreaga activitate în școală 
trebuie să se bazeze pe concepția 
materialist-dialectică despre lume ‘și . 
viață — singura în măsură să for
muleze convingeri filozofice sănă
toase. militante, să asigure pregătirea 
politică și ideologică a tinerei ge
nerații. în acest spirit urmează să 
îmbunătățim predarea științelor so
ciale. activitatea educativă a școlii, 
a fiecărui cadru didactic, să asigu
răm perfecționarea muncii politico- . 
ideologice a organizațiilor de partid, 
a U.T.C. și a asociațiilor studențești- i 

Pentru înfăptuirea acestor : mari j 
sarcini se impune să mobilizăm ca
drele didactice, specialiștii din pro- - 
ducție și cercetare, toate forțele în- , 
vățămintului. ale societății noastre, I 
să îmbunătățim munca organelor co- . 
lective de conducere, a inspectora
telor școlare, să înlăturăm cu hotă- 
rire lipsurile care mai există in ac
tivitatea Ministerului Educației și ' 
învățămintului. în mai mare măsu
ră vor trebui atrași elevii și studen- j 
tii la conducerea învățămintului. | 
Este necesar să crească rolul con
ducător al organizațiilor de partid in 
viața școlii — chezășia realizării in 
cele mai bune condiții a obiective
lor partidului în domeniul 
mîntului.

Putem asigura Congresul al 
al partidului că profesorii, 
torii. educatorii, comuniști și fără de 
partid, lucrătorii din organele de 
conducere, toți slujitorii școlii româ
nești vor munci neobosit, cu toată 
pasiunea, dăruirea și abnegația re
voluționară pentru ca învățămintul 
să-și îndeplinească cu cinste — așa 
cum așteaptă partidul și poporul — 
sarcinile de răspundere ce-i revin, 
să-și aducă întreaga contribuție la 
cauza îndeplinirii programului parti- 

. dului nostru.
Raportul Comitetului Central a fă- 

cut o analiză realistă și obiectivă a 
in- 
cel > 
ve- ț 
ex- " 

nos- ■
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îndeosebi ț»
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la 99 in
liceal de

70. în în-
155 la 89. :
spirit să

revoluționar, al 
responsabilități față de mun- 
îndeplinirea sarcinilor socia- 
participării active la întreaga

învăță-

XI-lea 
invăță-

principalelor probleme ale vieții 
ternationale. definind 
mai autorizat punctul 
dere. sarcinile privind 
ternă a partidului și 
tru. Avem satisfacția 
hotărirea noastră
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în modul 
nostru de 
activitatea 
statului 
să exprimăm o? 

de a înfăptuijv
neabătut aceste sarcini ale politicii '
externe, cu convingerea că aceasta
corespunde In mod deplin cu inte
resele vitale ale poporului român și, '' 
în același timp, cu interesele gene- a 
rale ale întăririi socialismului in 
lume, ale luptei pentru colaborare și 
pace.

în acest Congres adoptăm hotăriri 
istorice pentru poporul nostru, ho- 
tărim un viitor măreț patriei. Me
rită deci să ne dedicăm cu trup și 
suflet cauzei realizării acestui viitor 
spre binele, progresul, prosperitatea -r. 
și slava națiunii noastre socialiste, a .<> 
înaintării sale victorioase spre cornu- M 
nism.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EMIL DRĂGĂNESCU
delegat al organizației județene de partid lași

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii privind politica de formare 
și folosire a venitului național, planificare și finanțare a economiei naționale

Vă rog să-mi permiteți să deschid 
ucrările secțiunii noastre și să sub

liniez, de la bun început, însemnă
tatea istorică pe care o are Congre
sul al XI-lea pentru viața partidului, 
a întregii noastre națiuni. Raportul 
de excepțională valoare teoretică și 
practică prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a înfățișat bo
gatul bilanț al activității desfășurate 
de partid de la Congresul al X-lea, 
marile realizări ale poporului nostru 
in economie. în toate domeniile vie
ții sociale, a abordat într-o .viziune 
realistă, pe baza unei aprofundate 
analize științifice, problemele cardi
nale ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, îmbinînd 
strălucit studierea complexă a rea
lității cu cutezanța politică creatoare 
în elaborarea soluțiilor.

Documentele programatice supuse 
spre dezbatere și aprobare Congre
sului al XI-lea al partidului, a spus 
vorbitorul, deschid orizonturi minu
nate, însuflețitoare, de progres și

prosperitate harnicului nostru popor. 
Cu mîndria realizărilor de pină acum, 
cu adincă încredere în viitorul lumi
nos al patriei îmi exprim totala ade
ziune față de documentele Congre
sului, față de înțeleaptă politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru. îmi exprim sentimen
tele de deosebită stimă, respect și 
adincă recunoștință pentru neobosita 
activitate depusă de tovarășul secre
tar general Nicolae Ceaușescu, care 
a avut rolul de frunte, determinant, 
in elaborarea documentelor Congre
sului, in stabilirea liniei strategice și 
tactice a partidului nostru pentru o 
întreagă etapă istorică. S-au vădit 
din plin. încă o dată. înaltele însușiri 
ce .sin* 
dului și 
politică, 
gîndire, 
spirit științific și într-o ... 
creatoare problemele complexe 
care le ridică transformarea revolu
ționară a societății românești. Pen-

proprii conducătorului parti- 
statului nostru: clarviziunea 
realismul și cutezanța în 
capacitatea de a analiza in 

concepție 
pe

11,

n.Ț

tru calitățile excepționale ce 
puternica sa personalitate, 
modul în care-și dăruiește 
ființă progresului și prosperității po- '/ 
porului susțin cu căîdură, din adîn-Ș,“ 

. cui inimii, realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție ;■ 
de secretar general al partidului. jf- 

Secțiunea noastră, a arătat vorbi- — 
torul, este chemată să dezbată pro- 
iectul de Program al partidului și 7 
proiectul de Directive, să-și concen- 
treze atenția asupra politicii de for- — 
mare și repartizare a venitului na-4' 
țional, de sporire a eficienței econo- A 
mice, de dezvoltare economică și so-?' 
cială pe baza planului național unic, ?? 
părți constitutive esențiale ale stra- , 
tegiei și tacticii partidului nostru, ri

In acest moment de strălucit bi- -j' 
lanț, întregul popor privește cu legi- -- 
timă mîndrie drumul continuu ascen- 'r 
dent al dezvoltării economico-sociale

h. ' t».
■ii»

definesc 
pentru 

întreaga ,c
x>7

(Continuare în pag. a VII-a)
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a patriei noatetre. Succesele dobîndite 
de oamenii muncii in actualul cinci
nal iși găsesc o expresie sintetică în 
creșterea produsului social cu un 
ritm mediu anual de 11,5 la sută și a 
venitului national de 12,6 la sută. A- 
ceste ritmuri, superioare celor din 
cincinalele precedente, au asigurat 
înfăptuirea unui program intensiv de 
lărgire și modernizare a potențialu
lui productiv al țării, de creștere a 
nivelului de trai al populației.

Subliniind că in concordanță cu 
obiectivele fundamentale din Progra
mul partidului, Directivele orientea
ză resursele țării, eforturile oameni
lor muncii spre realizarea în conti
nuare a unor ritmuri înalte de creș
tere a produsului social și a venitu
lui național, vorbitorul a arătat că 
aceasta va situa țara noastră și în 
viitor in rindul țărilor cu un deose
bit de puternic dinamism economic, 
va apropia România de țările indus
triale, de țările dezvoltate ale lumii. 
Dezvoltarea susținută a industriei și 
agriculturii, a celorlalte ramuri, re
ducerea accentuată a cheltuielilor 
materiale vor asigura devansarea rit
mului de creștere a produsului social 
de către cel al venitului național, 
ceea ce reflectă sporirea generală a 
eficienței economice.

Documentele Congresului arată că 
partidul nostru acționează în conti
nuare pentru o repartizare judicioa
să a venitului național. Opțiunea pen
tru o rată înaltă, optimă, a fondului 
de dezvoltare — pe care o susțin cu 
toată hotărîrea — constituie o deci
zie politică fundamentală pentru 
prosperitatea societății, un act de 
înaltă responsabilitate față de prezen
tul și viitorul poporului român. Ex
periența construcției noastre socialis
te atestă din plin că alocarea unei 
părți însemnate din venitul național 
pentru fondul de dezvoltare consti
tuie baza sigură a progresului multi
lateral al economiei, a măsurilor de 
ridicare continuă a nivelului de trai. 
In urma alocării, în anii 1966—1970, 
a 30 la sută din venitul național pen
tru fondul de dezvoltare și a mai 
mult de 33 la sută în actualul cinci
nal, s-a asigurat o creștere economică 
accelerată ; s-au creat resurse pentru 
sporirea mai rapidă a fondului de 
consum decît în perioadele prece
dente. în ultimele două cincinale s-au 
realizat ritmuri medii anuale de creș
tere a fondului de consum de circa 
7 la sută și 8 la sută, față de 4,5 la 
sută și 5,3 la sută în cincinalele an
terioare. cind rata fondului de dez
voltare a fost mai mică : de 18 la 
sută și respectiv 25 la sută.

Proiectul de Directive prevede ca 
în cincinalul următor să se aloce in 
continuare o cotă însemnată din ve
nitul național pentru fondul de dez- 
voltare-, Va fi înfăptuit astfel un am
plu program de investiții și se va rea
liza o creștere a fondului de consum 
într-un ritm dintre cele mai înalte 
din perioada construcției socialiste. 
Proporțiile prevăzute în repartizarea 
venitului național se îmbină cu uti
lizarea judicioasă a fondului de dez
voltare prin orientarea prioritară a. 
resurselor: pentru dezvoltarea și mo
dernizarea potențialului tehnico-pro- 
ductiv al.- economiei. Se asigură, în 
același timp, condiții pentru ampla
sarea' teritorială rațională a forțelor 
de producție, pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tuturor județelor și 
pentru creșterea generală a nivelu
lui de. trai și civilizație pe întreg cu
prinsul țării.

Partidul nostru, a arătat vorbito
rul, concepe economia socialistă ca 
o economie de înaltă eficiență, în 
măsură să valorifice deplin întregul

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI JANOS FAZEKAS 
delegat al organizației județene de partid Maramureș

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii pentru problemele sociale 
și de ridicare a nivelului de trai al întregului popor

Raportul secretarului general al 
partidului, prezentat în fața Congre
sului al XI-lea, este un document 
programatic de mare valoare, care 
sintetizează in spirit comunist în
treaga experiență a perioadei par
curse de la Congresul al X-lea și mă
rețele obiective ale viitorului. Mă 
declar de acord cu acest document 
de o excepțională valoare teoretică 
și practică, a arătat vorbitorul. Con
sider. de asemenea, Programul Parti
dului Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism un strălucit document al 
gindirii marxist-leniniste creatoare, 
un far luminos atît pentru comuniști, 
cit și pentru toți oamenii muncii din 
patria noastră, și mă declar de a- 
cord cu prevederile sale. îmi exprim, 
totodată, acordul deplin cu Di
rectivele Congresului, document care 
conturează, într-un ansamblu armo
nios, sarcinile mobilizatoare ale dez
voltării economice și sociale în ur
mătorul cincinal și în perioada 1981— 
1990.

în inițierea și elaborarea acestor 
documente, rolul hotăritor l-a avut 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Mare patriot și internaționalist, e- 
minent conducător, personalitate 
marcantă a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, om de 
mare omenie și cu o putere de mun
că deosebită, care-și consacră toată 
energia, fiecare clipă a vieții sale 
poporului și țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a cîștigat pe drept pro
funda stimă și dragoste a poporului 
român și a naționalităților conlocui
toare din scumpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România. Susțin cu 
toată căldura realegerea de către 
Congres a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secre
tar general al partidului.

Subliniind. în continuare, faptul că 
opera de construcție socialistă se 
materializează în ultimă instanță în 
îmbunătățirea permanentă a vieții 
poporului, vorbitorul a accentuat că 
opțiunea fundamentală în strategia 
economică a partidului nostru — 
menținerea unei rate înalte a fondu
lui național de dezvoltare economi- 
co-socială — permite îmbinarea ar
monioasă a telurilor imediate și de 
perspectivă ale societății, corespunde 
cerințelor obiective de a realiza o 
reproducție lărgită de amploare, ca
pabilă, .să asigure dezvoltarea și per
fecționarea bazei tehnico-materiale, 
să ridice rapid potențialul economic 
al tuturor județelor, asigurînd, în a- 
celași timp,, creșterea nivelului da 
(trai. Marile succese dobîndite in rea- 
'lizarba hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale în 
dezvoltarea economiei, științei și cul
turii, în creșterea bunăstării poporu
lui demonstrează justețea politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru 
și fac ca perioada ultimului deceniu 
să fie cea mai fertilă din istoria țării.

Progresele realizate în ridicarea 
nivelului de trai — a precizat vorbi

potențial material și uman al țării, 
întreaga activitate economică a fost 
orientată potrivit acestei concepții 
promovate cu consecvență de secre
tarul general al partidului nostru. în 
viitorul cincinal, un rol hotăritor în 
sporirea producției și ridicarea efi
cienței economice îl are creșterea în 
ritmuri înalte a productivității 
muncii.

In acest scop, eforturile sint în
dreptate cu prioritate spre promova
rea rapidă a progresului tehnic prin: 
extinderea mecanizării și automati
zării; modernizarea și perfecționarea 
proceselor de producție; creșterea 
gradului de concentrare, profilare, 
specializare și cooperare. O contri
buție importantă la atingerea și de
pășirea nivelurilor prevăzute ale pro
ductivității muncii vor aduce ridi
carea pe o treaptă superioară a or
ganizării producției și â muncii, în
făptuirea in continuare a unui pro
gram complex de pregătire a cadre
lor și de creștere generală a califi
cării, folosirea cu eficiență sporită a 
resurselor de muncă în toate ramu
rile.

Proiectul de Directive, a spus vor
bitorul, pune în centrul activității 
economice reducerea accentuată a 
cheltuielilor materiale, a tuturor cos
turilor de producție — factor funda
mental al creșterii eficienței econo
mice, al sporirii aportului fiecărui 
colectiv de muncă la crearea venitu
lui național. Nivelul atins în dezvol
tarea economiei noastre, ritmurile 
înalte ale procesului de reproducție 
determină folosirea unor resurse spo
rite de materii prime, materială, com
bustibil și energie; multe dintre aces
tea sint deficitare, iar prețul lor este 
în creștere pe plan mondial. în aces
te condiții, economisirea pe toate 
căile a resurselor, reducerea cheltu
ielilor materiale constituie o cale 
esențială pentru sporirea venitului 
național, pentru creșterea noastră 
economică rapidă.

Este meritul secretarului general, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, previzionînd în mod științific 
tendințele pe plan mondial, a ini
țiat din timp în economia noastră na- _ 
țională acțiuni hotărîtoare pentru 
dezvoltarea și gospodărirea rațională 
a bazei de materii prime, de combus
tibil și de energie. Avem datoria să 
acționăm cu toată fermitatea pentru 
ca prevederea de a se reduce pon
derea cheltuielilor materiale pînă la 
cel puțin 55 la sută în 1980 să fie 
susținută în întregime prin programe 
de măsuri, care să cuprindă sarcini 
concrete pînă la fiecare ■ loc de 
muncă.

Volumul și nivelul tehnic al fon
durilor cu care sint înzestrate astăzi 
întreprinderile noastre, programul 
amplu de creștere și de modernizare 
a dotării economiei în viitorul cin
cinal ne obligă să aplicăm măsuri 
care să asigure sporirea eficienței 
utilizării tuturor fondurilor de pro
ducție. Pentru transpunerea în viață 
a indicațiilor conducerii partidului,, 
vorbitorul a arătat că este necesar să 
fie găsite în continuare soluții de ri
dicare a eficienței utilizării fonduri
lor de producție. Prin acțiuni hotă- 
rîte pentru realizarea unor indici su
periori de utilizare intensivă și ex
tensivă a mașinilor, utilajelor și su
prafețelor de producție vor putea fi 
valorificate rezerve importante care 
să asigure sporirea producției, expor
tului și venitului net la fiecare leu 
fond fix productiv.

în viziunea politicii partidului nos
tru — a relevat vorbitorul — pîrghii- 
lor economico-financiare le revine un 
rol deosebit de important. Politica fi
nanciară și de prețuri urmărește în 
continuare punerea în valoare a tu

torul — sint exprimate în mod sinte
tic în sporirea cu 46 la sută a fon
dului de consum în acest cincinal. 
Mărirea retribuțiilor personale reali
zată în aceeași perioadă va determi
na, la rindul ei, o creștere cu 23 la 
sută a veniturilor personalului din 
întreprinderi și instituții. Prioritatea 
acordată sporirii mai rapide a veni
turilor mici a condus la un raport 
echitabil între retribuția minimă și 
cea maximă.

In condițiile creșterii producției și 
a reducerii numărului persoanelor o- 
cupate în agricultură, veniturile bă
nești și în natură ale țărănimii cresc 
pe o persoană activă, în cincinal, cu 
circa 35 la sută. S-a stabilit venitul 
minim garantat, au crescut pensiile, 
s-a introdus ajutorul pentru copii și 
asistența medicală gratuită la sate.

Concomitent cu creșterea venituri
lor provenite din muncă, au crescut 
și fondurile sociale de consum, 
asigurate din bugetul de stat, care în
sumează azi circa 7 000 lei anual în 
medie de fiecare familie. Astfel, pen
siile de asigurări sociale au fost ma
jorate în cincinal cu 20 ja sută, pen
sia medie fiind azi cu 62 la sută mai 
mare decît în anul 1965. S-au mărit 
cu 47 la sută alocațiile pentru copii, 
acestea ajungînd în prezent la aproa
pe 7 miliarde lei anual. Odată cu ve
niturile bănești pe care populația le 
obține direct din fondurile sociale de 
consum, ea realizează și însemnate 
venituri din utilizarea gratuită, sau 
parțial gratuită, a serviciilor social- 
culturale organizate și finanțate de 
stat. Veniturile populației realizate 
pe această cale au sporit in cincinal 
cu 22 la sută.

Se dezvoltă baza materială a învă- 
țămîntului de toate gradele, a unită
ților social-culturale, fondurile in
vestite de stat fiind cu 50 la sută 
mai mari decît în perioada prece
dentă. Asistăm la o îmbunătățire 
continuă a stării de sănătate a 
populației. Volumul investițiilor în 
domeniul ocrotirii sănătății se ci
frează în acest cincinal la 4,4 mi
liarde lei.

Referindu-se la faptul că dezvol
tarea construcției de locuințe se 
înscrie, la rindul său, în opera ge
nerală de ridicare a nivelului de trai 
al populației, vorbitorul a arătat că 
în acest cincinal se construiesc din 
fondurile statului sau cu ajutorul 
acestuia peste o jumătate de milion 
de locuințe. S-au acordat fonduri 
importante pentru dotări și lucrări 
edilitare, creșterea gradului de sa
tisfacere a populației cu servicii de 
gospodărie comunală, alimentare cu 
apă, energie electrică, transport in 
comun și altele.

Evoluția veniturilor reale pro
venite din muncă evidențiază în 
mod grăitor sporirea simțitoare a 
puterii de cumpărare a maselor, 
latură esențială a ridicării generale a 
standardului de viață.

Suportul material al acestor reali

turor resurselor existente, creșterea 
veniturilor societății noastre și folo
sirea lor judicioasă. în contextul ri
dicării calitative — pe un front larg 
și complex — a activității economice, 
partidul nostru pune în centrul po
liticii sale financiare realizarea unei 
concordanțe depline între veniturile 
și cheltuielile statului, a unei circu
lații monetare echilibrate, accelera
rea vitezei de rotație a tuturor fon
durilor din economie, întărirea pu
terii de cumpărare a leului, asigura
rea unei balanțe de plăți echilibrate. 
Sistemul nostru de prețuri va fi per
fecționat în continuare pentru a asi
gura permanent o rentabilitate op
timă, corespunzătoare cerințelor - re
producției lărgite și ridicării bună
stării populației. Politica partidului 
în acest domeniu are ca o coordona
tă fundamentală stabilitatea prețu
rilor la bunurile de consum.

Proiectul de Program acordă o im
portanță deosebită planului național 
unic, al cărui rol va crește continuu 
în conducerea întregii activități eco
nomice, a tuturor laturilor vieții so
ciale. în acest context, vorbitorul a 
spus: Aceasta ne cere să acționăm 
pentru înlăturarea grabnică a nea
junsurilor din munca noastră, să per
fecționăm activitatea pe care o des
fășurăm, astfel incit planul să reflec
te în întregime orientările și sarcinile 
stabilite de partid, să asigure valo
rificarea la maximum a resurselor. 
Conjugarea tuturor eforturilor în ve
derea dezvoltării armonioase, echili
brate. a economiei naționale impu
ne să asigurăm împletirea organică 
a planificării în profil departamen
tal cu planificarea pe ramuri și în 
profil teritorial. în spiritul prevede
rilor din proiectul de Program, va 
trebui să concentrăm în mai mare 
măsură fundamentarea sarcinilor de 
plan la nivelul întreprinderilor și cen
tralelor, al județelor, orașelor și co
munelor.

Este necesar să manifestăm o deo
sebită grijă față de modul în care 
se asigură prin plan baza materială, 
forța de muncă, toate celelalte con
diții de care depind îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor și sarcini
lor stabilite. Va trebui să acționăm 
pentru întocmirea de planuri concre
te, detaliate, în care — de la început 
— să-și găsească rezolvarea toate 
problemele, toate cerințele produc
ției. O atenție deosebită este necesar 
să acordăm perfecționării sistemului 
de indicatori, norme și normative, ex
tinderii metodelor și tehnicilor mo
derne de planificare, modernizării 
sistemului informațional economic.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Sint încredințat că în secțiunea noas
tră se vor dezbate într-un înalt spi
rit partinic documentele programati
ce supuse spre aprobare Congresu
lui, că vor fi afirmate, cu bucurie și 
entuziasm, adeziunea deplină față de 
conținutul acestor documente, hotă
rîrea de a ne mobiliza întreaga ener
gie și putere de muncă pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne și 
externe a partidului nostru. îmi ex
prim convingerea că, în unanimitate, 
participanții la această secțiune vor 
susține cu căldură, cu profund pa
triotism propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, să fie reales în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului. Aceasta este chezășia în
făptuirii consecvente și plenare a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism, 
un act de înaltă răspundere față de 
prezentul și viitorul patriei noastre 
socialiste.

zări îl constituie dezvoltarea vi
guroasă a forțelor de producție, creș
terea ascendentă și rapidă a produsu
lui social și a venitului național, 
stabilitatea prețurilor, aspecte care 
evidențiază superioritatea sistemului 
nostru socialist în raport cu siste
mul capitalist. Aceasta apare cu 
deosebită pregnanță în condițiile 
actualei crize din lumea capitalistă, 
care accentuează inflația, sporește 
nivelul șomajului, are puternice 
repercusiuni pe plan economic și 
social.

în cadrul vastului program de edi
ficare socialistă a României, partidul 
nostru urmărește cu consecvență 
asigurarea bunurilor și serviciilor în 
cantitățile și la nivelul solicitat de 
creșterea continuă a consumurilor 
populației. Avem astăzi o industrie 
de bunuri de consum modernă, ca
pabilă să satisfacă, sub aspect can
titativ, calitativ și sortimental, ce
rințele cele mai exigente ale con
sumatorilor. Volumul și dinamica 
vînzărilor de mărfuri prin comerțul 
socialist — principala cale de reali
zare a consumului populației — va 
ajunge în 1975 la 142 miliarde lei, 
ritmul mediu anual de creștere fiind 
de 8,7 la sută. în felul acesta volu
mul vînzărilor de mărfuri pe între
gul cincinal va fi cu aproape 10 mi
liarde lei mai mare decît cel pla
nificat. De asemenea, prestările de 
servicii ai| creșcut în această peri
oadă într-un ritm mediu anual de 
11,5 la sută. Corespunzător volumului 
sporit de mărfuri, s-a îmbunătățit 
baza tehnico-materială a comerțului 
și a rețelei de prestări de servicii, o 
atenție deosebită acordindu-se dez
voltării și modernizării unităților 
comerciale și de servicii, în vederea 
asigurării unei serviri civilizate.

Informind, în continuare, secțiunea 
că au fost asigurate integral canti
tățile prevăzute prin plan pe anul 
1974 la mărfurile alimentare și 
nealimentare, intr-o gamă de sorti
mente corespunzătoare structurii 
veniturilor populației și consumului, 
ministrul comerțului interior a pre
cizat că în acest an se vînd popu
lației cantități sporite de mărfuri 
alimentare și nealimentare, și anu
me : 2,3 milioane tone pîine și pro
duse făinoase, 360 mii tone făină, 
536 mii tonei mălai, 475 mii tone 
carne și produse din carne, 100 mii 
tone pește și produse din pește, 160 
mii tone brinzeturi și alte produse 
lactate, 193 mii tone ulei, untură, 
margarina, unt, 40 mii vagoane zahăr 
și produse zaharoase, în afara altor 
20 mii vagoane produse fabricate pe 
bază de zahăr. Numai în Capitală se 
desfac în acest trimestru 1 770 va
goane zahăr și produse zaharoase. 
Anul acesta se vînd, de asemenea, 
63 milioane perechi de încălțăminte, 
780 mii radiouri și televizoare, 227 
mii frigidere, 25 mii autoturisme și 
multe alte produse. Cantitățile de 
mărfuri sint, deci, suficiente ; sint 

însă cumpărători care acumulează 
stocuri peste nevoile normale de 
consum, în detrimentul aprovizionă
rii altora. Este necesar să comba
tem cu toată fermitatea astfel de 
manifestări.

Prin planul de stat sint asigurate 
cantități suficiente de zahăr și pentru 
anul viitor. Ele permit ca, printr-o 
repartizare judicioasă și bună gospo
dărire, să se satisfacă necesitățile de 
consum ale populației. Mai mult, în
tregul plan de aprovizionare toamnă- 
iarnă, aprobat de conducere — des
pre care populația a luat cunoștință 
din presă — se realizează întocmai, 
permițînd Ia toate produsele alimen
tare și nealimentare o aprovizionare 
corespunzătoare.

în cadrul acestui succint bilanț, 
vorbitorul a mai amintit că, la ora 
actuală, comerțul desface circa 200 
mii de articole și' sortimente. La 
unele dintre acestea mai există însă 
goluri. De aceea, comerțul și indus
tria au datoria să facă totul pentru 
lichidarea acestor lipsuri și să asi
gure fondul de marfă în structura 
necesară. Trebuie respectate riguros 
contractele economice și sporită exi
gența în recepționarea mărfurilor, 
ca o condiție esențială în desfășu
rarea unui comerț civilizat. Totodată, 
trebuie acționat pentru îmbunătățirea 
structurii stocurilor în comerț, în 
sensul măririi lor la unele grupe de 
mărfuri. Concomitent, este necesară 
perfecționarea finanțării și creditării 
comerțului, astfel ca această pîrghie 
economică să joace un rol activ în 
aprovizionarea populației. Vor tre-
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Congresul al XI-lea se înscrie în 
analele Partidului Comunist Român, 
în istoria țării și poporului nostru, 
ca un eveniment de importanță epo
cală. Putem afirma, cu deplin temei, 
că documentele și hotărîrile Congre
sului vor jalona întreaga dezvoltare 
economică, socială și politică a țării 
și poporului român în sfertul de veac, 
cu care se va încheia cel de-al doilea 
mileniu. Contemporanii anului 2 000 
— constructori ai României comunis
te — vor cinsti cu recunoștință și 
mindrie, cu satisfacția idealurilor îm
plinite, gîndirea și faptele comuniș
tilor români, în fruntea cărora se 
găsește cel mai ilustru fiu al po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului și președintele țării.

Concepția politică și social-econo- 
mică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
■înțelepciunea și clarviziunea sa, rea
lismul și cutezanța, fermitatea și 
demnitatea care-1 caracterizează, în
crederea nestrămutată în forțele 
creatoare ale poporului și în desti
nul luminos al tării se regăsesc cu o 
deosebită pregnanță în Programul și 
Directivele partidului, în raportul 
magistral prezentat la Congres.

Exprimindu-mi acordul deplin cu 
documentele supuse dezbaterilor 
Congresului și hotărîrea de a milita 
cu fermitate pențru înfăptuirea poli
ticii partidului și statului, socotesc 
de datoria mea să subliniez contri
buția hotărîtoare, de excepțională va
loare teoretică și practică, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus-o 
la definirea liniei strategice și tacti
ce a partidului nostru, de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, de construire a comunismu
lui pe pămintul României. ■

în consens cu voința întregului 
partid, a întregului nostru popor, 
susțin din toată inima propunerea ca 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului 'să fie reales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, luptător neînfri
cat pentru libertate, independență și 
suveranitate națională, pentru pros
peritatea și fericirea poporului ro
mân, pentru victoria cauzei socialis
mului, păcii și colaborării internațio
nale.

Vorbitorul a subliniat că una din 
direcțiile magistrale în care conduce
rea partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează cu ne
abătută conșecvență de la Congre
sul al IX-lșa al partidului și pe care 
Programul partidului o consacră ca 
unui din obiectivele fundamentale 
ale făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, o constituie .parti
ciparea activă a României la diviziu
nea internațională a muncii, la cir
cuitul economic și tehnico-științific 
mondial. în spiritul acestei politici, 
creșterea continuă a volumului și e- 
ficienței activității de comerț exterior 
și cooperare economică internațională 
a tării noastre cqnstituie o puterni
că pîrghie de ridicare calitativă a în
tregii activități economice, a bună
stării întregului popor, un mijloc de 
a facilita și grăbi apropierea Româ
niei de nivelul statelor dezvoltate in- 

bul înlăturate și lipsurile care există 
în așezarea rabatului comercial și 
care determină, la mărfurile cu rabat 
neacoperitor, o frînare la contractări 
din partea organizațiilor comerciale, 
în detrimentul .consumatorilor.

Documentele Congresului al XI-lea 
al partidului — a arătat mai departe 
vorbitorul — prevăd o creștere și 
mai accentuată a nivelului de trai 
al întregului popor. Retribuția me
die pe angajat va spori cu 24—26 la 
sută, iar veniturile reale ale țărăni
mii cooperatiste vor crește cu 20—25 
la sută. în același timp, fondurile so
ciale de consum vor cunoaște un ritm 
mediu anual de creștere de 9,4 la 
sută. Corespunzător veniturilor spo
rite, volumul de desfacere prin co
merțul socialist va spori pînă în 1980 
cu 40—45 la sută. Prestațiile de servi
cii vor crește de asemenea într-un 
ritm susținut, potrivit cerințelor vie
ții moderne, procesului accelerat de 
urbanizare.

Prevederea de a se construi din 
fondurile sau cu ajutorul statului 
un număr de 815 mii apartamente 
în perioada 1976—1980 va permite so
luționarea în linii generale a pro
blemei spațiului locativ, concomi
tent cu îmbunătățirea condițiilor de 
dotare și confort.

In cincinalul următor vor spori cu 
peste 50 la sută fondurile social- 
culturale finanțate de la bugetul de 
stat, pentru învățămint, cultură, artă, 
sănătate, asigurări sociale și sport, 
ceea ce va însemna în medie, pe o 
familie, circa 12 200 lei anual.

dustrial, de a întări prietenia și co
laborarea dintre țări și popoare.

Pornind de la aceste considerente, 
partidul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cer fiecărui co
munist, fiecărui lucrător din dome
niul activității de comerț exterior să 
acorde întreaga atenție acestei pro
bleme fundamentale a dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la un șir de rezultate pozitive 
obținute în perioada după Congresul 
al X-lea al partidului, în domeniul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice inter
naționale.

Consider necesar — a spus el — să 
subliniez în mod deosebit sprijinul 
efectiv, concret, pe care bogata acti
vitate internațională a Președintelui 
Republicii — materializată în înche
ierea unui mare număr de înțele
geri, acorduri și convenții de coope
rare — a adus-o la promovarea 
schimburilor și cooperării economice 
internaționale. Vizitele efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în dife
rite țări socialiste, în țări în curs de 
dezvoltare și state capitaliste dezvol
tate, întîlnirile la nivel înalt au creat 
un vast cadru juridico-economic și 
organizatoric extern, capabil să asi
gure o amplificare puternică și efi
cientă a relațiilor economice inter
naționale ale tării noastre.

în aceeași ordipe de idei, aș vrea 
să relev că perioada de după Con
gresul al X-lea al partidului se în
scrie în istoria României socialiste ca 
perioada cea mai activă, cea mai bo
gată și cea mai fructuoasă pe plan 
internațional.

întreaga desfășurare a evenimen
telor internaționale din ultimii ani a 
confirmat întru totul aprecierile și 
concluziile partidului nostru și se
cretarului său general, cu privire la 
dezvoltarea social-politică a lumii 
contemporane. Tot mai des, în de
clarațiile unor șefi de state și guver
ne, ale unor personalități recunoscute 
ale vieții internaționale, regăsim 
ideea rolului de pionierat, de pre
cursor, pe care președintele țării și 
politica sa externă îl au în desfășu
rarea căilor de soluționare a unor 
mari probleme care preocupă omeni
rea, în edificarea unei noi ordini po
litice și economice internaționale.

Arătînd că dezvoltarea continuă a 
potențialului economic, științific și 
tehnic al României oferă reale posi
bilități pentru rezultate din ce în ce 
mai bune în comerțul exterior și 
cooperarea economică internațională, 
vorbitorul a evidențiat citeva din 
coordonatele obligatorii ale activi
tății viitoare în acest domeniu.

în primul rînd, această activitate, 
avînd la bază analiza marxist-leni- 
nistă — cuprinsă în Programul par
tidului — cu privire la perspectivele 
dezvoltării internaționale, trebuie să 
țină seama de prefacerile revoluțio
nare, sociale și naționale, de muta
țiile în raportul de forțe pe plan 
mondial, care se vor produce în ul
timul sfert de veac al secolului al 
XX-lea și care 'vor conduce la res- 
trîngerea ariei mondiale a capita
lismului, la creșterea în continuare

Creșterea nivelului de trai și a 
gradului de civilizație vor fi in
fluențate și de schimbările calitative 
ce vor interveni în structura socială 
a populației. Pînă în 1990 ponderea 
celor .ocupați în agricultură va scă
dea la 12—15 la sută. Concomitent, 
va crește la peste 50 la sută pon
derea populației ocupate în industrie 
și construcții, ca urmare a creșterii 
în principal a numărului de munci
tori, ceea ce va accentua și mai mult 
rolul clasei muncitoare ca principală 
forță socială a societății noastre so
cialiste. Aceste mutații vor avea, 
desigur, efecte dintre cele mai fa
vorabile asupra productivității mun
cii sociale și a creșterii venitului na
țional.

Acestea sint — a arătat în încheiere 
vorbitorul — numai citeva din obiec
tivele documentelor. Congresului in 
domeniul creșterii nivelului de trai. 
Este meritul partidului nostru de a 
fi elaborat un plan multilateral, 
echilibrat și unitar de înaintare 
consecventă a României pe drumul 
civilizației socialiste, plan care si
tuează în centrul prevederilor sale 
ridicarea nivelului de trai al mase
lor. Continua îmbunătățire a condi
țiilor de viață materială și spirituală 
ale poporului reprezintă scopul 
suprem al întregii activități politice 
și organizatorice pe care a desfășu
rat-o partidul nostru de la eliberarea 
țării, sensul major al planurilor de 
edificare economică și socială pe 
care le elaborează.

a prestigiului șl forței de atracție a 
socialismului, la trecerea pe calea so
cialismului și comunismului a noi și 
noi popoare.

în al doilea rind, trebuie să se por
nească de la cunoașterea permanen
tă a situației concrete economice in
ternaționale, a tendințelor și perspec
tivelor pieței mondiale, în scopul fo
losirii conjuncturii externe în inte
resul economiei naționale ; cu o deo
sebită atenție se cer urmărite și stu
diate situația actuală de criză a eco
nomiei capitaliste, inflația și fluc
tuațiile haotice, speculative ale pre
turilor internaționale, evoluția pro
blemei materiilor prime și a energiei, 
criza _ valutar-financiară și de plăți, 
astfel incit să se poată adopta măsuri 
eficiente pentru protejarea economiei 
naționale și înlăturarea influențelor 
negative pe care fenomenele men
ționate le-ar putea exercita, într-o 
măsură sau alta, asupra activității e- 
conomice externe.

Esențial și hoțărjtor în promovarea 
largă și rodnică a colaborării și coo
perării economice internaționale sînt 
respectarea riguroasă a principiilor 
și normelor dreptului internațional, 
instaurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, bazate pe e- 
chitate și justiție, pe democratiza
rea relațiilor internaționale. Colabo
rarea economică și cooperarea în 
producție cu toate țările socialiste, 
precum și cu alte state ale lumii, in
diferent de orînduirea lor socială, 
pot și trebuie să aducă o contribuție 
mai substanțială la egalizarea nive
lului de dezvoltare a țării noastre cu 
cel al țărilor socialiste avansate e- 
conomic, la apropierea României de 
nivelul, statelor industriale dezvolta
te ale lumii.

în .sfîrșit, în promovarea colaboră
rii și cooperării economice și tehni
co-științifice internaționale este ne
cesar să se folosească o gamă largă 
de metode și forme1 de conlucrare, 
inclusiv cooperarea în producție și 
crearea de întreprinderi și societăți 
mixte de' producție și desfacere.

Congresul al XI-lea pune în fața 
lucrătorilor din domeniul relațiilor e- 
conomice externe — a arătat vorbi
torul — un șir întreg de sarcini de 
mare actualitate și de răspundere 
deosebită, cum sînt : realizarea unei 
balanțe comerciale excedentare, ca o 
componentă importantă a echilibră
rii balanței de plăți a țării, sporirii 
rezervelor valutare și creării în 
perspectivă a condițiilor pentru tre
cerea la convertibilitatea leului ; 
creșterea substanțială a nivelului ca
litativ și tehnic al mărfurilor desti
nate exportului, modernizarea și în
noirea permanentă, rapidă a produc
ției, structurarea acesteia în confor
mitate cu cerințele reale, curente și 
de perspectivă ale piețelor externe 
de mărfuri, ale partenerilor străini ; 
dimensionarea judicioasă a importu
lui de materii prime, materiale; ma
șini și utilaje la strictul necesar al 
economiei naționale.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
abordat apoi probleme ale relațiilor 
economice ale României cu țările so
cialiste, care vor continua să dețină 
ponderea principală în ansamblul ra

porturilor noastre economice exter
ne. România — a spus el — va par
ticipa activ la colaborarea în cadrul 
C.A.E.R., la înfăptuirea „Programului 
complex", pe baza principiilor stabi
lite în comun și a creșterii rolului 
fiecărui partid și stat în conducerea 
și planificarea propriei sale econo
mii naționale. Relevîndu-se realizările 
obținute în ultimii ani în dezvolta
rea relațiilor economice cu țările 
membre ale C.A.E.R., s-a arătat că 
există încă însemnate rezerve de in
tensificare a specializării și cooperă
rii în producție cu Uniunea Sovietică 
și celelalte țări membre ale Consiliu
lui, de extindere a conlucrării în do
meniul satisfacerii necesarului de 
materii prime și surse de energie, 
de amplificare considerabilă a co
merțului reciproc, de activizare a 
schimburilor de realizări științifice 
și tehnologii moderne, de promovare 
mai intensă a metodelor și forme
lor de conlucrare convenite, inclu
siv crearea de întreprinderi și socie
tăți mixte de producție.

In relațiile economice dintre țările 
membre ale C.A.E.R., ale căror eco
nomii se dezvoltă pe baza planurilor 
naționale, respectarea principiilor 
convenite de stabilire a prețurilor 
contractuale este de natură să asigu
re stabilitatea lor pe termen lung, e- 
liminarea influențelor dăunătoare ale 
factorilor conjuncturali speculativi, ai 
pieței capitaliste, este menită să de
monstreze superioritatea noului tip 
de raporturi economice internaționa
le. Totodată, corectarea prețurilor, în 
sensul creșterii lor la produsele a- 
groalimentare, va stimula dezvoltarea 
producției agricole și a schimburilor 
reciproce de mărfuri agroalimentare.

Adincirea și perfecționarea cola
borării economice, specializării și 
cooperării în producție cu țările 
membre ale C.A.E.R. sînt chemate să 
promoveze un tip nou de relații in
ternaționale, să constituie un exem
plu de raporturi echitabile, democra
tice, între state libere și suverane, să 
contribuie la afirmarea în lume a 
unei noi ordini economice șl politi
ce internaționale.

Extinzînd și adîncind colaborarea 
cu țările membre ale C.A.E.R., 
România dezvoltă și diversifică, în 
același timp, relațiile sale economi
ce cu toate celelalte țări socialiste, 
în interesul progresului, întăririi u- 
nității și coeziunii tuturor popoare
le care edifică noua orînduire socia
lă. In această direcție se impun mai 
larg valorificate posibilitățile de a 
amplifica acțiunile concrete de coo
perare economică și tehnică cu R.P. 
Chineză și alte țări socialiste din 
Asia.

în ansamblul relațiilor economice 
șl cooperării noastre internaționale în 
producție, țările în curs de dezvolta
re ocupă un loc tot mai important. 
Extinderea raporturilor cu aceste sta
te, care acționează pentru dezvolta
rea economico-socială independentă, 
se înscrie ca un factor activ în lupta 
generală pentru o politică interna
țională nouă, echitabilă, care să sti
muleze progresul tuturor țărilor și, 
îndeosebi, al celor mai puțin dezvol
tate industrial. Vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu într-un însemnat 
număr de țări în curs de dezvoltare 
din Asia," Africa și America Latină 
au creat cadrul cel mai propice ex
tinderii și diversificării colaborării 
și cooperării economice și tehnico- 
științifice cu aceste țări, folosirii unei 
largi game de forme noi, moderne, 
reciproc avantajoase de cooperare 
în producție, inclusiv crearea de so
cietăți și întreprinderi mixte de pro
ducție, desfacere, cercetare și proiec
tare.

In același timp, pornind de la ce
rințele progresului științific și teh. 
nic contemporan, ale adîncirii divi
ziunii internaționale a muncii și mi- 
litind pentru afirmarea principiilor 
coexistentei pașnice, pentru promo
varea politicii de destindere, cola
borare și pace, România, ca și alte 
țări socialiste, iși extinde raporturile 
economice cu țările capitaliste dez
voltate, pe baza principiilor dreptu
lui internațional. In cadrul acestor re
lații se impune creșterea în ritm sus
ținut și îmbunătățirea substanțială a 
structurii exportului românesc, pentru 
a se asigura un echilibru al ba
lanței de plăți, intensificarea coo
perării în producție, știință și teh
nică, în scopul accelerării progresu
lui industrial și tehnic al economiei 
românești.

Congresul al XI-lea trasează co
muniștilor, tuturor lucrătorilor din 
domeniul relațiilor economice interna
ționale un vast program de acțiune și 
luptă pentru cincinalul următor, pre
cum și pentru o perspectivă ,mai în
delungată. înfăptuirea acestui pro
gram solicită întreaga noastră putere 
de muncă, de inițiativă și iscusință 
profesională, de dăruire în vederea 
îndeplinirii mărețelor obiective tra
sate de partid.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
conducerea partidului, pe secretarul 
său general, de dorința fierbinte a 
comuniștilor, a tuturor lucrătorilor 
din sectorul relațiilor economice in
ternaționale, de a traduce în viață, 
în mod hotărît, Programul Partidu
lui Comunist Român, hotărîrile isto
ricului Congres al XI-lea.
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Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii pentru problemele dezvoltării orîn- 

duirii sociale și de stat și democrația socialistă

Este pentru noi, toți cei care parti
cipăm la lucrările Congresului, și în
deosebi pentru vechii activiști ai 
mișcării noastre muncitorești, un pri
lej de îndreptățită satisfacție de a 
ne putea aduce contribuția la dezba
terea și definitivarea documentelor 
chemate să cristalizeze linia strate
gică generală a partidului și orien
tările tactice pentru întreaga perioa
dă a făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate,, condiție a înain
tării României spre comunism.

Bilanțul activității desfășurate în 
perioada de la Congresul al X-lea, 
precum și direcțiile de acțiune pen
tru viitor, definite in documentele 
puse acum în dezbatere, reliefează 
grăitor deplina capacitate a partidu
lui nostru de aplicare creatoare a 
principiilor universale ale marxism- 
leninismului la condițiile concrete ale 
României, demonstrează înaltul spi
rit de responsabilitate în îndeplinirea 
rolului său de forță politică condu
cătoare a întregii noastre societăți.

Vorbitorul a arătat că toate acestea 
slnt rezultatul unui îndelungat pro
ces istoric, in cursul căruia partidul 
a făcut dovada peremptorie a identi
ficării sale depline cu interesele vi
tale ale întregii națiuni. Pe acest 
temei exprimăm astăzi deplina noas
tră aprobare și' adeziunea fermă față 
de prevederile proiectelor de Pro
gram și Directive, față de magistra
lul Raport prezentat Congresului de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Este locul să subliniem aici că ini
țierea acestor documente de excep
țională însemnătate aparține secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, după cum 
elaborarea și îndeosebi fundamen
tarea lor științifică reflectă nedezmin
țita sa capacitate de a investiga și 
sintetiza noile fenomene ale societății 
românești și ale vieții internaționale.

Din ansamblul problematicii abor
date in documentele Congresului, mă 
voi opri la citeva aspecte privind 
evoluția societății noastre, a rolului 
partidului și statului în contextul 
continuei adînciri a democrației so
cialiste. Consider ca avînd o deose
bită însemnătate, principială și prac
tică, modul în care Programul parti
dului definește funcțiile partidului în 
conducerea procesului economic și 
social complex de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a țării noastre spre 

• comunism, proces care antrenează 
continua dezvoltare a formelor de
mocratice de organizare a societății, 
împletirea tot mai organică a activi
tății partidului cu viața întregului 
popor.

Programul relevă că. drept rezul
tat al întregii evoluții sociale a 
României in ultimele decenii, exer
citarea rolului conducător al partidu
lui și realizarea democrației repre
zintă elemente legate organic între 
ele în dezvoltarea unitară a socie
tății noastre socialiste. Trecerea la 
societatea socialistă multilateral dez
voltată impune ca o cerință legică, 
atît întărirea continuă a rolului con
ducător al partidului, cit și adîn- 
cirea democrației socialiste.

întreaga perioadă a celor 10 ani 
care au trecut de la Congresul al
IX- lea — în care au avut loc profun
de transformări calitative în viața 
economică și socială a țării — se ca
racterizează în aceeași măsură prin 
orientarea fermă spre dezvoltarea 
cadrului instituțional democratic al 
societății noastre. Este concepția că
reia Programul partidului îi consa
cră și In perspectivă același rol e- 
sențial, concepție al cărui promotor 
consecvent este Comitetul Central 
al partidului, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Drept rezultat al activității neobo
site desfășurate în spiritul acestei o- 
rientări, în ultimii 10 ani legăturile 
partidului x cu poporul au atins un 
nivel de deosebită extensiune și pro
funzime. S-a intensificat activitatea 
ideologică și politico-educativă des
fășurată de partid pentru ridicarea 
pregătirii maselor în vederea parti
cipării lor conștiente la conducerea 
statului. Prin aceasta rolul maselor 
populare în făurirea istoriei. In con
solidarea orînduirii noastre socialiste 
a atins dimensiuni necunoscute pînă 
azi. înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului a devenit cauza 
Întregului popor. Frontul Unității So
cialiste, creat în 1968, a consfințit pe 
plan organizatoric realitatea esenția
lă pentru societatea românească con
temporană, de coeziune și unitate 
indestructibilă în jurul partidului, a 
tuturor cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate.

Aplicarea consecventă a cerințelor 
centralismului democratic, generali
zarea principiului conducerii colecti
ve in toate verigile vieții economice 
și sociale : instituționalizarea adună
rii generale a oamenilor muncii ca 
for suprem de conducere în unitățile 
economice, crearea comitetelor și 
consiliilor oamenilor muncii ca or
gane colective de conducere — con
stituie cadrul organizatoric, de largă 
cuprindere a maselor în făurirea pro
priului lor destin, o puternică școală 
a democrației.

Dialogul permanent cu poporul, 
metodă comunistă fundamentală de 
conducere a societății, a devenit re
gulă. Conducerea de partid și de stat 
se află în contact permanent cu crea
torii bunurilor materiale și spiritua
le ale societății. Este concludent fap
tul că numai in perioada de cinci ani 
care a trecut de la Congresul al
X- lea, secretarul general al parti
dului, împreună cu alți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, a 
efectuat 118 vizite de lucru în 'toate 
județele tării și 44 vizite de lucru în 
Capitală. în cele 176 vizite întreprin
se în 75 de orașe, împreună cu ca
dre de partid, specialiști, cetățeni, au 
fost analizate numeroase probleme 
ale activității economico-sociale și 
cultural-educative in 320 întreprin
deri industriale și șantiere. 85 uni
tăți agricole, 120 obiective social-cul- 
turale, 44 unități de învătămînt și 
cercetare științifică, 32 expoziții. Au 
intrat în practica curentă a vieții 
noastre sociale asemenea forme de
mocratice înaintate ca dezbaterea pu
blică a celor mai importante proiec
te de legi și hotăriri de partid ; 
consultarea frecventă a specialiștilor, 
a celorlalți oameni ai muncii asupra 
problemelor de interes național ; 
consfătuiri republicane și locale în 
variate domenii ale vieții economice, 
sociale, ideologice, începînd cu cele 
ale cadrelor de conducere din indus
trie și agricultură, din domeniul fo
restier, a secretarilor comitetelor co
munale de partid și a primarilor, a 

proiectanților, a cadrelor din siste
mul financiar și al comerțului exte
rior, din învătămînt și din domeniul 
cercetării științifice. Fiecare dintre 
aceste consfătuiri a permis un am
plu flux de idei între partid și popor, 
o mai bună înțelegere de către popor 
a orientării și pozițiilor partidului, 
odată cu o cunoaștere mai bună a 
preocupărilor și nivelului de con
știință ale maselor. S-a cimentat prin 
aceasta și mai bine unitatea de voin
ță și acțiune a întregii societăți. In 
felul acesta democrația noastră so
cialistă a devenit cadrul unitar per
manent de afirmare a unității po
litice a întregului popor pe baza co
munității intereselor și năzuințelor 
tuturor oamenilor muncii, asigurind 
manifestarea plenară a personalității 
umane corespunzător principiilor eti
cii și echității socialiste.

în concepția partidului nostru, de
mocrația socialistă — ca proces viu, 
dinamic — se caracterizează prin ce
rința continuei perfecționări a for
melor sale de organizare și acțiune 
spre a imprima eficientă maximă 
conceperii și realizării actelor de 
decizie.

în viziunea de largă perspectivă a 
Programului,' adincirea democrației 
socialiste se desfășoară în corelație 
indisolubilă cu creșterea rolului sta
tului ca principal instrument în or
ganizarea activității economico-so
ciale, în apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a independen
ței și suveranității patriei. în pro
cesul complex de dezvoltare a socie
tății socialiste, funcțiile statului se

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CORNEL BURTICĂ 
delegat al organizației județene de partid Sibiu

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii pentru problemele ideologice, 
ale activității politice, culturale și de educație socialistă

Revenlndu-mi sarcina de a con
duce desfășurarea lucrărilor Secțiu
nii pentru problemele ideologice, ale 
activității politice, culturale și de 
educație socialistă doresc, în primul 
rînd, să-mi exprim deplina aprobare 
față de proiectele de Program șl de 
Directive, precum și față de Raportul 
de activitate al C.C. al P.C.R., pre
zentat Congresului de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Fără îndoială, acest Con
gres va înscrie un moment istoric în 
viața partidului și a națiunii noas
tre socialiste — cristalizind pentru 
prima dată, atît pentru comuniști cît 
și pentru întregul popor, un program 
științific fundamentat, menit să asi
gure unirea și dirijarea convergentă 
a tuturor energiilor tării spre obiec
tivele edificării in România a celei 
mai drepte și mai înaintate orîn- 
duiri sociale. în deplină conformi
tate cu adevărul, se poate aprecia 
că niciodată, în întreaga istorie a 
partidului, un Congres nu a avut pe 
masa sa de lucru documente de o 
asemenea însemnătate pentru desti
nele națiunii, nu a fost precedat de 
o pregătire atît de vastă, de o dez
batere atît de profundă care a. cu
prins efectiv întreaga societate.

în acest context trebuie relevat ro
lul esențial, determinant, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu — atît în ce 
privește activitatea practică de con
ducere, prin marile acțiuni inițiate, 
prin dinamismul neobosit și simțul 
viu al realităților, prin receptivitatea 
și sensibilitatea față^de nou, intran
sigența revoluționara și intoleranta 
în fața rutinei — cît și pe ,planul 
activității teoretico-ideologice. prin 
cutezanța gîndirii și exemplul stră
lucit de aplicare a adevărurilor fun
damentale ale comunismului știin
țific la condițiile concrete și particu
laritățile specifice ale României, prin 
capacitatea profundă de analiză și 
sinteză a fenomenelor din (Societatea 
noastră și din viața internațională.

Sînt trăsături ce s-au manifestat 
din plin cu prilejul elaborării docu
mentelor Congresului, care poartă 
amprenta acestei prodigioase • gîn- 
diri. Pe drept cuvînt, în calitatea 
noastră de membri ai Partidului Co
munist Român, ne mîndrim că în 
funcția de secretar general al parti
dului acționează un militant comu
nist cu asemenea calități. De aceea, 
ne asociem, din toată inima, la ac
tul de voință al întregului partid și 
popor, care dorește ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales se
cretar general al partidului.

împărtășim împreună satisfacția 
că la Congres partidul nostru se 
înfățișează cu importante realizări 
atît pe plan material, economic și 
social, cît și cu rezultate deosebit de 
pozitive în domeniul activității spi
rituale. Se cuvine menționat faptul 
că activitatea ideologică a cunoscut 
o evoluție ascendentă — de la sim
plu la complex — o linie de con
tinuitate și consecvență, de Ia ideile 
și orientările preconizate de Congre
sele IX și X la stadiul superior 
marcat prin Programul partidului. 
Ca urmare, în acești ani s-au înre
gistrat o serie de incontestabile 
progrese. Este vorba atît de aspec
tele de ordin cantitativ, prin dez
voltarea mijloacelor educative șl lăr
girea continuă a sferei lor de cu
prindere socială, ca și a bazei lor 
materiale, cît și, în mod deosebit, 
de progresele .calitative, reflectate 
în perfecționarea conținutului aces
tei activități, legarea sa mai strînsă 
de viață, de realitățile specifice, în 
dezvoltarea spiritului creator, a ori
zontului de cunoaștere și educației 
socialiste a celor ce muncesc.

Fără a ne propune o evocare ex
haustivă, am sublinia, pentru ilus
trarea caracterului deosebit de fruc
tuos al acestei perioade, faptul că ea 
a inclus elaborarea de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu a „Tezelor din 
iulie" 1971, dezbaterea proiectului de 
„Norme ale vieții și muncii comu
niștilor. ale eticii și echității socia
liste", plenara Comitetului Central 
din noiembrie 1971 care a adoptat 
programul ideologic — confirmat și 
completat de Conferința Națională a 
partidului din iulie 1972.

Sînt semnificative în acest sens 
aspecte ca dezvoltarea învățămîn tu
lul politic, care cuprinde nu numai 
pe toți membrii partidului, ci aproa- 

adaptează continuu la cerințele aces
tui proces.

Firește, dezvoltarea democrației so
cialiste reclamă imperios respectarea 
riguroasă a ordinii stabilite prin lege. 
Disciplina civică, responsabilitatea 
socială sint corolarul firesc al drep
turilor și libertăților democratice, in 
viziunea tezei marxiste privitoare la 
libertate, ca înțelegere, ca recunoaș
tere a necesității de a acționa în 
slujba mersului înainte al societății. 
Democrația socialistă se afirmă ast
fel ca o formă superioară de disci
plină socială.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că, drept urmare a marilor 
realizări economice și sociale. Parti
dul Comunist Român, România socia
listă au atins, odată cu un înalt grad 
de coeziune politică pfe plan intern, 
un grad superior de dezvoltare a re
lațiilor lor externe, au dobindit ca
pacitatea de a contribui atît Ia pro
movarea largă a ideilor socialismului, 
cit și la rezolvarea problemelor com
plexe ale contemporaneității.

Realizarea prevederilor documente
lor. ce vor fi adoptate de Congres — 
Programul și Directivele — va în
tări considerabil această capacitate a 
partidului și a statului atît în desă- 
virșirea politicii interne, cit și a ce
lei externe, în contribuția adusă la 
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale la care 
s-a referit atît de stăruitor în rapor
tul său secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Superioritatea orînduirii noastre 
socialiste, a arătat vorbitorul, este 

pe totalitatea oamenilor muncii ; 
întărirea muncii politice, oglindită 
prin sporirea considerabilă a numă
rului agitatorilor, gazetelor de pe
rete și brigăzilor artistice de agita
ție, concomitent cu integrarea așeză
mintelor culturii de masă in activi
tatea politico-educativă. în paginile 
ziarelor și revistelor, în emisiunile 
de radio și televiziune a sporit sub
stanțial spațiul afectat problemelor 
teoretico-ideologice, organizării vie
ții în concordanță cu normele eticii 
și echității socialiste. Au fost edi
tate numeroase lucrări și studii în 
domeniul istoriei, filozofiei, dreptu
lui, esteticii etc. în creația artistică 
poate fi salutată apariția unui șir de 
opere pătrunse de spirit militant, re
voluționar, cu vibrant mesaj» patrio
tic. Se poate aprecia că activitatea 
politico-educativă și-a încorporat 
contribuția în toate realizările im
portante ale acestor ani — dezvolta
rea conștiinței socialiste găsindu-și 
expresii materializate în dezvoltarea 
atitudinii noi fată de muncă, în nu
meroasele inițiative în producție ge
nerate de marea întrecere pentru în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen, în participarea tot mai ac- . 
tivă a maselor la conducerea vieții 
obștești. Desigur, rezultatele pozitive 
nu pot constitui surse de automulțu- 
mire, cultivarea autoexigenței fiind 
ea însăși o componentă de bază a ac
tivității educative. în propaganda de 
partid. în munca politică de masă, în 
cercetarea științifică din domeniul so
cial, în domeniul presei și radiotele- 
viziunii, în creația literar-artistică 
mai persistă nu puține carențe, ne
ajunsuri și neîmpliniri. datorii socia
le neonorate.

în concepția partidului nostru dez
voltarea socială nu se rezumă la 
creșterea forțelor de producție, ci 
presupune în mod necesar făurirea 
concomitentă atît a premiselor ma
teriale cît și a premiselor spirituale 
ale înaintării spre comunism. Aces
te premise se află în strînsă unitate, 
interacțiune și interdependență dia
lectică. afirmarea tot mai puternică 
a rolului motrice, dinamizator al 
conștiinței socialiste fiind o necesi
tate legică în procesul făuririi fazei 
superioare a socialismului — creație 
istorică rațională a poporului.

Este unanimă aprecierea că Pro
gramul partidului prevede obiective 
strălucite ; dar trebuie, de asemenea, 
unanim înțeleasă necesitatea ridi
cării gradului de conștiință al oame
nilor la nivelul acestor obiective 
grandioase, faptul că ele nu-și vor, 
găsi materializarea printr-o evoluție 
spontană, ci vor fi realizate de oa
meni și prin activitatea oamenilor, 
— că omul societății noastre cu ni
velul de conștiință mereu mai înalt 
este garanția îndeplinirii acestui 
Program istoric. Iată de ce trebuie 
să ne axăm discuțiile pe tematica 
majoră a perfecționării tuturor latu
rilor și tuturor compartimentelor ac
tivității politico-educative.

în acest sens, doresc să evidențiez 
însemnătatea deosebită și acordul 
deplin cu măsurile necesare de în
treprins pentru creșterea calitativă a 
întregii noastre activități pe tărîm 
politico-ideologic și educativ, expuse 
în Raportul de activitate al Comite
tului Central prezentat Congresului 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. In
tr-adevăr, așa cum subliniază secre
tarul general al partidului, este 
stringent necesar să asigurăm în a- 
cest domeniu o concepție clară, o în
drumare unitară și, totodată, o sus
ținută activitate practică de zi cu 
zi, întrucîț numai prin înarmarea 
partidului cu concepția înaintată a 
materialismului dialectic, prin dez
voltarea spiritului militant al co
muniștilor în lupta împotriva a tot 
ce nu mai corespunde noilor condiții 
istorico-sociale și in promovarea 
noului, riumai prin ridicarea nivelu
lui teoretic ideologic, partidul va că
mine veșnic . un partid revoluționar, 
va conduce mersul ferm al poporu
lui spre comunism.

Asigurind întărirea spiritului mili
tant în înfăptuirea politicii partidu
lui, trebuie, totodată, să determinăm 
o puternică iradiere a spiritului par
tinic în toate celulele vieții sociale. 
Trebuie să realizăm o considerabilă 
îmbunătățire în domeniul educației 
politice, al învățămîntului și întregii ■ 
propagande de partid, pentru însu
șirea mai aprofundată de către oa
menii muncii * materialismului dia- 

demonstrată prin omogenitatea și 
coeziunea ei, realizate cu neabătută 
stăruință de un încercat conducător 
politic revoluționar, călit în mari 
bătălii. Partidul Comunist Român. Ca 
membri ai acestui partid ne revine 
înalta datorie de a face totul pentru 
continua întărire a detașamentului 
revoluționar de avangardă a clasei 
muncitoare, a poporului, de a ridica 
continuu nivelul politico-ideologic al 
tuturor comuniștilor, de a dezvolta 
democrația internă de partid, de a ci
menta unitatea de nezdruncinat a 
rindurilor partidului.

Ne revine deopotrivă sarcina să 
desăvirșim dezvoltarea continuă_ a 
societății noastre socialiste, să fău
rim o puternică democrație socialis
tă, trainic suport al politicii interne 
și externe a partidului : să întărim 
continuu statul nostru socialist, bas
tion al independenței și suveranității 
naționale, scut de apărare a cuceri
rilor revoluționare ale poporului nos
tru împotriva oricărei agresiuni.

Congresul al XI-lea reprezintă un 
nou jalon luminos pe drumul larg 
pe care partidul, poporul nostru pă
șesc cu neabătută încredere. Am acu
mulat o bogată experiență în con
strucția socialistă. Economia noastră 
națională cunoaște o dezvoltare con
tinuu ascendentă. Orînduirea noas
tră socialistă este trainică, de 
nezdruncinat, prin unitatea întregu
lui popor în jurul partidului.

Congresul al XI-lea dă în aceste 
zile partidului și țării un program 
de largă perspectivă. Avem con
vingerea deplină că exprimînd 
voința celor peste 2,4 milioane 
de comuniști, adînc pătruns de 
răspunderea pe care o are față de 
întregul nostru popor muncitor. Con
gresul va alege din rîndurile sale, în 
frunte cu secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducerea politică destinată să-i 
realizeze hotărîrile, un Comitet Cen
tral experimentat, capabil și ferm, 
devotat pînă la capăt marii cauze a 
socialismului. • 

lecție și istoric, în spiritul viu, crea
tor, propriu gîndirii științifice revo
luționare a proletariatului, străină 
oricărei osificări sau sclerozări, pen
tru înțelegerea clară a legităților 
dezvoltării sociale, ca o condiție a 
formării omului deplin liber, social 
și spiritual — capabil să realizeze 
saltul istoric în „imperiul libertății", 
al necesităților înțelese.

Trebuie să acționăm mai energic 
pentru sporirea combativității în 
lupta împotriva vechilor racile și 
mentalități, a oricăror mentalități 
anarhice, mic-burgheze, egoiste, să 
asigurăm ca propagarea normelor 
eticii și echității să nu ia forma unor 
prelegeri platonice, ci să-și accen
tueze continuu caracterul revoluțio
nar, Dentru extirparea vechiului din 
conștiințe. Pornind de la experiența 
adîncă de viață a poporului, sor
bind din seva înțelepciunii sale și, 
totodată, bazîndu-se pe concepția 
materialismului dialectic și istoric 
despre lume și viață, partidul iși 
propune să asigure o largă eflores
centă a celor mai prețioase virtuți, 
de cinste, adevăr și dreptate, de res
ponsabilitate socială și omenie, ce 
au caracterizat dintotdeauna pe cel 
mai buni fii ai poporului — sinteza 
suDerioară a acestor trăsături mo
rale fiind însuși umanismul socia
list, atribut definitoriu al Programu
lui ca și a! întregii activități a par
tidului. care pune pe primul plan 
omul și îmbină interesele particulare 
cu cele ale întregii societăți.

Referindu-se la creația literar-ar
tistică, vorbitorul a subliniat datoria 
participanților la lucrările secțiunii 
de a dezbate cu mult simț de răs
pundere sarcinile care revin creatori
lor de valori spirituale în opera de 
perfecționare continuă a societății și 
a omului, în făurirea unei arte și li
teraturi care, în stil ari și forme de 
expresie variate, adecvate talentului 
și personalității artistice a fiecăruia, 
să aibă drept trăsături comune și 
definitorii inspirația din viața și 
munca poporului, principiile umanis
mului socialist, dorința de a sluji 
idealurile comunismului.

în continuare, vorbitorul a ridicat 
în atenția participanților la lucrările 
secțiunii problema educării tineretu
lui în spiritul dragostei față de mun
că și învățătură, al responsabilității 
față de societate, față de destinele și 
viitorul patriei, subliniind, totodată, 
necesitatea perfecționării educației 
patriotice în spiritul celor mai bune 
tradiții ale poporului. Este necesar să 
acționăm în continuare pentru adin
cirea mai departe a frăției dintre po
porul român și naționalitățile conlo
cuitoare în perspectiva procesului de 
formare a poporului muncitor unic al 
societății comuniste, pentru dezvol
tarea conștiinței internaționaliste a 
oamenilor muncii, în deplina înțele
gere a faptului că edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate are 
loc într-o lume a accentuării interde
pendențelor și că partidul concepe a- 
ceastă operă nu în izolare sau „în
chistare", ci, dimpotrivă, prin cea mai 
largă conlucrare cu toate țările so
cialiste, prin diversificarea cooperă
rii cu toate națiunile, în spiritul so
lidarității și respectului mutual.

Avem în vedere, a continuat vorbi
torul, necesitatea unei intense parti
cipări la schimburile de idei din lu
mea contemporană, la lupta pentru 
combaterea ideologiei burgheze, a 
concepțiilor anticomunismului, a tu
turor emanațiilor ideologice ale poli
ticii imperialiste de forță și dictat, 
împotriva teoriilor retrograde, reac
ționare, pentru afirmarea tot mai 
pregnantă a superiorității ideologiei 
socialiste ; avem, de asemenea, în 
vedere intensificarea participării Ia 
dezbaterile teoretice din mișcarea 
comunistă, știut fiind că tocmai prin 
aportul propriu, original, al fiecărui 
partid, prin confruntările de opinii, 
care constituie motorul progresului 
în orice domeniu al cunoașterii, se 
asigură îmbogățirea și împrospătarea 
continuă a tezaurului comun a! gin- 
dirii revoluționare marxist-leniniste.

In încheierea cuvintului său, vorbi
torul și-a exprimat convingerea că 
participanții la lucrările secțiunii vor 
face totul pentru buna îndeplinire a 
sarcinilor ce decurg din documentele 
Congresului al XI-lea pentru toți 
cei ce lucrează în domeniul atît de 
vast și de complex, de nobil și pa
sionant al formării omului nou.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI TELESCU 
delegat al organizației județene de partid Timiș

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii pentru problemele organizatorice, 
ale vieții interne de partid și ale organizațiilor de masă și obștești

îmi revine deosebita cinste de a 
deschide dezbaterile din cadrul Sec
țiunii pentru problemele organizato
rice, ale vieții interne de partid și 
ale organizațiilor de masă și obștești, 
care grupează un număr important 
de delegați și invitați la înaltul fo
rum al comuniștilor din România — 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului.

Am ascultat cu toții magistralul 
Raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit și 
emoționant document, ce încunu
nează cu aureola sa profund științi
fică proiectul de Program al parti
dului și proiectul de Directive su
puse aprobării Congresului, care con
turează într-o largă și multilaterală 
perspectivă destinele națiunii noastre 
socialiste, evoluția României pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a înaintării 
treptate, dar sigure, spre comunism

în adunările generale ale organi
zațiilor de bază, in conferințele de 
partid pentru dări de seamă și ale
geri — a spus vorbitorul — s-a ex
primat totala adeziune a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de. alte 
naționalități, a întregului nostru 
popor la conținutul documentelor 
Congresului, precum și hotărîrea ne
clintită de a înfăptui în mod exem
plar, cu înaltă exigență și răspundere 
comunistă, sarcinile însuflețitoare 
din aceste documente programatice, 
ce jalonează, cu forța previziunii 
specifice marxism-leninismului crea
tor, mersul mereu ascendent al țării 
spre noi culmi de progres și civili
zație. De asemenea, întregul partid, 
toți cei ce muncesc în țara noastră 
iși exprimă adeziunea deplină la 
principiile ce călăuzesc rodnica și 
multilaterala activitate internațională 
a partidului și statului nostru, oma
giază cu căldură contribuția deosebită 
a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe marxist- 
leniniste a partidului, acțiunile de 
larg și vibrant răsunet în conștiința 
omenirii pe care le-a întreprins în 
direcția statornicirii unui climat de 
destindere și cooperare intre țări și 
popoare, a făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte în care să 
triumfe idealurile păcii, democrației 
și socialismului.

îndeplinind mandatul încredințat 
de comuniști, conferințele organiza
țiilor județene de partid au exprimat 
voința unanimă ca în înalta funcție 
de secretar general al Partidului Co
munist Român să fie reales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eminentul condu
cător al partidului și statului nostru, 
care prin activitatea sa neobosită, 
străbătută de nobilele sentimente ale 
patriotismului și internaționalismului 
socialist, se bucură de stima, dra
gostea și profundul respect al între
gului nostru popor. Convingerea ne
clintită a întregului popor este că, 
îrt frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, partidul nostru va în
făptui neabătut hotărîrile Congresu
lui al XI-lea, aspirațiile sale cele 
mai înalte de înflorire necontenită 
a României.

După ce a relevat că Raportul Co
mitetului Central a înfățișat amplul 
și însuflețitorul tablou al dezvoltării 
patriei noastre, ca rezultat al în
făptuirii hotărîrilor celui de-al X-lea 
Congres și ale Conferinței Naționale 
a partidului, iar pe bună dreptate, 
anii dintre Congresele al X-lea și al 
XI-lea reprezintă perioada cea mai 
fertilă din întreaga istorie a patriei 
noastre, vorbitorul a subliniat că 
succesele obținute de poporul nostru 
în toate domeniile de activitate do
vedesc forța creatoare a clasei mun
citoare, care iși îndeplinește cu 
succes rolul de clasă conducătoare a 
societății, demonstrează vitalitatea 
alianței muncitorești—țărănești, a co
laborării strînse cu intelectualitatea, 
cu toți oamenii muncii fără deosebi
re de naționalitate. Aceste succese 
— cum se precizează în Raport — 
confirmă pe deplin justețea liniei 
politice generale marxist-leniniste a 
partidului, de aplicare creatoare a le
gităților generale la condițiile con
crete ale țării noastre. Ele constituie 
dovada vie a faptului că partidul 
nostru și-a îndeplinit și își îndepli
nește cu cinste rolul de forță politică 
conducătoare a națiunii, asigurind 
unirea eforturilor întregului popor 
în lupta pentru făurirea societății

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN ANDREI 
delegat al organizației județene de partid Vilcea

Cuvîntare rostită în deschiderea lucrărilor Secțiunii privind activitatea internațională 
a partidului și statului

Exprimînd aprobarea integrală față 
de proiectele de Program și Directive 
și față de Raportul de activitate al 
Comitetului Central, prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbito
rul a relevat că partidul se înfăți
șează la Congresul al XI-lea cu un 
bilanț deosebit de bogat atît pe plan 
intern, cît și în sfera raporturilor ex
terne, îndreptățind aprecierea că ulti
mii cinci ani marchează, și din acest 
punct de vedere, perioada cea mai 
fertilă din Întreaga sa istorie — ceea 
ce ilustrează corelația dialectică și 
îmbinarea armonioasă dintre activi
tatea internă și cea internațională.

Aceste importante succese sînt in
disolubil legate, în inimile tuturor 
oamenilor muncii din România și în 
conștiința lumii, de activitatea neobo
sită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de rolul său hotărîtor atît în elabo
rarea, cît și în traducerea în viață, 
ca arhitect și constructor, a întregii 
politici internaționale a partidului și 
statului nostru. Ca unul ce lucrez în 
Secretariatul Comitetului Central al 
partidului în domeniul relațiilor ex
terne, a spus vorbitorul, aș dori să 
subliniez unele trăsături pe care se
cretarul general al partidului le ma
nifestă permanent și care își pun am
prenta determinantă asupra cursului 
politicii externe românești — princi
pialitatea comunistă fermă și dina
mismul în acțiune, modul creator, 
dialectic, mereu viu de abordare a 
fenomenelor vieții internaționale, mi
nuțiozitatea analizei și puterea de 
anticipare, capacitatea fericită de 
sinteză intre realismul riguros și spi

socialiste multilateral dezvoltate. Și 
în viitor partidul va constitui centrul 
vital al națiunii noastre socialiste ; 
el va asigura atît elaborarea științi
fică a politicii de dezvoltare a Româ
niei. cit și conducerea activității în 
vederea înfăptuirii acestei politici.

Faptul că o parte din lucrările 
Congresului se desfășoară pe secțiuni 

s dovedește încă o dată profundul de
mocratism ce s-a statornicit in viața 
partidului nostru, întrucît oferă po
sibilitatea ca un număr foarte mare 
de delegați să participe activ la dez
baterea documentelor programatice 
care jalonează direcțiile de dezvol
tare social-economică și politică a 
țării pe o lungă perioadă de timp. 
Sîntem încredințați — a arătat vor
bitorul — că toți participanții la 
lucrările secțiunii noastre. îndepli- 
nindu-și mandatul încredințat de 
conferințele organizațiilor județene 
de partid, vor susține și aproba do
cumentele de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României pe 
calea edificării comunismului: Ra
portul Comitetului Central, prezentat 
de tovarășul Nicolae .Ceaușescu, Pro
gramul partidului și Directivele Con
gresului al XI-lea, Normele eticii și 
echității socialiste, modificările aduse 
Statutului.

Fără îndoială că secțiunea noastră, 
exprimînd voința comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, va susține, 
potrivit mandatului încredințat dele- 
gaților de conferințele organizațiilor 
județene de partid, realegerea în 
funcția de secretar general al parti
dului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, eminentul conducător al 
partidului și al statului, personalitate 
marcantă a vieții politice interna
ționale.

După ce a subliniat că interven
țiile în cadrul secțiunii au menirea 
să înfățișeze experiența dobîndită și 
căile de perfecționare continuă a 
muncii organelor și organizațiilor de 
partid, a modalităților de exercitare 
a rolului lor conducător in toate do
meniile de activitate, de integrare 
organică a comuniștilor în activitatea 
economico-socială a județelor, orașe
lor, comunelor, a tuturor unităților 
economice și sociale, vorbitorul a 
spus : să abordăm multilateral pro
blemele stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor 
de partid, ale întăririi vieții interne, 
disciplinei și responsabilității tuturor 
comuniștilor în îndeplinirea sarcinilor 
politice, sociale, profesionale și 
obștești, ale stimulării criticii și auto
criticii. Din Raportul Comitetului 
Central, din celelalte documente ale 
Congresului se desprind sarcinile 
importante ce revin în continuare 
organelor și organizațiilor de partid 
în îndrumarea activității organizații
lor de masă și obștești pentru mobi
lizarea oamenilor muncii la realiza
rea obiectivelor fixate de partid. 
Avem convingerea că în dezbaterile 
din cadrul secțiunii și aceste pro
bleme vor ocupa locul cuvenit.

în continuarea cuvîntării sale, vor
bitorul a spus : întrucît activez in 
județul Timiș, doresc, odată cu ex
primarea adeziunii totale a celor 
peste 80 000 de comuniști pe care-i 
reprezint la conținutul documen
telor Congresului, a voinței lor ca 
în funcția de secretar general al 
partidului să fie reales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să vă înfățișez 
citeva aspecte din acest județ.

în cursul actualului cincinal, în 
județul Timiș producția globală in
dustrială s-a dezvoltat intr-un ritm 
mediu anual de peste 14 la sută, 
urmînd ca în 1975 eă să fie de 21 
miliarde lei, practic de aproape două 
ori mai mare față de 1970. Dînd 
viață angajamentelor luate în cin
stea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și a Congresului al
XI-lea,  în ziua de 23 noiembrie oa
menii muncii din industria timi- 
șeană au îndeplinit integral sarci
nile pe cei 4 ani ai actualului cin
cinal. Se prelimină ca pînă Ia 
sfirșitul anului să se obțină o pro
ducție suplimentară de 1,9 miliarde 
lei ; sînt create, de asemenea, con
dițiile ca sarcinile întregului cincinal 
să fie realizate cu 90 de zile mai 
devreme.

Județul nostru deține o pondere 
însemnată în agricultura țării, reali- 
zind 5,3 la sută din producția 
acesteia. Ca urmare a puternicului 
sprijin primit din partea conducerii 

ritul creator mereu proaspăt, între 
cutezanță și responsabilitate, angaja
rea plenară și neslăbită, ca patriot și 
internaționalist, în slujirea propriului 
popor și în promovarea înaltelor 
idealuri și aspirații ale tuturor na
țiunilor.

Exprim convingerea fermă că rea
legerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al par
tidului, dînd expresie hotăririi și do
rinței unanime a comuniștilor, a în
tregului nostru popor, constituie o 
premisă esențială și garanția conti
nuității acestei politici fertile. Mai 
mult, finind seama de sentimentele 
de stimă și prețuire, amplu manifes
tate pe diferitele meridiane ale glo
bului, față de dimensiunea inter
națională a personalității conducăto
rului partidului și statului nostru ca 
promotor al cauzei libertății, progre
sului și prieteniei între popoare, exis
tă toate temeiurile de a spune că 
realegerea sa va depăși în semnifi
cație aria expresiei de voință a par
tidului și poporului nostru.

Subliniind că în condițiile actuale, 
cînd modificările radicale survenite 
în raportul de forțe pe plan mondial 
au imprimat transformărilor națio
nale și sociale Un extraordinar dina
mism, cînd procesul dezvoltării pro
gresiste a omenirii, avansînd .inexo
rabil, întilnește probleme de o deose
bită complexitate, vorbitorul a relie
fat că meritul principal al partidului 
nostru, al conducerii sale, al secreta
rului său general rezidă în capacita
tea de a fi știut să desprindă, în 
urma unei analize științifice, marxist- 

partidului și statului în direcția 
dezvoltării bazei tehnico-materiale, a 
măsurilor luate pentru realizarea în 
avans — prin largi acțiuni de muncă 
patriotică — a programului de îmbu
nătățiri funciare, pentru aplicarea 
cuceririlor științei agrotehnice, pro
ducția medie la hectar în cei patru 
ani ai cincinalului actual a sporit 
la toate culturile, fiind, spre exemplu, 
Ia grîu cu 43,9 la sută mai mare față 
de cea a cincinalului anterior. în 
1974 s-a obținut cea mai mare re
coltă de grîu cunoscută vreodată pe 
meleagurile noastre, ceea ce a făcut 
ca „Ziua recoltei" să fie sărbătorită 
în județul Timiș. Pentru realizările 
deosebite în creșterea producției, în 
ultimii 4 ani. unui /număr de 53 de 
unități agricole din județ le-a fost 
conferit Ordinul Muncii clasa I. iar 
o cooperativă agricolă și două sta
țiuni pentru mecanizarea agriculturii 
au fost distinse cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste.

Ca pe întreg cuprinsul țării, odată 
cu avintul industriei și agriculturii, 
a crescut nivelul de trai al maselor; 
se desfășoară cu o amploare fără 
precedent construcțiile de locuințe ; 
se dezvoltă continuu rețeaua unită
ților comerciale și prestatoare de 
servicii ; se lărgește și se moderni
zează baza materială a ocrotirii să
nătății populației ; se îmbunătățește 
transportul in comun ; are loc un 
susținut proces de apropiere a con
dițiilor de viață de la sate de cele 
de la orașe. Sporește neîncetat 
aportul județului nostru la progresul 
științei, Culturii și artei românești ; 
se înfăptuiesc în tot mai bune con
diții sarcinile stabilite de conducerea 
partidului în direcția integrării în- 
vățămintului cu cercetarea și pro
ducția.

Comitetul județean de partid, 
biroul său au desfășurat și desfășoară 
o muncă susținută pentru cunoaște
rea temeinică a fenomenelor vieții 
politice, economice, sociale, pentru 
aplicarea celor mai corespunzătoare 
măsuri în vederea generalizării ex
perienței pozitive, a prevenirii și 
lichidării neajunsurilor.

O atenție deosebită am acordat — 
a arătat mai departe vorbitorul — 
mutării centrului de greutate al ac
tivității de partid în unitățile de 
bază, respectării riguroase a princi
piului muncii și conducerii colec
tive, dezvoltării democrației și în
tăririi disciplinei de partid. A de
venit o metodă curentă consultarea 
activului de partid, a comuniștilor, 
a maselor largi de oameni ai muncii 
în toate problemele majore ale 
dezvoltării economiei și vieții so- 
cial-culturale; se organizează frecvent 
consfătuiri, dezbateri și schimburi 
de experiență cu cadrele din di
verse sectoare ; biroul și secreta
riatul. militînd pentru înlăturarea 
paralelismelor și suprapunerilor; 
pentru creșterea eficienței propriei 
activități, analizează periodic la 
fața locului — in întreprinderi in
dustriale, pe șantiere și in unități a- 
gricole — stadiul îndeplinirii hotărî
rilor de partid și de stat, acționează 
împreună cu cei chemați să le fina
lizeze. Se realizează in practică mai 
buna coordonare a acțiunilor organe
lor și organizațiilor de partid, con
siliilor populare, organizațiilor de 
masă și obștești, unirea eforturilor 
oamenilor muncii în direcția solu
ționării problemelor de fond ale 
vieții economice și sociale.

Conștienți că în munca noastră 
există încă neajunsuri. îndeosebi pe 
linia organizării mai profunde a ac
tivității și a controlului îndeplinirii 
hotărîrilor. sîntem deciși să facem 
totul ca activitatea viitoare să se ca
racterizeze prin mai mult dinamism, 
perseverență, spirit militant, comba
tivitate revoluționară, să promovăm 
cu mai mult curaj noul, îmbinarea 
organică a preocupărilor curente cu 
cele de perspectivă.

Asigur Congresul al XI-lea că 
organele și organizațiile de partid 
din județul Timiș, toți cei ce muncesc 
pe meleagurile noastre, strîns uniți 
în jurul conducerii partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, vor da 
viață fără șovăire hotărîrilor pe care 
le va adopta înaltul forum al parti
dului, vor face totul pentru continua 
creștere a contribuției județului 
nostru la grandioasa operă de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

leniniste, concluzii juste în aprecie
rea conținutului tendințelor și eveni
mentelor, pe această bază stabilin- 
du-se obiective de acțiune îndrăznețe 
și, în același timp, clare șl realiste.

In sfera relațiilor interstatale, pro
iectul Programului partidului contu
rează marele obiectiv al făuririi unei 
noi ordini politice și economice inter
naționale. Este perspectiva strategică 
a făuririi unui sistem de relații inter
naționale din care să fie excluse 
războiul și agresiunea, să fie eradi
cate practicile politicii imperialiste 
de forță, dominație și dictat, să dis
pară instrumentele materiale ale a- 
cestei politici prin realizarea unor 
măsuri reale și efective de dezarma
re, prin lichidarea blocurilor militare 
și a politicii de bloc ; în care să fie 
depășit fenomenul subdezvoltării, 
problemă esențială a vieții contem
porane, frină a progresului și sursă 
de mari pericole pentru pacea între
gii umanități ; în care litigiile posi
bile între state să fie soluționate ex
clusiv pe cale pașnică, prin tratative; 
în care drepturile și aspirațiile legi
time ale fiecărei națiuni să-și găseas
că împlinirea ; în care fiecare stat, 
indiferent de mărime, forță, nivel de 
dezvoltare sau sistem social, să-și 
facă auzit glasul și să contribuie di
rect, într-un cadru democratic, la so
luționarea problemelor in interesul 
tuturor popoarelor și al păcii gene
rale. Acesta este sensul major al e- 
forturilor, depuse cu recunoscută stă-

(Continuarc în pag. a IX-a)
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ruirțță, pentru ca principiile pe care 
România le așează la baza relațiilor 
sale externe — respectul indepen
denței și suveranității, egalitatea in 
drepturi, neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc — să-și gă
sească o largă generalizare, ca fac- 
tor-cheie al statornicirii unor rapor
turi noi intre toate națiunile lumii.

în centrul politicii externe a par
tidului și statului se situează, așa 
cum se arată și în proiectul de Pro
gram, adîncirea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală cu toate țările socialiste, relații 
menite să ofere lumii un model de 
conlucrare rodnică între state libere, 
suverane și egale în drepturi, întra- 
jutindu-se frățește pentru prosperita
tea fiecăruia, corespunzător cerințe
lor progresului comun și creșterii 
forței de atracție a socialismului în 
lume.

Trebuie relevată în mod special 
rodnicia excepțională a orientării 
spre adîncirea și diversificarea rela
țiilor de colaborare dintre România 
și țările din Orientul Mijlociu, Afri
ca, America Latină și Asia, care au 
pășit pe calea dezvoltării economice 
și sociale independente, fiind pro
fund și autentic interesate într-o re
structurare radicală, în sens demo
cratic și progresist, a vieții interna
ționale. Se poate aprecia că în acest 
răstimp s-a produs un veritabil salt 
calitativ în ce privește dezvoltarea 
raporturilor României cu aceste sta
te, corespunzător creșterii rolului și 
ponderii lor în lumea contemporană.

în același timp, au continuat să se 
dezvolte relațiile și au fost promo
vate forme noi de cooperare cu ce
lelalte țări ale lumii, inclusiv cu ță
rile capitaliste dezvoltate, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

Trăgind concluziile corespunzătoa
re din analiza deplasărilor care s-au 
produs și continuă să se adincească 
în raportul de forțe pe plan mondial, 
partidul nostru apreciază că înlătu
rarea pericolului de război și fău
rirea noii ordini politice și economi
ce reprezintă azi un obiectiv concret 
de luptă, o sarcină realistă și strin
gentă a epocii noastre, al cărei prin
cipal conținut îl constituie procesul 
de trecere a omenirii de la capita
lism la socialism. Aceasta impune, 
evident, o uriașă mobilizare a po
poarelor și forțelor lor politice, o 
concentrare convergentă, unitară a 
tuturor energiilor maselor populare 
de pretutindeni. Tocmai aceasta este ’ 
o deviză de frontispiciu a întregii 
activități internaționale a Partidului 
Comunist Român.

Corespunzător orientărilor stabilite 
de Congresul al X-lea, partidul nos
tru și-a amplificat permanent sfera 
legăturilor externe, văzînd în aceasta

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI L£TAY LAJOS
delegat al organizației județene de partid Cluj

Ca redactor de revistă, poet și scrii
tor maghiar din România, aș dori,'în 
primul rînd, să mă raliez propunerii 
izvorite din adîncul inimii tuturor 
membrilor de partid, a întregii na
țiuni socialiste, ca cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân să-l realeagă în funcția de cea 
mai mare răspundere, de secretar 
general al partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Alăturarea mea 
la această propunere izvorăște, în 
esență, din aceleași rațiuni ca și ale 
întregului Congres, ca și ale între
gului nostru popor : dorim să con
tinuăm cu consecvență politica par
tidului nostru de construire a socia
lismului multilateral dezvoltat, de 
înaintare a țării noastre pe calea co
munismului, militînd totodată pentru 
asigurarea libertății, independenței 
și suveranității națiunii noastre so
cialiste. îndeplinind îndatoririle noas
tre internaționaliste, participînd la 
diviziunea internațională a muncii și 
fiind prezenți în circuitul viu al cul
turii universale. Dorim să continuăm, 
deci, cu consecvență acea politică 
internă și externă a partidului care 
a asigurat o vertiginoasă dezvoltare 
a patriei noastre pe calea revoluției 
tehnico-științifice și creșterea pres
tigiului României în acest ultim de
ceniu mai mult ca în oricare epocă.

Referindu-se la sarcinile concrete 
ce revin tuturor membrilor breslei 
scriitoricești, vorbitorul a spus : do
resc ca pe baza unei îndelungate 
activități în domeniul ideologic, ca 
poet și redactor, să arăt ce au în
semnat pentru mine și colegii mei, 
scriitori și artiști, anii ce au premers 
și urmat Congresul al X-lea și, ba- 
zîndu-mă pe succesele literar-artis- 
tice obținute în această perioadă, să 
arăt ce îndatoriri ne revin, mie și 
colegilor mei, pentru a înfăptui în 
următorii ani politica culturală a 
partidului, recomandările și indicații
le tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Vorbim des de contribuția hotărî- 
toare a personalității secretarului 
general, de exigența, consecvența șl 
spiritul său novator, care au modelat 
și transformat viața noastră, au a- 
sigurat' un nou avînt, un nou ritm 
în toate domeniile de activitate. în 
literatură și artă acest lucru s-a ma
nifestat prin faptul că partidul a e- 
liminat din drumul progresului pie
dicile ivite In viața spirituală a pa
triei din motive obiective sau su
biective.

Pătrunderea tot mai pregnantă în 
circuitul valoric mondial, sprijinul 
acordat manifestării plenara a per

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE MUNTEANU
delegat al organizației județene de partid Brăila

Am ascultat cu deosebită atenție 
Raportul prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — document de înaltă va
loare teoretică și practică — ce a 
făcut o temeinică analiză a drumu
lui istoric parcurs de la Congresul 
al X-lea și ne-a înfățișat tabloul 
însufletitor al marilor prefaceri 
economico-sociale petrecute în via
ta patriei noastre. Ca delegat Ia 
Congres, este pentru mine un titlu 
de mîndrie să-mi exprim acordul și 
aprobarea deplină față de politica 
internă și externă a partidului, de 
documentele ' pe care le dezbatem, 
documente care dau expresie trăsătu
rilor definitorii ale politicii partidu
lui, cerințelor generale ale progresu
lui, remareîndu-se prin dinamism, 
prin capacitatea partidului de a apli
ca cu clarviziune spiritul creator al 
învățăturii marxist-leniniste la con
dițiile specifice și tradițiile tării 
noastre.

Așa cum se subliniază în istori
cele documente programatice pre
zentate Congresului, continuarea 
fermă a politicii de industrializare 

o îndatorire internaționalistă de prim 
ordin, o contribuție concretă la cau
za generală a unității de acțiune a 
detașamentelor înaintate ale clasei 
muncitoare, a tuturor forțelor demo
cratice și progresiste, a întregului 
front antiimperialist al popoarelor.

Partidul nostru întreține în pre
zent relații cu 89 de partide comu
niste și muncitorești și a avut în ul
timii cinci ani aproape 600 de întil- 
niri bilaterale pentru schimb de pă
reri și experiență, la diferite nive
luri, dintre care peste 200 de aseme
nea acțiuni cu partidele frățești din 
țările socialiste. P.C.R. a acționat 
consecvent pentru întărirea coeziunii 
și solidarității mișcării comuniste in
ternaționale, pentru promovarea unor 
relații de unitate de tip nou, înteme
iată pe principiile autonomiei, egali
tății, neamestecului în treburile in
terne, a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia 
politică generală, tactica și strategia, 
metodele și formele de activitate, a- 
plicînd în mod creator învățătura 
marxist-leninistă la condițiile sale 
specifice. Considerînd discuțiile tovă
rășești de la partid la partid, de\ la 
conducere la conducere, drept calea 
cea mai corespunzătoare în condițiile 
existenței unor deosebiri de păreri, 
inerente diversității enorme de si
tuații în care acționează partidele 
comuniste, partidul nostru își reafir
mă poziția, care, prin documentul 
supus aprobării Congresului, dobin- 
dește un caracter programatic, de a nu 
participa sub nici o formă la con
damnarea sau blamarea altor parti
de. Acestea sînt coordonatele în care 
înțelege P.C.R. să lărgească și în vii
tor colaborarea și solidaritatea inter
naționalistă cu partidele frățești, atît 
în relațiile bilaterale, cît și în ca
drul întîlnirilor multilaterale — in
clusiv la conferința partidelor co
muniste și muncitorești din Europa 
— întîlniri menite să ofere cadrul 
unor consultări care să pună în va
loare întregul potențial de gîndire și 
experiență al partidelor, să se desfă
șoare sub auspiciile unității și să 
ducă la promovarea unei solidarități 
autentice a întregii mișcări comu
niste.

P.C.R. și-a manifestat activ solida
ritatea cu lupta partidelor frățești 
din țările capitaliste pentru drepturi 
și libertăți democratice, împotriva 
dominației monopolurilor, prin mo
bilizarea largă a tuturor forțelor 
sociale interesate în înfăptuirea 
unor adinei prefaceri democrati
ce de natură să deschidă calea spre 
socialism. De altfel, întreaga expe
riență Istorică — inclusiv propria ex
periență a partidului nostru — a în
vederat pregnant necesitatea unității 
de acțiune dintre toate detașamentele 
clasei muncitoare, dintre comuniști, 
socialiști și sociâl-democrați, atît 

sonalității creatoare, concomitent cu 
stimularea diversității modalităților 
de exprimare, în condițiile accentuă
rii unității ideologice, încurajarea 
discuțiilor creatoare; dezavuarea 
pseudo-artei, a șabloanelor, a pre
fabricatelor, toate acestea au dus la 
o deosebită înviorare a creației puse 
în slujba poporului. în România ul
timului deceniu s-au născut romane, 
nuvele, versuri, piese de teatru de o 
deosebită, valoare, spectacole, filme, 
sculpturi, picturi, compoziții, opere 
arhitecturale cu care pe drept cuvînt 
se pot mîndri oamenii de litere și 
artă și pot sta cu fruntea ridicată în 
orice for internațional, la fel ca și 
muncitorii, tehnicienii, savanții, toți 
cei ce creează în această țară. împre
ună cu partidul, noi toți trebuie să 
ne confruntăm cu întrebarea funda
mentală : cum vom putea acționa șl 
mai bine pentru ca această artă li
beră să-și poată îndeplini cu și mai 
multă eficiență misiunea sa revolu
ționară de transformare, de modelare 
a omului și societății în condițiile 
etapei noi, mult mai complexe, de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
spre comunism ?

Dacă mi s-ar pune întrebarea în 
ce constă esența documentelor Con
gresului al XI-lea în ceea ce pri
vește dezvoltarea literaturii și artei 
în România următoarelor două de
cenii. aș răspunde fără echivoc : 
Plenara Comitetului Central din no
iembrie 1971, Conferința Națională a 
partidului din 1972, cuvîntările rosti
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în fața scriitorilor și oamenilor de 
artă sau la alte întîlniri, proiectele 
de Program și de Directive, toate 
subliniază rolul important care re
vine creatorilor de frumos, artei în 
opera istorică de educare a omului 
nou, comunist. în același timp toate 
documentele Congresului al XI-lea 
ne atrag atenția că fără lichidarea 
ariei de influență a rămășițelor men
talităților și deprinderilor moștenite 
de la vechea societate nu se poate 
concepe trecerea la construcția co
munismului, căci, în această operă, 
conștiința socială reînnoită a omului 
epocii noastre devine o inestimabilă 
forță materială.

în continuare, vorbitorul a arătat: 
Programul partidului subliniază în 
capitolele referitoare la activitatea 
ideologică și educativă : „trebuie pus 
cu putere în evidență faptul că li
bertatea individuală se’ poate realiza 
numai In cadrul libertății colective, 
generale, că orice încercare de a o- 

socialistă reprezintă factorul pri
mordial al dezvoltării forțelor de 
producție, al progresului economic 
și social al țării.

Importantele mijloace financiare 
puse la dispoziția județului nostru 
în actualul cincinal — aproape 11 
miliarde lei — ca urmare a trans
punerii în viață a politicii consec
vente a partidului de repartizare 
rațională a forțelor de producție, au 
determinat profunde mutații canti
tative în dezvoltarea producției in
dustriale, în diversificarea și mo
dernizarea ramurilor economice, 
ceea ce va face ca, în anul 1975, 
producția globală industrială să fie 
de trei ori mâi mare față de anul 
1965.

Răspunzînd cu nețărmurit entu
ziasm și elan în muncă înflăcăratei 
chemări lansate de secretarul gene
ral al partidului de a devansa rea
lizarea actualului cincinal și apli- 
cind în practică prețioasele indica
ții date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei făcute 
la Brăila în octombrie 1973, oamenii 
muncii din Întreprinderile Industriale 

pe plan național, cît și pe scară in
ternațională, cerința colaborării cu 
alte forțe democratice, cu păturile 
mijlocii, cu masele de credincioși, cu 
elemente progresiste din cadrul ar
matei și administrației, pentru ca, 
prin căutarea răbdătoare a căilor de 
acomodare și conlucrare, să se creeze 
premisele unei largi acțiuni unitare 
în vederea înfăptuirii de transfor
mări revoluționare. Partidul nostru 
și-a adus contribuția la afirmarea a- 
cestui proces pozitiv așa cum ilus
trează cifrele semnificative privind 
dezvoltarea contactelor și relațiilor 
P.C.R., ale Frontului Unității Socia
liste cu numeroase partide socialiste 
sau social-democrate.

în perioada scursă de la ultimul 
Congres, au cunoscut o amploare fără 
precedent legăturile internaționale 
ale partidului cu forțele politice, cu 
partidele de guvernămînt din țările 
în curs de dezvoltare, ceea ce se ex
primă și prin stabilirea și dezvoltarea 
unor raporturi de conlucrare activă 
cu 68 de asemenea formațiuni poli
tice, cu care s-au realizat, numai în 
ultimii ani, peste 150 de contacte di
recte. Această perioadă a fost, tot
odată, caracterizată prin intensifica
rea puternică a relațiilor de solidari
tate militantă ale partidului nostru 
cu mișcările de eliberare națională, a 
sprijinului consecvent și multilateral 
acordat luptei acestora. în acest răs
timp, țara noastră a fost vizitată de 
28 de delegații ale mișcărilor de eli
berare națională, cu care au fost în
cheiate documente de mare impor
tanță, mareînd primele recunoașteri 
internaționale ale acestor mișcări ca 
reprezentante legitime ale popoarelor 
respective. Și în viitor, așa cum pre
vede Programul partidului, această 
linie de sprijin și solidaritate activă 
va fi urmată cu consecvență, pînă la 
lichidarea -definitivă a colonialismu
lui, neocolonialismului și rasismului 
și, în continuare, in construirea vieții 
noi, independente a popoarelor eli
berate, pe calea progresului econo
mic și social.

O oglindă vie a relațiilor interna
ționale trainice și deosebit de ample 
ale partidului nostru, a stimei de 
care se bucură-pe arena mondială o 
constituie 'însuși faptul că la lucră
rile Congresului nostru participă un 
număr atît de mare de delegați 
reprezentativi ai formațiunilor po
litice prietene, o seamă dintre aces
tea fiind prezente pentru prima dată 
la congresul unui partid comunist.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
speranța că lucrările secțiunii vor 
cristaliza concluzii utile pentru mun
ca viitoare pe tărîmul relațiilor ex
terne, în așa fel îneît linia politică 
strălucită elaborată de conducerea 
partidului și însușită de întregul nos
tru popor să fie optim transpusă în 
viață.

pune libertatea personală celei ge
nerale este greșită, dăunătoare". 
Partidul Comunist Român a făcut și 
va face și în viitor totul pentru a 
stimula dezvoltarea personalității 
artistice, dar niciodată nu a accep
tat ideea că artistul poate exista in 
afara sau deasupra societății, a com
bătut orgoliul artistic ce poate îm
brăca uneori aspecte triste, alteori 
hilare, ca și experiențele goale, lipsi
te de sens. în perioada dintre Con
gresul al X-lea și cel la care parti
cipăm acum, partidul a arătat de ne
numărate ori, clar și hotărît, că spri
jină acea artă care servește liberta
tea și înălțarea spirituală și mate
rială a poporului, arta adine uma
nistă, militantă, deoarece numai o 
astfel de artă poate continua și îm
plini cele mai nobile tradiții ale îna
intașilor. Și cu aceasta am ajuns la 
ceea ce voiam să evidențiez în le
gătură cu valoarea internațională a 
Programului și în ceea ce privește 
capitolul consacrat problemelor ideo
logice. în țările capitaliste cele mai 
dezvoltate, numeroși scriitori, artiști 
s-au îndepărtat în mod tragic de pu
blicul lor, de cititori, de spectatori, 
de auditori. Vorbind despre realita
tea socială a alienării, mulți s-au în
străinat de umanitate, tocmai de o- 
mul care ar fi putut recepta mesajul 
lor. în România angajată pe calea 
revoluției sociale și tehnico-științi
fice, partidul comunist atrage aten
ția scriitorilor și artiștilor că aliena
rea față de publicul receptor, față 
de popor, căruia 1 se adresează toate 
creațiile, nu este o consecință obli
gatorie a dezvoltării tehnicii. Dim
potrivă I Mărturia artistului comu
nist despre om șl omenie, lupta sa 
pentru om șl omenie constituie o 
dovadă elocventă că umanismul In 
epoca noastră n-a devenit o relicvă 
demodată, ci este o comoară comună 
pentru popoarele tinere, pentru na
țiunile și țările care luptă pentru e- 
liberarea și desăvlrșirea libertății 
lor. Orice roman, poezie, piesă de 
teatru, scrisă în românește sau în 
limbile naționalităților conlocuitoa
re — frumoase prin omenia ce o 
degajă — orice creație remarcabilă 
poate constitui o mare victorie în 
munca noaștră stăruitoare de forma
re a conștiinței noi, dar, în același 
timp, și o valoare de export pe piața 
internațională a creațiilor spirituale. 
De aceea, pot să afirm că, votînd 
documentele programatice supuse 
dezbaterii Congresului, votez în a- 
celașl timp șl pentru literatura uma- 
nlst-revoluționară, pusă în slujba 
poporului.

ale județului, sub conducerea organi
zațiilor de partid, au îndeplinit pînă 
la 30 septembrie a.c. sarcinile de 
plan pe patru ani la producția glo
bală industrială, înregistrind ur 
ritm de creștere de 10,2 la sută, față 
de 8,5 la sută cit se prevăzuse ini
țial ; la producția-marfă sarcinile ai 
fost îndeplinite in proporție de 11’ 
la sută, cu aproape 3 miliarde le 
mai mult decît se stabilise prin pla 
nul cincinal.

Constructorii de mașini de 1- 
I.U.G. „Progresul", unitate care a im 
plinit în acest an o jumătate de seco 
de existență, raportează Congresuli 
că prețioasele indicații și recoman 
dări ale secretarului general al par 
tidului au fost înfăptuite. în acest a 
obținem un ritm de creștere a pro 
ducției de peste 15 la sută, urmînr 
ca în ultimul an al cincinalului a- 
ceasta să fie cu 50 la sută mai mare 
decît în 1970.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la activitatea constructorilor de 
mașini brăileni în direcția înnoirii 
și diversificării producției, arătind 
că în ultimul timp g-au asimilat în 

fabricație excavatorul hidraulic cu 
cupă de 1,25 m.c., încărcătorul fron
tal de 45 C.P. cu o mare varietate 
de echipament, s-au realizat prototi
purile autogrederului de 180 C.P.. 
macaralei de 25 de tone și încărcă
torului frontal de 120 C.P., astfel îneît 
la sfîrșitul acestui an ponderea pro
duselor modernizate va fi de 70 la 
sută din întreaga producție, iar în 
1975 aceasta urmează să crească cu 
100 la sută. în. planul de perspectivă 
avem prevăzut să diversificăm exca
vatoarele grele de 3,2 pînă la 12 m c 
capacitate cupă, în paralel cu mo
dernizarea actualelor tipuri de ex
cavatoare hidraulice.

Privitor la dezvoltarea în conti
nuare a .întreprinderii, vorbitorul a 
arătat că pînă în 1980 valoarea pro
ducției va crește cu 80 la sută în 
condițiile sporirii capacităților de 
producție, aplicării unor tehnologii 
moderne, asimilării de produse la 
nivelul tehnicii celei mai avansate*, 
creșterii productivității muncii cu 65 
la sută, iar cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă vor fi reduse cu 
peste 170 lei.

Pentru realizarea la un nivel su

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIU DOBRESCU 
delegat al organizației județene de partid Suceava

Făcîndu-mă purtătorul gîndurilor 
celor ce muncesc și trăiesc pe pla
iurile cu rezonanță de cronică, de 
pe meleagurile sucevene aduc cu 
mine — a spus vorbitorul — cuvin
tele de cea mai aleasă prețuire, iz
vorite din puritatea sentimentelor 
bucovinenilor față de acest for de 
importanță fundamentală pentru 
destinele României moderne, față 
de magistralul Raport, față de auto
rul în fapt al înălțătoarelor idei pe 
care le degajă, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Congresul afirmă, totodată, prin 
calitatea sa de înalt for al glndirii 
și voinței celui mai revoluționar de
tașament al poporului, hotărîrea 
nestrămutată a ființei noastre de a 
sluji cu credință politica marxist-le
ninistă a partidului, deosebita pre
țuire pe care o dăm activității des
fășurate de Comitetul nostru Cen
tral, de secretarul general al parti
dului, de la Congresul precedent șl 
pînă în prezent, activitate pe care 
o validează în chip minunat înfăp
tuirile mărețe de pe toată glia țării.

în acest climat fierbinte, a spus 
vorbitorul, ce concentrează aspirați
ile neamului nostru, asociez voinței 
nestăvilite a poporului arzătoarea 
dorință a sucevenilor ca Iubitul con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conștiință din conștiința națiunii 
noastre, să fie reales în înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Profund mișcat de cuvlntulttova
rășului Nicolae Ceaușescu’din ședința 
de ieri a Congresului, dați-mi voie 
să-mi exprim totala admirație față 
de frumusețea morală, față de perso
nalitatea atotpilduitoare a secretaru
lui general al partidului și să-mi ma
nifest nețărrrturita bucurie de a face 
parte din generațiile care și-au lumi
nat idealurile la flacăra spiritului și 
cutezanței sale revoluționare, dorin- 
du-i și pentru aceasta la unison cu 
întreaga națiune să ne trăiască mult 
iubitul conducător, cit țara și poporul, 
pentru a ne conduce la izbînda comu
nistă.

îngăduiți-mi, tovarăși, a spus vorbi
torul, ca pe marginea intervenției 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de ieri 
să mai fac o reflecție. Cred că ar 
trebui ca în legătură cu matura de
clarație făcută ieri de către secreta
rul general al partidului, și alți 
tovarăși din conducere să tragă con
cluziile care se impun și poate, în 
acest sens, ar trebui ca și comisia de 
propuneri aleasă ieri de Congres să 
reflecteze asupra acestui lucru.

Referindu-se la ampla dezvol
tare a economiei județului Su
ceava în ultimii ani, vorbitorul a 
arătat că astăzi în industrie" se 
realizează în numai 11 zile producția 
din anul 1948, că resursele materiale 
și umane ale Țării de Sus și-au găsit 
o folosire complexă, cu largi deschi
deri spre o valorificare și mai înaltă. 
Sîntem bucuroși să raportăm în acest 
distins cadru că, în peisajul județu
lui, cu toate valorile de care dispune 
el — și, afirmînd aceasta, mă gîn- 
desc în primul rînd la comuniști — 
s-a Înregistrat, ca un omagiu adus 
Congresului, un avans în actualul 
cincinal de peste 130 de zile ; sarci
nile pe 10 luni ale anului curent au 
fost înfăptuite, In industrie, cu 11 
zile mal devreme, reallzîndu-se su
plimentar 255 milioane lei la produc
ția globală și peste 257 milioane lei 
la producția-marfă, existînd reale 
premise ca prevederile cincinalului 
actual să fie Înfăptuite în patru ani 
și jumătate,

Cu cele mal alese sentimente de 

perior a sarcinilor de producție în 
consens deplin cu proiectul de Di
rective ale Congresului al XI-lea al 
partidului, care prevede ca ponderea 
industriei constructoare de mașini în 
totalul producției industriale să a- 
jungă în 1980 la circa 34 la sută, vor
bitorul a arătat că se impun, între 
alte măsuri, perfecționarea continuă 
a sistemului de aprovizionare teh- 
nico-materială, accentuarea decala
jului între documentația pusă la dis
poziție de beneficiar și execuția pro
dusului propriu-zis. Documentațiile, 
în special la unele utilaje tehnolo
gice complexe, continuă să vină pînă 
la sfîrșitul anului de bază și chiar în 
cursul anului de plan, iar unele ba
lanțe se definitivează în cursul anu
lui, creîndu-se astfel goluri în fabri
cație care influențează negativ rit
micitatea producției. înlăturarea u- 
nor asemenea neajunsuri ar permite 
întreprinderilor concentrarea atenți
ei în mai mare măsură asupra pro
blemelor interne de organizare, de 
îmbunătățire a calității producției și 
creștere a eficienței economice.

în legătură cu asimilarea și mo
dernizarea produselor, vorbitorul a 

gratitudine față de conducerea parti
dului și statului nostru, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru grija 
părintească ce o poartă dezvoltării 
județului nostru, doresc să informez 
Congresul că aplicarea prevederilor 
cincinalului următor va avea și pen
tru Țara de Sus efectul unui adevă
rat salt în toate domeniile de acti
vitate, că industria suceveana care 
se va îmbogăți cu încă peste 30 obi
ective va fi la finele anului 1980 de 
peste 4 ori mai mare decît în 1965.

Opera impresionantă prin comple
xitate și valențele sale politico-mora
le pe care am edificat-o întemeiază, 
stimați tovarăși, un adevăr ce ne de
finește existența, și anume că astăzi 
sîntem pe deplin stăpîni în propria 
casă. Căci așa cum spune poetul; „în 
țara noastră românească / Vrem înși
ne stăpîni să fim / Și stăpînirea ei 
cu nimeni / Nu cugetăm s-o împăr-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
delegat al organizației județene de

Cu legitimă mîndrie și un profund 
sentiment patriotic particip la lucră
rile Congresului al XI-lea — forum 
suprem al comuniștilor, al întregului 
nostru popor, eveniment de însem
nătate istorică In viața partidului și 
poporului. Congresul dezbate docu
mentele programatice de o mare va
loare teoretică și practică care pre
figurează cu clarviziune științifică 
viitorul comunist al națiunii noastre 
socialiste.

Ca sol al comuniștilor din județul 
Galați, al constructorilor navali gălă
țeni, îmi exprim totala adeziune față 
de magistralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de 
proiectul de Program al partidului, de 
celelalte documente ale Congresului, 
în această calitate, cer permisiunea 
Congresului de a exprima, de la înal
ta sa tribună, aleasa stimă și pre
țuire a tuturor oamenilor muncii din 
județul Galați față de activitatea 
prodigioasă desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a știut și știe 
să conducă cu pricepere și clarviziu
ne, cu pasiune revoluționară destine
le României socialiste. Prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului și statului reprezintă 
atît pentru noi, cît și pentru întregul 
popor, garanția amplificării succese
lor de pînă acum, a transpunerii în
tocmai în viață a obiectivelor însufle- 
țitoare ce vor fi adoptate de acest 
înalt forum, a liniei politice generale 
interne și externe a partidului și sta
tului. Cu aceste calde sentimente, 
exprlmînd mandatul încredințat de 
comuniștii gălățeni, susțin din inimă 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului. Cu acest prilej, și noi, comu
niștii din județul Galați, ne alăturăm 
dorinței unanime a întregului partid 
de a ura din toată inima tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu 
multă sănătate, ani mulți de viață și, 
mereu în fruntea noastră, să ne 
călăuzească pe drumul realizării idea
lurilor comuniștilor români de a ri
dica țara noastră pe culmile cele mai 
înalte ale progresului și civilizației.

în continuare, vorbitorul a arătat că' 
cinstind mărețul eveniment din viața 
partidului, a întregului popor, oame
nii muncii gălățeni se prezintă astăzi 
cu planul industriei pe 4 ani al 
cincinalului îndeplinit cu aproape trei 
luni mai devreme, urmînd ca pînă la 

propus simplificarea actualei meto
dologii de predare a, comenzilor și 
de încheiere a contractelor, în sensul 
ca majoritatea timpului de lucru al 
proiectanților să fie folosit efectiv 
în proiectare și nu cu lucruri mă
runte, administrative, cum se mai 
întîmplă uneori.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Sînt învestit de către cei peste 11 000 
membri ai marii familii a construc
torilor de mașini brăileni, în frunte 
cu comuniștii, să transmit Congre
sului hotărîrea fermă a acestora de 
a-și amplifica eforturile în vederea 
realizării înaltelor misiuni ce ne re
vin. Am mandatul să transmit do
rința fierbinte a tuturor muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor ca to
varășul Nicolae Ceaușescu, comunis
tul încercat, dîrz și neobosit, să fie 
reales în înalta funcție de secretar 
general al partidului. Vedem în a- 
ceastă realegere un act de mare în
semnătate și răspundere pentru în
făptuirea cu succes a mărețului pro
gram de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

țim". Aceasta ține — îngăduiți-mi să 
spun — de natura intimă a ființei 
noastre naționale și este acum indiso
lubil legată de sensurile fundamenta
le ale socialismului.

Sintetic vorbind, România are as
tăzi în lume, cu adevărat și în înțe
lesul plenar al cuvîntului, un nume 
căruia-i conferim, pe zi ce trece, 
prin materializarea politicii interne 
șl internaționale a partidului, valen
țele renumelui. Aș spune că e în le
gea firii ca afirmînd aceste lucruri 
să mă gîndesc, în primul rînd, la to
varășul Nicolae Ceaușescu, omul care, 
slujind cu cea mal înaltă credință 
poporul român, s-a dovedit totodată 
un reputat șl adevărat internaționa
list, un militant activ pentru stator
nicirea pe toate meridianele globului 
a unui climat de încredere, colabora
re și pace.

Politica internațională a partidului 

sfîrșitul acestui an să se obțină o 
producție suplimentară de 5,5 miliar
de lei. Referindu-se la dezvoltarea în 
continuare a județului Galați, vorbi
torul a spus că volumul dublu de in
vestiții față de actualul cincinal, care 
va fi alocat, va determina pe lîngă 
creșterea substanțială a producției și 
crearea a 32 000 noi locuri de muncă, 
ridicarea nivelului de trai. Bunăoară, 
din sporul de 7—8 milioane tone de 
oțel prevăzut în Directive a se obține 
pe economie în anul 1980, peste 4 mi
lioane se vor realiza la Galați.

Referindu-se apoi la importanta 
creștere pe care o va cunoaște pro
ducția de nave în viitorul cincinal, 
vorbitorul a informat Congresul că 
șantierele noastre navale se pregătesc 
cu toată atenția și răspunderea să 
îndeplinească aceste deosebit de 
complexe sarcini. 'Astfel, în 1975, la 
Galați se va începe construcția na
vei de 55 000 tdw, iar din noul și 
modernul șantier de la Constanța, tot 
în același an, vor pleca în cursă pri
mele două mineraliere de 55 000 tdw 
și va începe pregătirea fabricației 
petrolierului de 150 000 tdw.

Abordînd problemele complexe cu 
care vom fi confruntați în înfăptui
rea Directivelor Congresului — a 
spus în continuare vorbitorul — tre
buie să subliniem că principala noas
tră preocupare este de pe acum pre
gătirea profesională și politică a unui 
număr important de cadre în peste 
25 de meserii și profesii de bază, 
care să asigure forța ,de muncă ne
cesară. în vederea reducerii fluctua
ției cadrelor, care se menține încă 
la un nivel ridicat pentru șantierele 
navale, date fiind complexitatea și 
condițiile deosebite de muncă, este 
necesar să acordăm în viitor o aten
ție sporită îmbunătățirii muncii poli
tico-educative desfășurate de orga
nizațiile de partid, ca și condițiilor 
de muncă și de viață ale oamenilor 
muncii din unitățile industriei con
structoare de nave, mai ales pentru 
unitățile în plină dezvoltare din 
Galați, Constanța, Brăila, Drobeta 
Turnu-Severin, Oltenița șl Giurgiu, 
precum și pentru cele ce sînt prevă
zute a se construi. Pentru creșterea 
aportului științei și tehnologiei la fa
bricația de nave, ne propunem să ne 
îndreptăm eforturile către asimilarea 
de noi tipuri de nave cu caracter deo
sebit și special; implementarea în 
subramura navală a sistemului inte
grat de proiectare și comandă nu- 

nostru, organic, dialectic legată de 
politica internă, exprimă consecvența 
cu care cimentăm legăturile de prie
tenie și colaborare multilaterală cu 
popoarele frățești din marea familie 
a țărilor socialiste, de care ne leagă 
comunitatea de interese și idealuri, 
responsabilitatea cu care milităm 
pentru întărirea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. în a- 
celași timp, această politică are ca 
temei întărirea legăturilor de solida
ritate cu statele care au pășit pe ca
lea dezvoltării libere, independente, 
cu lupta forțelor înaintate, revoluțio
nare de pretutindeni, dezvoltarea re
lațiilor României cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Aceste gînduri și aceste sentimente, 
a spus vorbitorul, le-am trăit, ca și 
acum, în toate momentele în care 
iubitul nostru conducător, tovarășul 

■ Nicolae Ceaușescu, împreună cu sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu, a 
fost mesagerul aspirațiilor luminoase 
ale poporului nostru în vizitele pe 
care le-a făcut în numeroase țări ale 
lumii, în dialogurile avute cu șefi de 
partide și state. Care dintre noi nu 
s-a simțit cu adevărat mîndru de 
ținuta demnă cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dialogat cu re
prezentanții altor state încercind, In 
pofida convingerilor ideologice uneori 
diametral opuse ale interlocutorului, 
să găsească punte de legătură, mili
tînd cu ardoare pentru apărarea in
tereselor poporului nostru, ale cauzei 
păcii in lume ? Am văzut astfel în 
persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Întruchiparea, chintesența 
demnității unui popor, care a dorit 
mult și și-a cucerit prin jertfe grele 
dreptul la o viață demnă, liberă și 
independentă.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Materializarea vastului program ce-1 
va adopta acest înalt for — pe care, 
în conștiința și sufletele noastre, îl 
legăm de eminenta personalitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — ne 
cere un incandescent patos revolu
ționar, muncă plină de răspundere, 
angajarea plenară a capacității noas
tre în marea operă pe care o zidim, 
astfel îneît — parafrazind scriitorul 
— să facem ca România oare nu este 
numai a noastră, ci a urmașilor ur
mașilor noștri, să devină patria feri
cirii nemuritorului nostru popor, spre 
fala și strălucirea sa comunistă.

GELU KAHU
partid Galați
merlcă la execuția elementelor corpu
lui navei care șterge granițele între 
tehnologie, cercetare și proiectare ; 
introducerea sistemului de prelucra
re automată a datelor, în cadrul u- 
nui centru de calcul propriu al cen
tralei, racordat treptat cu toate șan
tierele ; introducerea unor tehnolo
gii noi și modernizarea celor exis
tente.

în scopul realizării acestora, ne pro
punem, de asemenea, devansarea fa
zei întîi a lucrărilor de investiții 
pentru baza materială a Institutului 
de cercetări și proiectări navale din 
Galați, precum și dezvoltarea capaci
tății de proiectare și cercetare a 
acestuia și a filialelor ce se organi
zează la toate șantierele navale din 
țară. De asemenea, este necesar să 
se înceapă în cincinalul viitor și 
faza a doua de dezvoltare a institu
tului. O problemă majoră pe care va 
trebui să o rezolvăm este aceea a 
numărului și pregătirii profesionale 
a cadrelor de cercetare-proiectare și 
producție prin organizarea la Galați, 
pe linia ICEPRONAV, a unui com
plex naval de cercetare și proiectare 
integrat cu facultatea de profil a 
Universității gălățene, după modelul 
celui de fizică de la Măgurele.

Ținînd seama de necesitatea re
ducerii efortului valutar al țării, este 
necesar să dezvoltăm mai rapid ca
pacitățile de producție din întreprin
derile mecanice navale. De aseme
nea, propunem urgentarea asimilării 
în țară a profilelor speciale de oțel 
pentru corpul navelor, a instalații
lor și echipamentelor care se mai 
importă, precum și lărgirea partici
pării celorlalte ramuri și subramuri 
industriale la echiparea navelor. In 
încheiere, vorbitorul a spus : în nu
mele colectivului de muncă din ca
drul Centralei industriale navale 
Galați, în numele tuturor constructo
rilor de nave din țara noastră, 
asigurăm Congresul, pe dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
revin constructorilor navali, anga- 
jîndu-ne să sporim contribuția co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Galați la înfăp
tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl înaintare a 
României spre comunism.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN VOITEC
delegat al

Exprimîndu-și totala adeziune față 
de documentele Congresului, vorbito
rul a arătat.că Raportul, proiectele 
de Program și Directive, Tezele — 
documente de înaltă ținută teoretică 
și consecvență revoluționară, care 
dau expresie trăsăturilor defini
torii ale Partidului Comunist Ro
mân — constituie modele de îm
binare a gîndirii marxist-leniniste cu 
practica, de aplicare creatoare a legi
tăților generale la condițiile specifice 
țării noastre. Ele poartă amprenta 
unei autentice originalități, a capa
cității creatoare a partidului de a 
elabora de sine stătător politica in
ternă și externă, a intransigenței 
față de tot ceea ce este vechi și pe
rimat, a nețărmuritei încrederi în 
forța constructivă a poporului.

Toate aceste calități sînt întrunite 
în chip fericit în persoana secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe care partidul, 
toți oamenii muncii îl stimează și-1 
prețuiesc, dînd o impresionantă ex
presie dragostei ce i-o poartă prin 
susținerea unanimă a realegerii sale 
de către Congres în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. îmi fac o datorie de 
conștiință, de patriot, de comunist, 
de militant cu îndelungată activitate 
în mișcarea .muncitorească, susținînd 
din toată inima realegerea ca secre
tar general al partidului a mult sti
matului și iubitului nostru tovarăș 
Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se, în continuare, pe 
larg la preocupările constante ale 
partidului pentru continua adîncire a 
democrației socialiste, vorbitorul a 
subliniat că realitățile de astăzi ale 
țării ilustrează importanța cu totul 
deosebită a participării poporului la 
conducerea treburilor de stat și ob
ștești, la elaborarea și traducerea în 
fapt a politicii generale, interne și 
externe, a partidului și statului, do
vedind forța pe care o dau unui po
por adevărata libertate și democra
ție, conștiința că își făurește, dezvoltă 
și consolidează o orînduire socială în 

' care interesele generale se împletesc 
organic cu cele individuale.

Răstimpul ultimilor cinci ani mar
chează preocuparea majoră a partidu
lui pentru realizarea unei permanen
te adaptări a construcției statale la 
mutațiile de ordin economic, social 
și politic petrecute în societatea 
românească. Acestei preocupări i-a 
fost subsumată și sporirea rolului 
organelor supreme ale puterii de 
stat. în acest proces de neîn
treruptă perfecționare a activită
ții de stat se situează măsurile de 
importanță esențială adoptate de 
Congresele al IX-lea și al X-lea ale 
partidului, menite să ridice pe o 
treaptă superioară activitatea desfă
șurată de Marea Adunare Națională. 
Se cuvin a fi menționate, ca mo
mente succesive ale unei con
cepții unitare, instituirea siste
mului sesiunilor deschise, de mai 
lungă durată, exercitarea mai activă 
a dreptului Marii Adunări Naționale 
de a asculta informări periodice din 
partea guvernului, a miniștrilor și 
altor conducători ai organelor centra
le de stat, de asemenea, lărgirea a- 
tribuțiilor comisiilor permanente, 
sporirea rolului legilor în reglemen
tarea întregii activități social-econo- 
mice și politice, asigurarea concor
danței permanente dintre legile țării 
și perfecționarea relațiilor sociale.

în acest context, vorbitorul a evi
dențiat importanța deosebită pe care 
o va avea pentru creșterea rolului 
organelor reprezentative și al deputa- 
ților, pentru adîncirea continuă a 
democrației socialiste, transpunerea 
în viață a prevederii din Program 
referitoare la depunerea mai multor 
candidaturi pentru un loc de depu
tat, dîndu-se în felul acesta cetățe
nilor posibilitatea să aleagă pe .cei 
care dovedesc mai multă competență 
și inițiativă, o înaltă răspundere în 
îndeplinirea politicii partidului și 
statului.

Parte integrantă în preocuparea 
pentru creșterea rolului, pentru 
perfecționarea activității Marii A- 
dunări Naționale o constituie an
trenarea maselor la activitatea le
gislativă ; a devenit o practică cu
rentă dezbaterea publică a celor mai 
importante acte normative, cetățenii 
formulînd o serie de propuneri care 
și-au găsit expresie în definitivarea 
proiectelor de legi. Cadrul atragerii 
maselor la procesul de elaborare a 
actelor normative a fost extins și 
prin acordarea dreptului de inițiativă 
legislativă Frontului Unității Socia
liste. De asemenea, prin instituirea 
dreptului de inițiativă legislativă al 
Comitetului Central al partidului s-au 
statornicit noi modalități de afirmare 
a rolului conducător al partidului în 
reglementarea celor mai importante 
domenii ale vieții noastre sociale.

Vorbitorul a insistat, de asemenea, 
în cuvîntul său, asupra momentului 
însemnat pe care l-a marcat în per
fecționarea vieții noastre de stat in
stituirea înaltei funcții de Președinte 
al Republicii Socialiste România. 
Modul în care este configurată a- 
ceastă înaltă instituție în ansamblul 
mecanismului vieții politice eviden
țiază consecvența cu care acționează 
partidul nostru pe linia armonizării 
acestui mecanism cu cerințele, obiec
tive ale ■ etapei pe care o străbatem. 
Chezășia îndeplinirii acestei înalte 
funcții atît în relațiile interne, cit și 
cele externe stă în,faptul că această 
supremă investitură a fost acordată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
prin întreaga sa viață a dat dovadă 
de înălțătoare dragoste și credință 
față de popor, slujind neabătut, cu 
exemplară devoțiune, ideile de pro
gres și prosperitate ale patriei, dem
nitatea și libertatea ei, idealurile no
bile ale socialismului, păcii și înțe
legerii intre popoare.

Ultimii cinci ani au marcat, de 
asemenea, o continuă perfecționare a 
activității Consiliului de Stat — or
ganul suprem al puterii de stat cu 
activitate permanentă. — în asigura
rea bunei și continuei funcționări a 
statului, în conformitate cu Constitu
ția și legile țării, în exercitarea con
trolului — direct sau prin comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale — asupra aplicării legilor în 
activitatea organelor centrale ale ad
ministrației de stat, Procuraturii, Tri
bunalului Suprem, precum si a consi
liilor populare.

O deosebită importanță pentru îm
bunătățirea neîntreruptă a activită
ții de conducere a societății noastre 
o are constituirea, pe lingă organele 
supreme ale partidului și statului, a 
unor organe de specialitate în vede
rea analizei, îndrumării, controlului 
și coordonării unitare în domenii de 
mare semnificație. Prin faptul că 
unele din organele învestite cu atri
buțiile de mai sus funcționează ca 
organe de partid și de stat, ele con
tribuie la creșterea rolului de forță 
conducătoare al partidului, la exer-

organizației județene de
citarea mai eficientă a controlului 
de partid.

Măsurile luate de Partidul Comu
nist Român în perioada de după 
Congresul al X-lea și Conferința Na
țională pentru perfecționarea activi
tății stațale, pentru continua extin
dere și adincire a democrației socia
liste — și, în acest cadru, pentru in- 
stituționalizarea conducerii colecti
ve, atragerea tot mai puternică a 
maselor la exercitarea puterii de 
stat și obștești — reprezintă etape 
importante în cadrul unui proces 
neîntrerupt ascendent. Chezășia rea
lizărilor istorice ale partidului o con
stituie tocmai această caracteristică 
esențială a politicii sale, de conti
nuă reînnoire, de permanentă adap
tare la condițiile și cerințele fiecă
rei etape. Vorbitorul a arătat că 
toate aceste măsuri au menirea de a 
crea cadrul adecvat pentru ca puterea 
de stat să se exercite nu numai prin 
reprezentare în numele poporului, ci 
și prin participarea directă, activă a 
maselor, la toate nivelurile și în cele 
mai diferite forme. în această ordine 
de idei, vorbitorul a subliniat 
necesitatea activizării și mai mult 
a Frontului Unității Socialiste, 
care unește în rîndurile sale, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, toate organizațiile po
litice, de masă și obștești, toate ca
tegoriile sociale, exprimînd elocvent 
unitatea de voință și de acțiune a

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN MOCUJA
delegat al

După ce un popor întreg a reflec
tat cu luciditate și răspundere asu
pra celui mai grandios proiect de
înălțare materială și spirituală pe
care l-a avut vreodată, statul ma
jor al societății românești — Parti
dul Comunist Român, întrunit în
sfatul său suprem, face,' în aceste 
zile istorice, bilanțul izbînzilor do- 
bindite pe calea edificării socialis
mului'multilateral dezvoltat și deci
de dimensiunile viitorului "pe care 
țara este hotărîtă să-l zidească sub 
semnul mărețului ideal de libertate, 
dreptate și demnitate umană.

Delegații organizației județene de 
partid Cluj au primit mandatul co
muniștilor, al tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc în județul nostru — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — să dea glas aprobă
rii integrale și fără rezerve politicii 
și activității interne și internaționa
le a partidului și statului, Raportului 
Comitetului Central prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, . Pro
gramului partidului, Directivelor 
Congresului al XI-lea și celorlalte 
documente ale celui mai înalt forum 
al comuniștilor din țara noastră.

îmi îndeplinesc cu nespusă bucu
rie mandatul încredințat de comu
niștii clujeni — a spus vorbitorul — 
de a • exprima sentimentele de înal
tă prețuire față de excepționala 
activitate teoretică, politică și or
ganizatorică, deosebit de rodnică, 
desfășurată cu patos revoluțio
nar de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în fruntea partidului 
și a țării. în unanimitate, co
muniștii clujeni se alătură cu însu
flețire voinței întregului partid, a în
tregului popor de a susține cu toată 
căldura inimii și răspunderea conști
inței lor propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, spre 
binele partidului și al țării. Noi 
știm din viața de fiecare zi că v-ați 
unit destinul cu țara și întreaga 
dumneavoastră activitate, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se desfășoară in 
numele partidului și pentru partid, 
în numele poporului și pentru po
por, în numele socialismului și pen
tru triumful socialismului, in nume
le păcii și pentru înțelegere și co
operare între popoare.

în continuarea cuvintării sale, vor
bitorul s-a referit la dezvoltarea e- 
conomico-socială a județului Cluj. 
Industria și-a consolidat tot mai 
mult rolul său conducător în econo-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI IULIANA BUCUR
delegat al organizației județene de partid Constanța

Reafirmînd, de la înalta tribună a 
Congresului, deplina și entuziasta a- 
probare a tuturor comuniștilor și lu
crătorilor din industria ușoară față 
de insuflețitoarele prevederi ale 
proiectelor de Program și de Direc
tive, față de Tezele Comitetului 
Central pentru Congres — documen
te istorice care poartă pecetea perso
nalității marcante a eminentului om 
politic, patriot înflăcărat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vorbitoarea a 
subliniat că aceste documente au gă
sit un adine ecou în conștiința celor 
peste 520 000 de oameni ai muncii 
care lucrează în prezent în indus
tria ușoară, hotărîți să acționeze cu 
întreaga energie pentru traducerea 
în practică a sarcinilor ce le revin. 
Garanția îndeplinirii acestui angaja
ment o constituie realizările de pînă 
acum : prevederile planului cincinal 
pe primii patru ani, la valoarea pro
ducției globale, au fost realizate de 
Ministerul Industriei Ușoare la 
9 septembrie 1974. Pe întreaga peri
oadă a cincinalului, industria ușoară 
va realiza suplimentar o producție 
de peste 37 miliarde lei, din care 14 
miliarde lei în anul 1975, îndeplinind 
prevederile planului cincinal la va
loarea producției globale în 4 ani, 
6 luni și 15 zile. Hotărîtoare în ob
ținerea acestor rezultate au fost 
sprijinul, îndrumarea și controlul 
permanent ale conducerii de partid, 
personal ale tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu.

Unul din obiectivele fundamentale 
prevăzute in excepționalele docu
mente supuse dezbaterii și aprobării 
Congresului — a continuat vorbi
toarea — îl constituie modernizarea 
întregii noastre industrii, ridicarea 
calitativă și tehnică ă activității eco
nomice. Creșterea puternică a for
țelor de producție, pe bâza cuceri
rilor revoluției tehnico-științifice, va 
asigura sporirea continuă a produc
ției de bunuri materiale, ceea ce va 
satisface în măsură tot mai mare ce
rințele de consum ale întregului po
por. încadrîndu-se în ritmul înalt de 
dezvoltare al industriei românești, 
producția industriei ușoare va crește, 
comparativ cu anul 1975, de 1,4—1,5 
ori în anul 1980. Acest lucru va asi
gura stabilirea unor niveluri mai 
mari la principalele produse fizice, 
sporurile de producție anuale pe lo-

partid Dolj
oamenilor muncii fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru 
popor.

Vorbitorul a abordat, în continuare, 
unele aspecte ale politicii externe a 
partidului și statului nostru, sublini
ind importanța contribuției acesteia 
la afirmarea României socialiste pe 
arena internațională, la promovarea 
ideilor păcii și progresului social, a 
cursului nou spre destindere, a unor 
relații bazate pe egalitate și res
pect între toate națiunile.

în continuare, vorbitorul a arătat că 
partidul nostru — care a acordat per
manent o importanță deosetțită uni
tății de luptă a clasei muncitoare, a- 
dueîndu-și din plin contribuția la în
făptuirea Frontului unic muncitoresc 
în perioada luptei pentru zdrobirea 
fascismului și eliberarea patriei și mi- 
litînd cu consecvență, după eliberarea 
țării de sub dominația fascistă, pentru 
unitatea politică, ideologică și orga
nizata, ică a clasei muncitoare, reali
zată prin unificarea P.C.R. cu P.S.D. 
și crearea, pe baza concepției mar
xist-leniniste, a partidului revoluțio
nar unic al clasei muncitoare — în
scrie în Programul său hotărîrea de 
a acționa pe plan internațional pentru 
dezvoltarea largă a colaborării cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu toate forțele progresiste, 

l antiimperialiste. Pe baza propriei
sale experiențe, .verificate de viață, 
partidul nostru demonstrează că pen-

organizației județene de
mia județului, ajungînd ca în acest 
an să producă de circa 30 de ori mai 
mult decît în anul 1948 și cu 60 la 
sută mai mult decît în 1970. în anul 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului, industria clujeană va realiza 
o producție globală de peste 16 mili
arde lei. Concomitent cu creșterea 
cantitativă a producției industriale 
a avut loc un proces de modernizare 
a structurii, prin dezvoltarea mai 
accelerată a unor ramuri hotărîtoare 
pentru progresul multilateral al în
tregii economii. Metalurgia feroa
să, industria chimică și construcțiile 
de mașini, luate împreună, dau 
în prezent aproximativ 45 la sută din 
producția industrială a județului, 
față de 30 la sută în anul 1970. Anii 
din urmă au marcat o sporire a con
tribuției științei la progresul in
dustriei. Utilajele și piesele de 
schimb realizate prin acțiunea de
autodotare în cei 3 ani și 10 luni au 
o valoare de peste ,525 milioane lei. 
Aproximativ 40 la sută din producția 
industrială a anului 1974 se compu
ne din produse noi sau modernizate 
în actualul cincinal ; productivitatea 

, muncii va depăși în acest an cu 30 
la sută nivelul anului 1970.

După ce s-a referit la faptul că 
întrecerea pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen a conferit 
un conținut tot mai bogat muncii 
politico-ideologice desfășurate de 
organizațiile de partid, de masă și 
obștești, a generat noi energii, noi 
inițiative, a condus la identifica
rea și atragerea în circuitul eco
nomic a unor resurse noi de 
creștere și dezvoltare, vorbitorul 
a arătat că, din cele 65 de unități cu 
sarcini de producție industrială, 3 
și-au onorat obligațiile pentru între
gul cincinal, 9 au un avans de 6 luni 
și mai mare și 14 au un avans de 
3—6 luni. în ziua de 16 noiembrie, 
industria clujeană a raportat în
deplinirea planului pe 4 ani ai 
cincinalului. Avem mandatul co
muniștilor clujeni să vă încredin
țăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescp, să asigurăm Congresul că 
angajamentul luat la Adunarea popu
lară de la Cluj-Napoca, din luna oc
tombrie a.c., de a nu ne opri la a- 
ceste rezultate, va fi respectat.

Refe.rindu-se la unele deficiențe 
existente în activitatea productivă, 
vorbitorul a arătat că organele și 
organizațiile de partid au situat și 
situează în centrul preocupărilor lor 
înlăturarea neîntîrziată a neajunsu
rilor, recuperarea rămînerilor în ur- 

cuitor fiind asemănătoare celor din 
țările avansate economic. Se va acce
lera astfel procesul de reducere a de
calajelor față de aceste țări, asigu- 
rîndu-se, totodată, o structură sorti
mentală adecvată cerințelor în con
tinuă schimbare ale cumpărătorilor.

în lumina orientărilor ce reies din 
documentele Congresului, ne-am 
propus ca, în funcție de cerințele 
pieței interne și externe, să asigurăm 
cu precădere creștereg și dezvol
tarea producției sectoarelor prelu
crătoare. Ca urmare, ritmul de dez
voltare al industriei confecțiilor și 
celei a tricotajelor va fi mai ridicat 
decît cel prevăzut pentru întreaga 
industrie ușoară. Acționînd pentru 
îmbogățirea gamei sortimentale, 
vom utiliza mai eficient nu numai 
imaginația creatorilor noștri de mo
dele, ci și țesături noi, de calitate 
superioară. Vom extinde producția 
țesăturilor pe bază de materii prime 
indigene — in, cînepă, lînă și fibre 
chimice, iar în industria pielăriei se 
va dezvolta cu precădere producția 
de încălțăminte confecționată în sis
teme moderne și se vor introduce în 
fabricație noi tipuri de piele sinte
tică. Ca urmare a acestei orientări, 
ponderea materiilor prime din țară, 
în totalul consumului de materii 
prime pentru industria ușoară, va 
crește substanțial.

Realizarea acestor sarcini nu este 
ușoară — a precizat în continuare 
vorbitoarea. Ea reclamă din partea 
tuturor eforturi cu totul deosebite 
pentru elaborarea tehnologiilor a- 
decvate prelucrării acestor materii 
prime și fabricarea utilajelor nece
sare. Va trebui să acționăm mai 
energic pentru diversificarea și mo
dernizarea utilajelor tehnologice pe 
care ni le producem singuri ; numai 
în sectorul propriu de utilaje vom 
produce în perioada viitorului plan 
cincinal 53 la sută, din volumul de 
utilaje ce se produc în țară. Toate 
aceste măsuri pe linia ridicării ni
velului tehnic al dotării întreprinde
rilor noastre cu utilaje moderne, de 
mare randament, conjugate cu per- 

tru creșterea rolului clasei muncitoa
re, al forțelor progresiste din fiecare 
țară și desfășurarea cu succes a 
luptei pentru asigurarea unei păci 
trainice, pentru transformarea revo
luționară a societății, colaborarea 
strînsă între comuniști, socialiști și 
social-democrați, între toate organi
zațiile muncitorești, partidele pro
gresiste, democratice, mișcările de 
eliberare națională antiimperialiste 
este astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, o necesitate istorică. Sîn- 
tem foarte bucuroși că la Con
gresul nostru sînt prezenți, împreună 
cu delegații partidelor comuniste fră
țești, un mare număr de delegați ai 
unor partide socialiste, social-demo- 
crate, mișcări de eliberare națională 
și alte forțe progresiste, antiimperia
liste, de pe toate continentele.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Realizările istorice obținute de parti
dul și poporul nostru nu pot fi des
părțite de persoana secretarului ge
neral, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător de 
partid și de stat, fiu devotat trup și 
suflet poporului său, cauzei socialis
mului și comunismului, strălucită 
personalitate a vieții politice interna
ționale. Doresc și în încheiere să spri
jin cu profundă convingere propune
rile ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
simbol al unității depline dintre partid 
și popor, chezășie a îndeplinirii înaltei 
misiuni a partidului — făurirea co
munismului pe pămîntul României — 
să fie reales în cea mai înaltă funcție 
a partidului nostru, aceea de secretar 
general, răspunzînd astfel voinței 
exprimate unanim de toți comuniștii, 
de întregul nostru popor.

partid Cluj
mă pînă la sfîrșitul acestui an, asi
gurarea unor condiții cît mai bune 
pentru activitatea economico-socială 
a anului viitor, pentru îndeplinirea 
ritmică a planului, începînd cu pri
ma zi, pentru a crea toate premisele 
înfăptuirii cu succes a prevederilor 
celui de-al doilea cincinal al etapei 
edificării socialismului multilateral 
dezvoltat în România.

Elaborate în concordanță cu Pro
gramul partidului, Directivele Con
gresului prevăd continuarea politicii 
de industrializare a țării și a tuturor 
județelor ei. Dacă în ultimul an al 
actualului cincinal producția in
dustrială a județului nostru se va 
apropia de 19 miliarde lei, în ulti
mul an al cincinalului viitor ea se 
va apropia de 30 miliarde lei. într-un 
ritm mai accelerat se vor dezvolta 
ramurile „industriei industrializan- 
te“, hotărîtoare pentru progresul ba
zei tehnico-materiale a societății. Ca 
urmardț iți anul 1980 ponderea in
dustriei metalurgice, construcțiilor 
de mașini și industriei chimice va 
reprezenta 58 la sută din producția 
globală industrială. Pe lingă a- 
ceste. creșteri cantitative, indus
tria județului va cunoaște și pro
funde transformări calitative : în a- 
nii cincinalului următor in județul 
nostru se va crea, prin grija parti
dului, o puternică industrie electro
nică. în același timp se vor lărgi 
și moderniza capacitățile de produc
ție ale celorlalte ramuri ale con
strucțiilor de mașini, se va ridica 
gradul de tehnicitate al produselor, 
vor crește performanțele lor tehnice 
și economice, se va accentua proce
sul de înnoire a producției.

Prin hotărîrile pe care le va adop
ta, Congresul nostru va aprinde lu
mini noi care vor călăuzi țara pe 
drumul socialismului și comunismu
lui. Prevederile Programului și ale 
Directivelor — expresie a nestăvilitei 
înaintări a poporului nostru spre 
culmile civilizației și bunăstării — 
au temeiuri sigure în infăptuirile de 
pînă acum, în fluxul clocotitor de e- 
nergie creatoare a poporului, în ști
ința și înțelepciunea celui mai în
cercat cirmaci — Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Să ne trăiți întru mulți ani, iubit 
conducător, pentru fericirea țării și 
a întregului popor !

Sînt de acord cu punctul de vedere 
exprimat aici în Congres de către 
tovarășul Miu Dobrescu și de aceea 
susțin intru totul propunerea făcută.

fecționarea pregătirii profesionale a 
cadrelor vor face ca ponderea pro
ducției de calitate superioară să 
crească substanțial.

Pornind de la faptul că în activi
tatea acestui sector mai dăinuie o se
rie de deficiențe — vorbitoarea a 
insistat asupra cerinței de a se acor
da în continuare o atenție mai mare 
modernizării producției, schimbării 
radicale a structurii sortimentale, 
care să ducă, în final, la scăderea ni
velului de cheltuieli totale, respectiv 
a cheltuielilor materiale. Este pre
văzută, în acest scop, introducerea 
unor procedee tehnologice moderne 
ca, de exemplu, neșifonabilitatea, 
hidrofobizarea, ignifugarea etc.

Exprimînd certitudinea că, spriji- 
nindu-se pe munca politico-organi- 
zatorică a organizațiilor de partid, 
catalizind energia și puterea crea
toare ale lucrătorilor — din care pon
derea principală o d.ețin femeile — 
vorbitoarea a dat glas hotărîrii de a 
se munci cu ab'negație și responsa
bilitate comunistă pentru sprijinirea 
efectivă a creșterii calificării și per
fecționării fondului de cadre de care 
dispune industria ușoară, de a se 
promova cu și mai multă consecven
ță femeile în munci de răspundere.

Făcîndu-mă mesagera oamenilor 
muncii care își desfășoară activita
tea în industria ușoară — a spus 
apoi vorbitoarea — exprim de la tri
buna marelui forum al comuniștilor 
români voința, sentimentele și gîn- 
durile acestora ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în / înalta 
funcție de secretar general -al parti
dului, dorindu-i cu toată căldura 
inimii noastre viață lungă, multă 
sănătate și putere de muncă. în nu
mele acestora, ea a exprimat, 
totodată, totala și unanima ade
ziune la politica externă promo
vată de partidul nostru — politică 
principială, realistă, de largă des
chidere față de toate statele lumii — 
și a dat o înaltă apreciere contribu
ției personale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea în viața in
ternațională a'relațiilor de coope
rare fructuoasă, de prietenie și în
credere între popoare, în vederea 
destinderii, securității și păcii.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE GIOSAN
delegat al organizației județene de partid Ilfov

Doresc să încep prin a-mi exprima 
adeziunea deplină față de Rapor
tul prezentat de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de documentele su
puse dezbaterii Congresului și prin 
a mă angaja in fața forumului su
prem al comuniștilor că voi milita 
cu toată puterea pentru înfăptuirea 
hotărîrilor pe care le vom adopta.

Documentele pe care sîntem che
mați să le aprobăm — expresie a 
aplicării creatoare a adevărurilor ge
nerale ale marxism-leninismului la 
condițiile concrete ale țării noastre 
— stabilesc linia strategică și tac
tică, direcțiile principale de acțiune 
in vederea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și trece
rii la construcția comunismului pe 
pămintul României. Adoptarea și în
făptuirea lor vor marca o etapă nouă, 
istorică, în opera de făurire a noii 
orinduiri sociale, în întreaga dez
voltare a societății românești.

Cu un profund sentiment de pre
țuire și recunoștință, țin să subliniez 
și eu că realizările istorice din ul
timul deceniu, transformările în
noitoare din patria noastră, ca și 
obiectivele cutezătoare cuprinse în 
Raportul Comitetului Central, in 
Programul partidului și în Di
rective, poartă amprenta persona
lității tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Alăturîndu-mă voinței unanime a co
muniștilor, a întregului popor, sus
țin din adîncul inimii propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de secretar 
general al partidului, fiind ferm con
vins că ea constituie o garanție si
gură a continuității și succesului po
liticii științifice a partidului nostru 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism, o chezășie a întăririi 
prestigiului României între națiunile 
lumii.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că documentele Congresului al XI-lea 
prefigurează perspectiva înfloririi 
multilaterale a societății românești, 
ridicarea partriei pe noi culmi de 
creștere a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor. Preve
derile acestor documente, se înteme
iază pe realizările de pînă acum, pe 
cerințele făuririi celei mai avansate 
societăți din lume, care trebuie să 
aibă la bază tot ce a creat omeni
rea mai valoros și mai bun în do
meniul cunoașterii, al științei și teh
nicii.

în concepția generală de pro
movare a științei în toate sferele 
de activitate, sarcini de mare răspun
dere revin științelor agricole. Așa 
cum vă este cunoscut, partidul nos
tru, pornind de la realitatea că agri
cultura constituie o ramură de bază 
a economiei naționale, pune în cen
trul politicii sale agrare realizarea 
unei agriculturi moderne, intensive, 
de înaltă productivitate, care să fo
losească cele mai noi cuceriri ale 
științei. Realizarea acestor obiecti
ve necesită intensificarea pe multi
ple planuri a cercetării științifice și 
accelerarea introducerii în activita
tea productivă a celor mai valoroase 
cuceriri ale științei, dobindite atît 
în țară, cit și peste hoțare.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
delegat al organizației municipale de

CAROL DINA
partid București

Vă rog să-mi îngăduiți să raportez 
Congresului că cei peste patru mii 
comuniști, întregul colectiv al în
treprinderii „23 August" din Bucu
rești au intimpinat acest măreț eve
niment cu noi realizări în lupta 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor planului cincinal, 
hotărînd ca perioada premergătoare 
Congresului să însemne perioada 
producțiilor record, perioada cotelor 
maxime în realizarea planului și a 
angajamentelor. Am realizat peste 
prevederile de plan 25 milioane lei la 
producția globală.

Exercitindu-mi înaltul mandat care 
mi-a fost încredințat — a spus vor
bitorul — doresc să-mi exprim a- 
cordul deplin față de documentele 
programatice supuse dezbaterii și 
aprobării Congresului. Ele reflectă cu 
pregnanță contribuția determinantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea strategiei și tacticii 
revoluționare a partidului nostru, re- 
afirmind strălucita personalitate a 
secretarului general al partidului 
nostru, eminent om politic și de stat, 
patriot înflăcărat și internaționalist 
consecvent, care își pune întreaga 
capacitate de muncă, întreaga viață, 
în slujba fericirii poporului român, 
cauzei socialismului și păcii în lume. 
Pentru noi, cei care muncim la 
întreprinderea „23 August", indicați
ile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
îndrumările deosebit de prețioase pe 
care ni le-a dat cu prilejul vizitelor 
de lucru, imboldul la autodepășire 
au constituit factori de puternică 
mobilizare și emulație. Pentru toate 
acestea, cornuniștii, colectivul nostru 
de muncă își exprimă întreaga re
cunoștință și gratitudine față de to
varășul Nicolae Ceaușescu și, tot
odată, voința și dorința fierbinte ca 
Congresul al XI-lea să-l realeagă în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, convinși fiind că aceasta 
este garanția îndeplinirii cu succes a 
strălucitului program de făurire a 
comunismului pe pămîntul României, 
îi urăm multă sănătate, să fie timp 
cît mai îndelungat in fruntea parti
dului și statului. Fie ca poziția de 
mișcătoare modestie a bărbatului 
brav și cutezător afirmată aici, în ad
mirația noastră, a tuturor, să fie 
pildă vie pentru noi toți, pentru toți 
comuniștii țării.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALEXANDRU TOANA 
delegat al organizației județene de partid Dolj

încerc un sentiment de mîndrie — 
a arătat vorbitorul — pentru posibi
litatea ce mi s-a acordat de a lua 
cuvintul în cadrul lucrărilor Congre
sului și vă rog să-mi permiteți să 
exprim profunda recunoștință a co
muniștilor și țăranilor cooperatori 
din județul Dolj pentru grija deo
sebită pe care conducerea partidului 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o poartă întregii noastre 
națiuni.

în magistralul Raport de activitate 
al C.C. al P.C.R., ca și în documen
tele programatice supuse dezbaterii 
Congresului au fost scoase în evi
dentă marile posibilități de care dis
pune agricultura noastră In perspec

Vorbitorul a menționat că, în ul
tima perioadă, în activitatea de cer
cetare s-au obținut unele rezultate 
pozitive, printre care soiuri valoroa
se de grîu și orz, hibrizi productivi 
de porumb și floarea-soarelui, s-au 
asigurat semințele necesare pentru 
principalele culturi agricole. In ace
lași timp, cercetătorii sînt profund 
conștienți că nu și-au făcut pe de
plin datoria. Unitățile agricole, lu
crătorii de pe ogoare așteaptă noi 
rezultate în toate domeniile de acti
vitate, menite să asigure sporirea ra
pidă și substanțială a producției ve
getale și animale. Pe baza indica
țiilor conducerii partidului,*personal 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Academia de științe agricole și sil
vice a orientat cercetările spre în
făptuirea principalelor direcții ale 
progresului tehnico-științific con
temporan din agricultură : aplicarea 
cuceririlor științelor biologice, în 
special ale geneticii pentru crearea 
de noi soiuri de plante și rase de 
animale, ridicarea capacității pro
ductive a pămîntului,. folosirea a- 
portuluj multilateral al chimiei, ge
neralizarea mecanizării și extinde
rea electrificării și automatizării, 
perfecționarea conducerii și organi
zării activității economice prin fo
losirea metodelor moderne de pla
nificare, analiză și calcul economic. 
Cu participarea largă a cercetătorilor, 
a cadrelor didactice și specialiști
lor din producție, au fost elaborate 
programe complexe de cercetare, u- 
nitare pentru întreaga agricultură, 
caracterizate prin parametrii tehnici 
de producție și economici care pre
merg obiectivelor stabilite în Di
rectivele Congresului.

în elaborarea programelor de cer
cetare ș-a pornit de la necesitatea 
cunoașterii cuceririlor științifice 
mondiale, stabilindu-se colaborarea 
cu institute de cercetare din alte 
țări, în primul rînd cu cele din ță
rile socialiste, în viziunea că numai 
printr-un circuit intens al rezulta
telor cercetării pe plan internațional 
se poate asigura progresul rapid al 
agriculturii.

Principala preocupare o constituie 
dezvoltarea cercetărilor fundamenta
le de genetică si fiziologie, în scopul 
creării de noi soiuri și producerii de 
semințe și material săditor la toate 
culturile, urmărindu-se o productivi
tate înaltă și o calitate superioară, 
rezistență la boli și timpurietate, 
pentru a scăpa de efectul dăunător ai 
secetei din vară. O atenție cu totul 
deosebită se acordă sporirii conținu
tului de proteină la cereale și legu
minoasele pentru boabe, conținutului 
mai ridicat de zahăr la sfeclă, de ulei 
la floarea-soarelui și de amidon la 
cartofi, de fibre la cînepă și in.

în zootehnie, unde cercetările 
sînt rămase mai în urmă, se va 
intensifica mai ales munca de 
cercetare pentru îmbunătățirea ra
selor de taurine care să ducă 
la creșterea substanțială a producției 
de lapte, precum și pentru ameliora
rea raselor de oyine care să producă 
cantități sporite de lînă. Pentru solu
ționarea problemelor bazei furajere 
se vor intensifica cercetările privind 
nutriția animală, elaborarea unor 
metode noi, eficiente sub aspect

în continuare, vorbitorul a arătat că 
animată de dorința de a contribui cu 
toate forțele la înfăptuirea chemării 
adresate de secretarul general al 
partidului clasei muncitoare, întregii 
națiuni, în vederea accelerării dezvol
tării economice și sociale a patriei, 
organizația de partid a întreprinde
rii „23 August" și-a concentrat activi
tatea politico-organizatorică în di
recția mobilizării comuniștilor și ce
lorlalți oameni ai muncii și a asigu
rării tuturor condițiilor pentru înde
plinirea angajamentului organizației 
de partid a Capitalei de a realiza ac
tualul cincinal în patru ani și jumă
tate. Comitetul nostru de partid, con
știent de faptul că acest angajament 
nu putea fi îndeplinit fără a ridica 
pe o treaptă superioară gradul de 
participare a întregului colectiv, fără 
a face din cuvîntul dat de comuniști 
cauza fiecărui om al muncii, a des
fășurat o intensă activitate politică 
pentru atragerea tuturor lucrătorilor 
la indentificarea și punerea în valoa
re a rezervelor existente, la dezba
terea problemelor și stabilirea măsu
rilor necesare în vederea ridicării 
calitative a întregii noastre activități, 
în toate acțiunile pe care le-am în
treprins am pornit de la cerința de 
a face din fiecare muncitor, inginer 
sau economist, din fiecare lucrător,, 
un participant activ și devotat la în
făptuirea sarcinilor întreprinderii, in 
condițiile înțelegerii depline a rolului 
pe care îl au în societatea noastră ca 
producători și proprietari ai mijloace
lor de producție. Este edificator în 
acest sens faptul că în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii care au 
avut loc în acest an, peste 2 000 lu
crători au făcut numeroase propu
neri,, sugestii și observații critice în 
scopul creșterii producției și a pro
ductivității xnuncii, îmbunătățirii ca
lității produselor, reducerii consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale, combustibil și energie, 
pentru crearea unor condiții mai 
bune de muncă și de viață ș.a.

Ținînd seamă de prevederile enun
țate in Programul partidului referi
toare la necesitatea asigurării partici
pării la conducerea vieții economico- 
sociale a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, de imperativul dez
voltării și adintirii democrației so
cialiste, ne propunem ca, in spiritul 

tivă pentru mărirea producției. A- 
gricultura județului Dolj va înregis
tra succese importante în cincinalul 
viitor. în cadrul creșterii producției 
agricole, ponderea producției anima
liere va fi de 53.8 la sută, iar a 
celei vegetale de 46,2 la sută, ceea 
ce corespunde întocmai indicațiilor 
conducerii partidului de a se dezvol
ta în ritm intens zootehnia.

Se vor face eforturi pentru folo
sirea cit mai rațională a pămîntului. 
Informez Congresul că, datorită 
sprijinului acordat de partid, supra
fața irigată a crescut în județul Dolj 
de la 50 000 ha în 1970 la 128 000 ha 
în acest an, iar în anul viitor va a- 
junge la 167 000 ha. adică 37 la sută 

economic, pentru sporirea producției 
și folosirea rațională a pajiștilor na
turale și semănate.

în cadrul preocupărilor oamenilor 
de știință, un loc central îl ocupă 
cercetările privind ridicarea capaci
tății productive a pămîntului — per
manentă și inestimabilă avuție na
țională — pentru fundamentarea ști
ințifică a extinderii și folosirii efi
ciente a irigațiilor, a lucrărilor de 
combatere a excesului de umiditate 
și a eroziunii, de refacere a solurilor 
degradate, în vederea creșterii rapide 
a producției vegetale și animale.

Arătînd că agricultura noastră a 
intrat într-o fază de generalizare a 
mecanizării integrale a tuturor lu
crărilor, de extindere a electrificării 
și de introducere in unele sectoare a 
automatizării, vorbitorul a accentuat 
că scăderea rapidă a forței de mun
că din .agricultură ridică nu' numai 
problehie in legătură cu înlocuirea 
ei cu mijloace mecanice, ci mai ales 
asigurarea cu mașini și utilaje de 
mare productivitate, cu uri consum 
redus de metal și de cornbustibil. 
Crearea unor mașini și instalații cu 
utilizare cît mai generală, cu indici 
înalți de eficientă economică consti
tuie orientarea principală a cercetă
rilor în domeniul mecanizării și e- 
lectrificării agriculturii.

Soluționarea problemelor comple
xe pe care le pune dezvoltarea agri
culturii este condiționată de promo
varea pe scară largă a metodelor mo
derne ale științei conducerii activită
ții economice și sociale. în acest con
text, cercetările din domeniul econo
miei agrare sînt concentrate spre 
perfecționarea și aplicarea metode
lor moderne de planificare, organi
zare și conducere a unităților agri
cole, de optimizare economică a pro
ceselor tehnologice, de zonare a pro
ducției agricole. Academia de științe 
agricole și silvice își propune ca, 
împreună cu Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, să 
definitiveze în cel mai scurt timp 
lucrările de zonare a producției a- 
gricole.

Subliniind cerința fundamentală 
că cercetarea poate fi conside
rată încheiată numai după ce 
au fost obținute rezultate pe scară 
marii producții, vorbitorul s-a refe
rit la acțiunile întreprinse, împreu
nă cu Ministerul Agriculturii,. în ve
derea organizării unei judicioase va
lorificări a cercetării de către uni
tățile agricole, astfel incit să fie în
tărită răspunderea institutelor și sta
țiunilor, a cercetătorilor și specialiș" 
tilor, pentru introducerea și genera
lizarea noilor soiuri de plante și rase 
de animale, a noilor tehnologii.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
cercetătorii, toți lucrătorii din do
meniul științelor agricole și silvice 
își iau în fața Congresului angaja
mentul solemn de a depune toate 
eforturile ca cincinalul viitor 
devină și în agricultură cincinalul', â- 
firmării cu'putere a revoluției teH-.1' 
nico-științifice, de a face totul pentru 
a-și îndeplini cu cinste îndatoririle 
ce ie revin în măreața operă de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de înaintare neabă
tută a României spre comunism.

acestor teze de importanță covîrșl- 
toare pentru îmbunătățirea activității 
de viitor, să acționăm cu mai multă 
perseverență pentru antrenarea în
tregului activ, manifestînd o exigență 
sporită față de activitatea comitetului 
oamenilor muncii, comitetului sindi
catului și al U.T.C., consiliului de 
control muncitoresc și comisiilor pe 
domenii și probleme, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor și a 
angajamentelor pe care ni le-am 
asumat.

Concomitent cu preocuparea pentru 
îndeplinirea sarcinilor și angajamen
telor economice, comitetul de partid, 
comitetul sindicatului și comitetul 
oamenilor muncii au manifestat o 
grijă sporită pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și de 
viață ale lucrătorilor întreprinderii 
noastre. în această perioadă au fost 
construite și date în folosință cămine 
pentru nefamiliști cu peste 1 000 
locuri și 200 garsoniere pentru tinerii 
căsătoriți, au fost amenajate și mo
dernizate unele grupuri sociale, s-a 
îmbunătățit aprovizionarea cu ali
mente. Ca urmare a măsurilor luate 
de conducerea partidului și statului 
pentru îmbunătățirea retribuirii mun
cii, lucrătorii întreprinderii noastre 
primesc lunar în plus 4 milioane lei.

Militînd cu consecvență pentru 
materializarea politicii interne a 
partidului — a spus în încheiere vor
bitorul — muncitorii, inginerii și teh
nicienii, toți oamenii muncii fie la 
întreprinderea „23 August" își expri
mă adeziunea deplină față de politica 
de dezvoltare a relațiilor cu toate ță
rile socialiste, de întărire a coeziunii 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Exprimîndu-ne adeziunea deplină 
față de documentele Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, asigurăm conducerea partidului, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
toți oamenii muncii din întreprin
derea „23 August", citadelă muncito
rească cu vechi tradiții revoluționare, 
sub conducerea organizației de partid, 
vor pune întreaga lor inițiativă crea
toare și capacitate de muncă în 
slujba realizării Programului de dez
voltare multilaterală a patriei noas
tre socialiste, de înaintare neabătută 
a ei spre comunism.

din suprafața totală a județului. în 
legătură cu folosirea sistemului de 
irigații, indicațiile atit de prețioase 
date de dumneavoastră, tovarășe se; 
cretar general, cu prilejul vizitei fă
cute în județul nostru în acest an. 
constituie pentru noi un îndreptar 
permanent pentru îmbunătățirea 
structurii culturilor pe suprafețe 
irigate.

Odată cu atenția ce se va acor
da. în continuare, sporirii producției 
de- cereale. în anul viitor va crește 
simțitor ponderea culturilor tehnice, 
cum sînt : sfecla de zahăr, soia, tu-

(Continuare în pag. a Xl-a)
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tunul, precum și a legumelor și vitei 
de vie, care au o eficiență economi
că ridicată. La îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în conferința 
județeană de partid ne-am angajat 
să obținem, pe suprafețe cit mai 
mari, producții medii de 15 000 kg 
porumb, 50 000 kg sfeclă de zahăr, 
23 000 kg legume la hectar.

In continuare, vorbitorul a arătat 
citeva din succesdle și preocupările 
membrilor cooperativei agricole de 
producție „Viata nouă". Comuna 
noastră este situată în partea de 
sud-vest a județului Dolj. I se spu
ne „Poiana Mare" deoarece este o 
așezare mare, cu peste 17 000 locui
tori și patru cooperative agricole. 
Cooperativa pe care o reprezint are 
în proprietatea obștească 2 300 ha 
teren arabil, majoritatea amenajat 
pentru irigat. Sectorul zootehnic cu
prinde peste 1 000 bovine, 2 500 oi și 
2 000 porci. Producția globală a uni
tății noastre este de 25 milioane lei, 
revenind la 100 ha peste un milion. 
Producțiile medii realizate la hectar 
s-au ridicat în ultimii trei ani la pes
te 4 500 kg grîu. 7 000 kg porumb boa
be, 50 000 kg sfeclă de zahăr, iar în 
acest an am obținut producția record 
de 76 000 kg sfeclă de zîțhăr. Aceste

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI MARIA STĂNESCU
delegată a organizației județene de partid lași

în edificiul impresionant ca di
mensiuni și armonie al societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intării spre comunism, previzionat 
științific în Raportul secretarului ge
neral al partidului, școala — cu func
țiile sale complexe — se înscrie ca 
unul din factorii hotărîtoriai progre
sului și prosperității țării noastre. Ex- 
primindu-mi adeziunea deplină față 
de conținutul documentelor Congre- 

. sului partidului nostru, elaborate din 
“inițiativa și prin participarea hotări- 

toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent om politic și patriot, care 
întruchipează strălucit gindirea și 
forța de acțiune a întregului nos
tru popor, încerc, în același timp, 
simțăminte de profundă satisfacție 
și înaltă răspundere pentru aprecie
rile și încrederea pe care partidul 
nostru le manifestă fată de corpul 
profesoral.

Importanța acordată învățămîntu
lui in Carta comunistă a României 
— cum a fost supranumit Progra
mul partidului — ca și misiunea de 
profundă răspundere a școlii și slu
jitorilor ei, sînt subliniate de repe
tate ori pe parcursul documentelor, a- 
căror formă finală este rodul con
tribuției creatoare a întregului po
por. a tuturor comuniștilor : fără în
doială că cea mai pregnantă dintre 
aces.te formulări se află chiar la în
ceputul capitolului despre politica 
partidului in domeniul invățămintu- 
lui și conține afirmarea clară că, 
de realizarea măsurilor privind ri
dicarea nivelului- general al invăță- 
mîptUlui, creșterea calificării și or
ganizarea reciclării oamenilor muncii 
„depinde . însăși înfăptuirea progra
mului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și trece
rea spre comunism".

Rcferihdu-se la imperativul inte
grării organice a învățămîntului cu 
producția și cercetarea, la necesita
tea perfecționării școlii de toate gra
dele, vorbitoarea a spus : exprimăm 
întreaga noastră recunoștință con
ducerii de partid, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru străluci
ta fundamentare teoretică a acestui 
mod de afirmare nolitică. social-edu- 
cativă și economică a școlii româ
nești. Avem datoria să recunoaștem 
aici autocritic că au fost oameni ai 
școlii, aflați pe diferite trepte de în
drumare a învățămîntului. inclusiv 
unii factori de conducere și îndru
mare ai procesului instructiv-educativ, 
care. într-o fază depășită astăzi, nu 
au pătruns esența indicațiilor de 
partid, au conceput superficial și au 
acționat cu întirziere și nesiguranță 
pentru integrarea învățămîntului cu 
practica producției și cu dinamica 
cercetării științifice.

Deși a trecut relativ puțin timp

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE SECHEL
delegat al organizației județene de partid Brașov

De la început doresc să-mi exprim 
deplinul acord cu documentele aflate 
în dezbaterea Congresului și să ex
prim adeziunea deplină a comuniști
lor și a tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari și germani — din 
județul Brașov față de primul Pro
gram al comuniștilor români și Di
rectivele Congresului al XI-lea care 
stabilesc orientările fundamentale 
ale dezvoltării tării noastre, în pro
cesul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Rezultatele și succesele remarcabile 
dobindite în toate domeniile activi
tății economico-sociale în perioada 
care a trecut de la Congresul al 
X-lea, înfățișate pe larg în Raportul 
Comitetului Central prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, demon
strează elocvent justețea și realismul 
politicii partidului, capacitatea sa 
politică și organizatorică, hotărîrea 
cu. care întregul popor, în frunte cu 
eroica noastră clasă muncitoare, în
făptuiește politica elaborată de Parti
dul Comunist Român, forța conducă
toare a societății noastre socialiste. 
Activitatea Comitetului Central și a 
întregului partid desfășurată în 
această perioadă este indisolubil 
legată de aportul deosebit al tovară
șului Nicolae Ceaușescu în funda
mentarea și aplicarea liniei generale 
a partidului. Ca o recunoaștere și 
apreciere a marilor sale merite față 
de partid și popor, a energiei, ca
pacității și pasiunii revoluționare cu 
care militează neobosit pentru înflo
rirea continuă a României socialiste 
și afirmarea ei plenară în viața in
ternațională, organizația județeană de 
partid, toți locuitorii județului Brașov 
mi-au încredințat mandatul de a sus-- 
ține în Congres hotărirea și voința 
lor ca în înalta funcție de secretar 
general al partidului să fie realeș 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la dezvoltarea industrială a ju
dețului Brașov, arătînd că în aceas
tă parte a țării se realizează aproa
pe 7 la sută din producția globală 

, industrială a țării, in Întregime prot 

producții, care acum cîțlva ani ni se 
păreau de domeniul .fanteziei, as
tăzi sînt realități. Pentru rezultatele 
obținute, C.A.P. „Viața nouă" a fost 
distinsă de două ori cu „Ordinul 
Muncii" clasa I.

Conștienți de sarcinile ce ne revin 
pentru creșterea potențialului econo
mic al unității noastre, pentru spori
rea producției și a productivității 
muncii, am luat măsuri de moderni
zare și mecanizare a tuturor sectoa
relor. Cu prilejul adunării de dare 
de seamă și alegeri, comuniștii din 
unitatea noastră s-au angajat ca în 
anul 1975 să obțină pe întreaga su
prafață, în medie, la hectar, 6 000 kg 
grîu, 15 000 kg porumb știuleți. 80 000 
kg sfeclă de;zahăr. în sectorul zoo
tehnic, pentru obținerea celor 3 000 
litri lapte pe vacă furajată la care 
ne-am angajat, s-au luat măsuri pen
tru asigurarea unei baze furajere co
respunzătoare.

Sub conducerea organizației noas
tre de partid vom face tot ce depinde 
de noi spre a ne îndeplini și depăși 
angajamentele luate. Avem insă ne
voie de mai mult sprijin din partea 
unităților constructoare de mașini a- 
gricole. pe care le rugăm să producă 
o gamă cit mai variată de mașini, in 
special pentru recoltatul prăsitoare
lor — porumb, sfeclă de zahăr etc.

de la aplicarea cu fermă convingere, 
la toate eșaloanele, a prețioaselor in
dicații de revoluționare într-o con
cepție unitară, cu largă deschidere 
spre viitor, a învățămîntului româ
nesc, acesta’’dovedește de pe a-, 
cum că oferă condițiile necesare 
pentru pregătirea specialiștilor de 
miine ai țării, care vor participa la 
construcția societății comuniste.

în continuare, vorbitoarea a evi
dențiat unele îmbunătățiri aduse 
structurilor și conținutului școlii de 
toate gradele, subliniind că genera
lizarea pină in anul 1980 a primei 
trepte a liceului și asigurarea cu
prinderii pînă in anii 1990 a între
gului tineret al țării în învățămîn- 
tul de 12 ani. integrarea în Conți
nutul invățămîntului a celor mai noi 
cuceriri ale științei și culturii con
temporane. legarea tot mai strinsă a 
întregului învățămînt de producție 
reprezintă factori determinant! în a- 
sigurarea rolului primordial al șco
lii in educarea și formarea tinerei 
generații. în anul școlar care a în
ceput cu două luni înainte de des
chiderea Congresului nostru — a 
spus vorbitoarea — au intrat în a- 
nul I de lice.u 265 167 elevi. . cea 
mai mare promoție școlară din în
treaga istorie a învățămîntului nos
tru liceal.

Aceste' noi dimensiuni și perspec
tive ale școlii implică responsabi
litatea și dăruirea totală a educato
rilor, a organizației profesionale a 
acestora — Uniunea sindicatelor, 
care reunește întregul detașament al 
corpului didactic din învățămîntul de 
toate gradele. Pentru organizațiile 
sindicale din învățămint. sub direc
ta conducere a organizațiilor de 
partid, educarea educatorilor consti
tuie o preocupare permanentă spre 
care gravitează, practic, inițiativele și 
eforturile angajate obștesc ale mii
lor de activiști — învățătorii profe
sori. cadre universitare. în acest con
text. apreciind importanta autoper- 
fectionării continue, a informării și 
documentării cadrelor didactice, pen
tru noi ș-a conturat cu claritate nece
sitatea perfecționării stilului și meto
delor de muncă, organizării unor dez
bateri cu participarea largă a celor 
interesați în desfășurarea procesului 
de învățămînt și promovării acelor 
opinii și soluții menite să contribuie 
la ridicarea pe o treaptă superioară 
a conținutului procesului instructiv- 
educativ și a formelor și mijloace
lor didactice.

Indicațiile de mare valoare teoreti
că și practică date personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința națională a cadrelor didactice, 
la celelalte întîlniri cu cadrele di
dactice, inclusiv la lntilnirea din 

ducția de autocamioane ți tractoare, 
o mare pondere din producția de 
rulmenți ; s-au dezvoltat, de aseme
nea. puternic industriile chimică, fo
restieră. industritle ușoară și alimen
tară. Comuniștii, toți oamenii, mun
cii din județ raportează Congresu
lui că planul producției globale 
industriale pe 4 ani a fost îndepli
nit cu 58 de zile mai devreme ; pină 
la sfirșitul anului se va obține o pro
ducție suplimentară de peste 5 mi
liarde lei, iar pe întregul cincinal 
se va realiza o depășire de cel puțin 
10 miliarde lei, ceea ce echivalează 
cu un avans de 6 luni față de sar
cinile ce ne-au revenit inițial din 
Directivele Congresului al X-lea al 
partidului.

Vorbitorul a arătat, în continuare, 
că producția de tractoare și mașini 
agricole a înregistrat un continuu 
ritm ascendent, în condițiile asimi
lării de produse noi și modernizării 
produselor existente. Creșterea com
petitivității și calității produselor, 
îndeosebi a tractoarelor, a permis spo
rirea continuă a exportului. Sporirea 
volumului exportului de tractoare a 
fost posibilă prin măsurile luate în 
sensul asimilării de noi modele și 
variante. Acestea reflectă receptivi
tatea la solicitările partenerilor in
terni și externi, preocuparea pentru 
îmbunătățirea continuă a caracteris
ticilor tehnice și de exploatare. In 
prezent putem spune că am devenit 
un exportator cunoscut și tradițional 
pe piața externă. Din anul 1957 —
cind practic am apărut pe piața ex
ternă cu primul tractor — și pină în 
prezent s-au exportat peste 150 000 
tractoare. în prezent, tractoarele ro
mânești sînt exportate în peste 80 de 
țări, iar mașinile agricole în 35 țări. 
» Aceste rezultate au condus la rea
lizarea înainte de termen a planu
lui de producție și de export pe 4 
ani din cincinal, urmînd ca pînă la 
sfirșitul cincinalului să se dea în 
plus la export un număr de peste 
34 000 tractoare ți mașini agricole în 
valoare de 235 milioane lei valută.

_ în legătură cu preocupările cen- 

Totodată, este bine ca și unitățile 
beneficiare să fie dotate cu mijloace 
mecanice pentru preluarea produselor 
într-un .timp scurt și fără pierderi.

Documentele Congresului ne dau 
perspectiva unui viitor fericit și, de 
aceea, le aprobăm și le susținem din 
toată inima.

în încheiere, v-am ruga să-mi per
miteți să fiu purtătorul dorinței co
muniștilor. oamenilor muncii din ju
dețul Dolj de a susține, în acest înalt 
forum al comuniștilor, propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu cre
dincios al poporului român, eminent 
conducător, care luptă neobosit pen
tru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului, recunoscut una
nim pe plan mondial pentru princi
piile noi. idealurile de pace și cola
borare pe care le promovează con
secvent în relațiile internaționale, să 
fie reales în funcția de înaltă răspun
dere — de secretar general al Parti
dului Comunișt Român. Vă' dorim 
din inimă, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. multă sănătate și putere 
de muncă, pentru ca' să conduceți 
partidul, națiunea noastră socialistă 
ani îndelungați, pentru înălțarea 
României pe culmile cele mai înalte 
ale progresului și civilizației, spre 
fericirea și bunăstarea celor ce mun
cesc.

toamna acestui an, au fost determi
nante în orientarea mai hotărită — 
spre o cotitură — în activitatea și 
mentalitatea oamenilor școlii care, 
sîntem convinși că se va reflecta in 
profilul personalității viitorilor spe
cialiști. _ în practica didactică, aceas
ta va însemna nu numai formarea 
tinerilor la nivelul celor mai înain
tate cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, ci și pregătirea lor 
pentru producție prin activități des
fășurate direct în întreprinderi, o- 
rienfarea lor în spiritul concepției 
materialist-dialectice și istorice des
pre natură și societate, spre a de- 
vepi continuatori demni și de nădej
de ai construcției socialismului și 
comunismului.

în continuare, vorbitoarea a spus : 
Politica externă înțeleaptă și plină 
de echitate in raporturile cu toate 
statele, ale cărei baze au fost puse 
de gindirea și neobosita acțiune a 
secretarului general al partjdului și 
președintelui republicii, a determinat 
o excepțională creștere a prestigiu
lui internațional al României socia
liste. La conferințele internațio
nale, la care a participat Uni
unea sindicatelor din învățămint, 
știință și cultură, am putut constata 
direct această considerație, izvorîtă 
din prestigiul general de care se 
bucură ne arena mondială România 
socialistă.

Militind permanent pentru înfăp
tuirea politicii externe a partidului 
nostru, inițiativele și propunerile for
mulate de către noi la diferitele re
uniuni sindicale internaționale au 
polarizat interesul participanților și 
au fost apreciate ca o contribuție în
semnată la întărirea și diversifica
rea relațiilor prietenești dintre uniu
nea noastră și sindicatele respective, 
la procesul de extindere a cooperă
rii sindicale internaționale. în folo
sul progresului social.

în încheiere, aș dori să dau glas 
voinței tuturor lucrătorilor din invă- 
tămint. declarindu-ne din toată ini
ma de acord ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția 
de secretar general al partidului. îi 
dorim din toată inima multă putere 
de muncă și sănătate deplină pentru 
a putea conduce destinele țării spre 
comunism.

Vă rog să-mi permiteți ca de la tri
buna istoricului forum al comuniști
lor să vă asigur că întregul corp 
profesoral din țara noastră este ho- 
tărit să-și onoreze misiunea de e- 
ducator al tinerei generații, să ridi
ce pe culmi mai înalte prestigiul și 
eficiența învățămîntului românesc. 
Personal, nu voi precupeți nici o 
strădanie pentru realizarea acestui 
solemn angajament.

tralei industriale pentru diversifica
rea formelor de desfacere la export, 
vorbitorul a amintit despre reali
zarea a o serie de acțiuni de 
cooperare cu alte țări.

în perioada următoare — a spus 
vorbitorul — producția globală a 
centralei va înregistra o creștere de 
peste 80 la sută față de 1975, iar 
volumul exportului va crește cu a- 
proximativ 90 la sută. Acest lucru va 
permite situarea României la finele 
viitorului cincinal pe un loc de frun
te în ce privește volumul producției 
de tractoare și mașini agricole.

Pentru traducerea în viață a poli
ticii partidului și statului nostru, a 
documentelor programatice, care vor 
fi aprobate de Congres cu privire la 
dezvoltarea comerțului exterior și 
participarea activă la circuitul econo
mic mondial, pentru creșterea acce
lerată a economiei naționale noi, co
muniștii, împreună cu toți oamenii 
muncii din Centrala industrială de 
tractoare și mașini agricole, am ela
borat un vast program de diversifi
care a gamei de tractoare, prin tre
cerea la fabricația de serie a trac
toarelor agricole și industriale de 
80 CP. 180 CP și 360 CP și. la fabri
carea a noi mașini agricole care să 
asigure în viitorii ani mecanizarea 
tuturor lucrărilor grele. Vom acțio
na, în continuare, pentru cooperarea 
și specializarea in producție cu țările 
socialiste și cu firme din alte țări, 
conștienți fiind că aceste forme de 
comerț asigură relații economice sta
bile și durabile, contribuie la reali
zarea unor schimburi eficiente și re
ciproc avantajoase.

în încheiere — a spus vorbitorul — 
exprim dorința fermă a comuniștilor 
din județul Brașov, de a acționa cu 
perseverență și principialitate comu
nistă în vederea înfăptuirii neabă
tute a istoricelor documente aprobate 
de Congres. Și tot din partea brașo
venilor aș dori să transmit pentru 
secretarul nostru general multă să
nătate, multă putere de muncă, ani 
mulți în conducerea partidului și sta
tului nostru.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NECULAI AGACHI
delegat al organizației județene de

Raportul prezentat Congresului de 
către secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, docu
ment întru totul remarcabil, abordea
ză într-o viziune realistă, profund 
științifică, problemele esențiale ale 
dezvoltării noastre în anii cincinalu
lui 1975—1980, în perspectiva etapelor 
viitoare.

Purtînd amprenta puternicei per
sonalități a secretarului general al 
partidului nostru, impunindu-se prin 
conținutul concluziilor și al orientă
rilor sale, acest document istoric sin
tetizează munca,, aspirațiile noastre 
și, tocmai de aceea, el va exercita o 
uriașă forță de mobilizare a între
gului popor, pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor ce vor mar
ca drumul în perspectivă spre trep
tele înalte ale culturii, ale bunăstării 
materiale, spre societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, spre comu
nism.

Raportul demonstrează în mod ma
gistral, bazindu-se pe datele concre
te ale realizărilor, justețea politicii 
partidului nostru privind industriali
zarea in ritm susținut a țării. înțele
gem astăzi mai bine legătura dialec
tică existentă intre ritmurile de dez
voltare a industriei și creșterea ni
velului de viață, importanța unui ra
port optim între consum și repro
ducție în fiecare etapă a dezvoltării.

Prin planurile naționale, pe baza 
. Directivelor Congresului al X-lea, 

metalurgiei i-au fost acordate impor
tante fonduri materiale și umane 
pentru dezvoltare și modernizare, 
ceea ce a făcut posibil ca această 
ramură de bază să se încadreze or
ganic și total în ritmurile înalte ale 
întregii economii.

Creșterea în ritmuri înalte și di
versificarea producției de metal, spo
rirea continuă a valorii metalului 
prin ridicarea gradului de prelucrare, 
îmbunătățirea permanentă a eficien
ței, foi .Sirea cu precădere a mate
riilor prime și materialelor din țară 
au reprezentat direcțiile prioritare 
ale activității noastre.

Ca urmare a sprijinului permanent 
primit din partea conducerii parti
dului, a secretarului nostru ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a condițiilor materiale care ne-au 
fost create, a muncii depuse de 
colectivele din unitățile metalurgi
ce, raportăm in fața Congresu
lui că sarcinile ce ne-au fost 
încredințate prin hotărîrile Congre
sului al X-lea și Conferinței Națio
nale au fost îndeplinite. Pe întregul 
cincinal vom produce suplimentar 1,4 
milioape tone oțel, iar valoarea pro
ducției realizate peste plan, în 
ramura noastră, va reprezenta circa 
4 miliarde lei. Realizind iri anul 
1975 peste 10 milioane tone oțel, 
producția specifică de oțel pentru 
un locuitor se va ridica la circa 
500 kg, față de numai 322 kg în 1970. 
în actualul cincinal, pe harta țării 
au apărut noi centre metalurgice : 
Tîrgoviște și Tulcea : s-a dublat sau 
chiar triplat producția pe noile plat
forme de la Galați, Slatina, Iași, Alba 
Iulia ; s-au dezvoltat și modernizat 
puternic vechile platforme — Hune
doara și Reșița. Astăzi ponderea oțe
lurilor aliate, slab aliate și carbon de 
calitate reprezintă 58 la sută din pro
ducția totală de oțel, față de 33.6 la 
sută în 1970, iar valoarea producției 
noi sau modernizate reprezintă în 
1975 circa 41 la sută.

Paleta produselor metalurgice s-a 
lărgit mult ; construcția de nave, au
tocamioane. autoturisme și tractoare, 
excavatoare, instalații de foraj se 
bazează astăzi, in principal, pe me
talul produs în țară.

La indicația conducerii partidului, a 
secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cercetarea și proiectarea 
din ramura noastră au abordat mai 
hotărît problemele folosirii materiilor 
prime indigene in producția metalur
gică. Au fost cercetate și experimen
tate tehnologiile de participare pină 
la 50 la sută din șarjă a cărbunilor 
slab cocsificabili și energetici, s-a 
organizat o activitate de micropro- 
ducție în strinsă colaborare cu 
institutele de cercetări, învățămînt și 
marile platforme industriale.

Vorbitorul a arătat apoi că, acum 
citeva zile, metalurgiștii au raportat 
conducerii partidului și statului rea
lizarea angajamentului de a pro
duce peste plan 200 000 tone oțel. 
Dacă rezultatele muncii de pînă a- 
cum sînt bune, înțelegem bine faptul 
că natura și complexitatea sarcinilor 
viitoare impun o mai mare mobili
zare a potențialului uman și mate
rial al ramurii, atît pentru creșterea 
ritmurilor de dezvoltare, cit mai ales 
pentru ridicarea eficienței muncii, 
diversificarea mai rapidă a produc
ției pe măsura necesităților econo
miei. Documentele supuse dezbaterii 
Congresului prevăd ca producția de 
oțel a țării să crească în anul 1980 
la 17—18 milioane tone, într-un ritm 
superior celui realizat în actualul 
cincinal, producția pe locuitor la finele 
cincinalului fiind de circa 800 kg oțel 
pe un locuitor, ceea ce va situa țara 
noastră în rîndul țărilor cu o puter
nică bază metalurgică. Este prevă
zută creșterea producției de laminate 
finite de 1,6—1,8 ori. Ținînd seama 
de evoluția și tendințele în perspec
tivă ale industriei constructoare de 
mașini, ale electrotehnicii, vor fi mo
bilizate resursele materiale, capaci^ 
tățile de proiectare și cercetare ale 
ramurii spre obținerea unor produse 
feroase și neferoase cu un înalt grad 
de tehnicitate și fiabilitate.

în paralel, vor fi orientate in conti
nuare preocupările cercetătorilor pen
tru lărgirea posibilităților de utili
zare a resurselor de materii prime 
indigene, reducerea continuă, mai 
accentuată a cheltuielilor de produc
ție și creșterea rentabilității ramu
rii. In perspectiva anului 1980 vor a- 
părea noi centre metalurgice la Că
lărași și în alte localități.

Sintetizînd din documentele pro
gramatice ale Congresului sarcinile 
metalurgiei, vorbitorul a arătat că 
in cincinalul viitor se va dubla vo
lumul • de investiții ; se vor realiza 
un spor de 7—8 milioane tone oțel, 
circa 60 mii tone aluminiu, creșterea 
producției de oțeluri aliate de 2,9 
ori, iar a producției de oțeluri slab 
aliate și carbon de calitate de 2,3 ori.

Complexitatea și noutatea proble
melor ce vor trebui rezolvate în e- 
tapa următoare impune abordarea a- 
cestora de pe noi poziții, folosind 
mai bine proiectarea și cercetarea, 
abordînd cu mai mult curaj și iniția
tivă noile tehnologii metalurgice ; 
tehnica de calcul trebuie să participe 
direct la optimizarea conducerii pro
ducției și a proceselor, la organizarea 
pe o treaptă «uperioară a muncii 

noastre in ansamblu. Trebuie să ac
ționăm astfel incit cincinalul urmă
tor să devină efectiv, și în metalur
gie, cincinalul revoluției tehnico- 
științifice, așa cum ne-a îndrumat 
conducerea noastră de partid.

Vă rog să-mi permiteți ca de la a- 
ceastă înaltă tribună să exprim ade
ziunea totală a metalurgiștilor față de 
documentele dezbătute, să afirm ho
tărîrea noastră de a munci cu toată 
pasiunea pentru realizarea lor 
exemplară, să exprim recunoștința și 
stima noastră pentru grija și rolul ce 
se acordă acestei ramuri de către

CUVÎNTAREA
TOVARĂȘULUI ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU 

delegat al organizației județene de partid Timiș
Pârticipînd cu emoție și mindrie la 

lucrările celui de-al XI-lea for su
prem al comuniștilor din România, 
avind sarcina de a lucra în conduce
rea U.T.C. — a arătat vorbitorul — 
vă rog să-mi permiteți să exprim — 
în numele milioanelor de uteciști, al 
tuturor tinerilor patriei, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — adeziunea noastră deplină și 
înflăcărată la Raportul prezentat Con
gresului, la celelalte documente pro
gramatice care poartă pecetea hotă- 
ritoare a gîndirii creatoare, profund 
patriotice, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituind un 1 strălucit 
exemplu de abordare și soluționare 
consecvent marxist-leninistă a prin
cipalelor probleme privind dezvolta
rea actuală și de perspectivă a 
României socialiste. înflăcărată che
mare adresată tinerei generații de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
inalta tribună a acestui for istoric 
este întîmpinată cu profund entu
ziasm de colectivele de tineri din 
întreaga țară, care trim'it Congresu
lui, secretarului general al partidu
lui. mesajul faptelor lor de muncă, 
exprimîndu-și și în acest fel hotă
rîrea unanimă ’de a se consacra cu 
pasiune și energie realizării mărețe
lor obiective ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism.

Subliniind că. in răstimpul care a 
trecut de la Congresul al X-lea, ca 
urmare a îndrumării permanente a 
activității tineretului de către partid, 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tinăra generație s-a integrat organic 
în munca avintată a poporului nos
tru, obținind o seamă de rezultate 
pozitive, vorbitorul a trecut in re
vistă citeva dintre cele mai însem
nate realizări în acest sens. Apoi a 
spus :

Uniunea Tineretului Comunist, 
vlăstar credincios al partidului de 
mai bine de 5 decenii, carp cuprinde 
peste 2,8 milioane de membri, a ac
ționat cu consecvență pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce i-au revenit din 
hotărîrile Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, din indicațiile 
directe, primite sistematic, din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Organizația noastră revoluționară a 
situat în centrul activității sale edu
carea comunistă a tineretului, pregă
tirea tinerilor pentru muncă și viață, 
mobilizarea lor la opera de edificare 
a societății socialiste, dezvoltarea tră
săturilor moral-politice înaintate, 
cultivarea în rîndul uteciștilor a do
rinței fierbinți de a deveni membri 
ai Partidului Comunist Român. Sin- 
tem mindri și ne obligă faptul că, 
in intervalul dintre Congresul al 
X-lea și Congresul al XI-lea, peste 
50 la sută dintre cei primiți în 
partid provin din rindul uteciștilor.

Prin grija conducerii partidului Și 
statului, tinăra generație s-a bucurat 
in acești ani de noi măsuri pentru 
îmbunătățirea condițiilor sale de 
muncă și viață. Aproape un milion 
de tineri s-au integrat în activitatea 
productivă ; au fost asigurate 260 000

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VIRGIL TEODORESCU
delegat al organizației județene de partid Mureș

Lucrările Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, pe care 
avem marele privilegiu de a-1 putea 
grava, cu uneltele noastre și cu slo
ve de aur, pe frontispiciul României 
moderne, prin strălucitul Raport pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și istoricele documente programati
ce care vor fi adoptate, dovedesc in
trarea noastră într-o etapă hotărîtoa- 
re a luptei pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, ele fiind Carta fundamentală 
a prezentului și viitorului patriei, 
pus sub semnul certitudinii comu
nismului.

Raportul secretarului general al 
partidului prilejuiește oamenilor de 
cultură reflecții despre rostul și mi
siunea scrisului, intr-un context de 
pe acum istoric.

îi e dat poeziei să se întîlnească, 
astfel, cu calculul exact, cu afirma
rea îndrăzneață a unor imagini care 
sint ale viitorului apropiat. înaripă
rii romantice, îmbinată cu simțul 
preciziei și al rigorii, îi este asociat 
inefabilul. Visul capătă materialita
te. contur firesc și omenesc, tot
odată. Se străvede. în tiparul cifrei, 
edificiul clipei care ne urmează. în- 
sumînd caracteristicile a ceea ce nu
mim. cu îndreptățită mindrie, timpul 
nostru. Știm că pentru fiecare rind 
al documentelor Congresului al XI- 
lea, pas uriaș al țării spre împlinirea 
visată, s-au consumat mii de ore de 
studiu sobru și eficient, mii de ore 
de cercetări ; știm că avem în față 
reprezentări concrete ale capacității 
inepuizabile și geniului poporului 
nostru, cunoaștem cu toții aportul 
deosebit și decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Scriitorii țării, 
alături de întregul partid și întregul 
popor, exprimîndu-și totala adeziu
ne la prevederile de importanță is
torică și profund încredințați că află 
în conținutul si rațiunea acestor do
cumente însăși sursa vocației lor 
creatoare, au adresat secretarului ge
neral al partidului și președintele 
republicii, cele mai profunde senti
mente de recunoștință pentru contri
buția deosebită la îmbogățirea te
zaurului marxism-leninismului în 
mod creator și la trasarea direcțiilor 
de viitor ale Partidului Comunist Ro
mân, menite să înalțe România pe 
cele mai luminoase culmi ale civi
lizației și progresului.

Istoricele documente ale Congre
sului al XI-lea înseamnă, în primul 
rind. un triumf al gîndirii creatoare, 
azi, în perioada cea mai dinamică din 
istoria patriei, aceasta fiind linia di-

partid Galați
conducerea partidului, de către secre
tarul • nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Arătînd că proiectul Programului 
Partidului Comunist Român subli
niază participarea activă a României 
la diviziunea internațională a mun
cii, la schimbul mondial de valori 
materiale, Ia acțiunile îndreptate spre 
destindere, pace, libertate și inde
pendență, vorbitorul a spus : Iată 
de ce aș dori să folosesc prilejul 
care mi se oferă pentru a-mi exprima 
acordul deplin cu politica externă a 
partidului nostru, pentru a sublinia 

de locuri în cămine muncitorești, nu
mai in anul 1974 fiind construite că
mine cu aproape 50 000 de locuri. In 
august anul acesta, peste un milion 
de tineri au beneficiat. împreună cu 
alte categorii de oameni ai muncii, 
de mărirea retribuției lunare. Demn 
de relevat este faptul că în procesul 
adincirii democrației socialiste s-au 
extins continuu posibilitățile tinere
tului de a participa direct la activi
tatea organelor de conducere colec
tivă, a guvernului, la întreaga viață 
social-politică. Pentru toate acestea, 
pentru grija constantă și căldura cu 
care este înconjurată zi de zi, pen
tru înaltele aprecieri. cu privire la 
munca și activitatea sa, tînăra gene
rație își exprimă vibranta sa recu
noștință față de partid, față de to
varășul Nicolae’ Ceaușescu.

în continuarea cuvîntului său, vor
bitorul s-a referit la sarcinile care 
stau în fața tineretului și a organi
zației sale revoluționare. Intiiul Pro
gram al partidului deschide largi 
posibilități de afirmare tinerei gene
rații, ridică în fața sa exigențe noi. 
Tineretului de azi. care va fi con
structorul de mîine al comunismului, 
ii revine sarcina de a fi in primele 
rînduri ale luptei și muncii poporu
lui pentru făurirea viitorului comu
nist. JI.T.C. înțelege că îndatorirea 
sa supremă este să militeze pentru 
educarea tinerilor în spirit revolu
ționar, profund patriotic, să acționeze 
pentru a cultiva în conștiința lor pu
ternice convingeri comuniste, hotă
rirea de a participa activ la opera 
de transformare a societății acolo 
unde o cer patria, partidul.

în deplină concordanță cu indica
țiile conducerii partidului, vom si
tua la baza activității de formare 
comunistă a tinerilor dezvoltarea cul
tului muncii, participarea întregului 
tineret la muncă, educarea sa în spi
rit muncitoresc. Ținînd seama de 
faptul că în cincinalul următor se vor 
încadra în producție peste I 000 000 
lucrători, în majoritatea lor tineri, 
U.T.C. va acționa, în strinsă conlu
crare cu sindicatele, pentru integra
rea optimă a tuturor tinerilor în 
muncă, pentru calificarea și ridica
rea calificării lor profesionale, pen
tru asigurarea unui climat de ordine 
și disciplină la fiecare loc de mun
că. în vederea implicării mult mai 
active a tinerilor în’soluționarea mul
tiplelor probleme pe care le ridică 
transformarea economico-socială a 
localităților rurale, un obiectiv per
manent al muncii noastre îl va con
stitui consolidarea politico-organiza- 
torică a organizațiilor U.T.C. de la 
sate și intensificarea, ne această ba
ză, a întregii activități educative în 
rindul tineretului sătesc. Vom acorda, 
de asemenea, o atenție deosebită 'in
tegrării organice a învățămîntului cu 
producția și cercetarea, cu viata, pre- 
ocunîndu-ne mult mai susținut de în
deplinirea do către tineretul studios 
a sarcinilor de' producție prin integra
rea elevilor și studenților în bolecti- 
ve de muncă, pe toată durata stu- 

rectoare care se desprinde din poli
tica și activitatea partidului, preo
cuparea principală a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimată in permanență și cu toa
te prilejurile.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Partidul ne cheamă la o literatură 
socială, la o literatură militantă, la 
o literatură expresie a umanismului 
socialist, făcindu-ne din slujirea po
porului o necesitate lăuntrică, im
posibil de ocolit. Dincolo de toate 
chestiunile profesionale și de toate 
formulele trecătoare, ce poate fi mai 
important decit slujirea patriei și a 
poporului, valori fundamentale ale 
existenței noastre ?

în acest sens, atît pe planul acti
vității care angajează direct mem
brii de partid, cit și pe planul mai 
larg al programului de acțiuni cu 
caracter tematic ideologic și social- 
obștesc, Uniunea scriitorilor, organi
zațiile de partid au urmărit să de
termine un adine spirit de responsa
bilitate politică, integrarea într-o 
conștiință unică a exigentelor pro
fesionale și cetățenești, militind pen
tru însușirea activă de către toți 
creatorii de literatură și artă a ade
vărului că finalitatea social-politică 
a artei, sensul ei umanist-socialist 
reprezintă criteriul suprem și che
zășia perenității sale.

Unul din fenomenele cele mai pozi
tive ale ultimilor ani, care atestă vi
goarea și sănătatea literaturii noas
tre. precum și deosebitele condiții 
oferite de partid și de stat, îl consti
tuie apariția a numeroase talente 
tinere. Considerăm că grija organiza
ției noastre de partid față de tineret, 
îndrumarea lui pe o cale justă și rod
nică sînt o sarcină a noastră patrio
tică, un mod de a asigura și în viitor 
înflorirea literaturii.

în cuvintarea sa la Conferința 
națională a scriitorilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Marea 
majoritate a scriitorilor au înțeles și 
și-au însușit acest comandament su
prem al artei militante ; și se stră
duiesc ca, prin operele lor, să slujeas
că idealurile poporului român, să con
tribuie la ridicarea conștiinței socia
liste a maselor, să-și aducă contribu
ția, alături de toți oamenii muncii, 
la edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Suprema satisfac
ție și răsplată a acestei munci este 
stima și prețuirea poporului, asimi
larea organică a operelor lor în noua 
civilizație socialistă ce se clădește pe 
pămîntul României".

Referindu-se la răspunderile or
ganizațiilor de partid, ale tu- 

încă o dată contribuția inestimabilă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
promovarea acestei politici înțelepte, 
activitatea neobosită pe care o desfă
șoară pe plan intern și extern, în 
spiritul celei mai înalte responsabi
lități față de destinele națiunii noas
tre, față de cauza socialismului și 
păcii, a progresului social

în încheiere, vă rog să-mi permi- 
, teți, stimați tovarăși, ca în numele 

tuturor lucrătorilor din metalurgie, 
de la tribuna mărețului nostru Con
gres, să dau glas dorinței noastre ar
zătoare ca cel mai bun fiu al acestui 
popor, omul pe care îl iubim și îl 
stimăm pentru felul cum s-a dăruit 
și se dăruiește țării, pentru claritatea 
cu care gindește viitorul și luptă pen
tru înfăptuirea lui, să fie reales în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

diilor, de educarea lor în spirit revo
luționar.

Din Raportul prezentat Congresului , 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
am reținut sarcina de a intensifica .. 
întreaga muncă politico-educativă în ■ 
vederea educării tinerei generații în . 
spiritul concepției științifice despre 
lume și viață, al politicii partidului, 
nostru — marxism-leninismul crea
tor, aplicat la cerințele și condițiile ■ 
specifice României socialiste. Desfă- 
șurind în rindurile ‘uturor categorii
lor de tineri o amplă acțiune de pro
pagare și studiere aprofundată a ho- 
tăririlor Congresului, U.T.C. va urmă
ri, ca direcție esențială, evidențierea 
semnificației excepționale pentru ti
neret a Programului partidului, în
țelegerea de către fiecare tînăr a • 
sarcinilor concrete ce-i revin la locul 
său de muncă, angajarea sa tot mai 
hotărită la traducerea în viață a 
obiectivelor stabilite de partid.

Pentru noi este clar că realizarea l 
sarcinilor de mare răspundere ce. 
revin tineretului din hotărîrile Con
gresului presupune cu necesitate per--. 
fecționarea continuă a stilului și me
todelor de muncă și, mai ales. în
tărirea spiritului combativ, revolu
ționar, asigurarea participării efec
tive a tinerilor la conceperea și des
fășurarea activităților in așa fel in
cit, așa cum spunea secretarul ge- • 
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,, 
tinerii să se simtă într-adevăr în 
organizațiile lor ca la ei acasă.

După ce a arătat că, împreună cu 
întregul popor, tînăra generație își 
exprimă deplina sa adeziune față de; 
politica externă, consecvent marxist- 
leninistă, promovată în mod activ de 
partidul și statul nostru, față de am
pla și dinamica activitate internațio
nală desfășurată de secretarul ge-, 
neral al partidului, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
vorbitorul a încheiat : îngăduiți-mi. 
ca, de la tribuna celui mai înalt fo
rum al comuniștilor din România, ex- 
primînd sentimentele profunde ale 
tuturor tinerilor patriei — muncitori, ț 
țărani, elevi, studenți, intelectuali, 
militari — să ne alăturăm cu căldură., 
și entuziasm propunerii ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales ini 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în numele întregului tineret urăm 
din toată inima tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, puternic legat de activi- ; 
tatea Uniunii Tineretului Comunist 
încă din anii ilegalității, ani mulți în 
fruntea partidului și statului, plini și . 
în viitor de vigoarea caracteristică 
virstei tinere, spre binele nostru, al 
întregului popor, al patriei socialiste.

Asigurăm solemn Congresul, pe 
tovarășul tyîcolae Ceaușescu că tî
năra generație, făcîndu și din vibran
ta chemare pe care i-a adresat-o ■ 
crezul său de muncă și viață, iși va. 
îndeplini cu responsabilitate și entu
ziasm datoria față de partid și popor, 
consacrîndu-și toate forțele cauzei în
floririi multilaterale a patriei. tri
umfului socialismului și comunismu- . 
lui în România.

turor scriitorilor, de a milita, 
cu și mai multă vigoare, pentru rea
lizarea unor lucrări literare profund 
angajate in opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, vorbitorul a arătat : hotărîrile 
Plenarei Comitetului Central din no
iembrie 1971, integrate In substanța 
Programului partidului, ne-au fost un 
neprețuit ajutor, îndreptar și călăuză 
indispensabilă pentru a da impuls și 
limpezime efortului nostru creator, 
în așa fel incit operele noastre să 
poată fi asimilate organic de noua 
civilizație socialistă.

Un ajutor continuu și neprecupețit. 
ni l-a dat contactul strins cu condu- ! 
cerea superioară a partidului, perso
nal cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
•Nu a fost ocazie mai importantă în 
viața țării la care scriitorii să nu fie 
chemați să participe, să fie pre- 
zenți, să asculte cuvintele secretaru
lui general, prețioasele sale sugestii, 
în întîlnirile pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut cu scriitorii și 
cu oamenii de artă s-au dezbătut pro
blemele vitale ale creației artistice 
și literare in etapa istorică în care 
trăim, ca și problemele vieții scrii- / 
torilor și activitatea uniunii. La în- 
tîlnirea de astă-vară a secretarului . 
general al partidului cu reprezentanți ; 
ai scriitorilor s-a subliniat, o dată 
mai mult, inalta misiune și respon- ; 
șabilitate a scriitorului. De la această 
întilnire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de afectuoasă înțelegere și. 
prețuire, sub auspiciile sincerității și 
adevărului și care a însemnat un eve
niment și o sursă de lumină pentru 
activitatea noastră viitoare, noi am 
plecat îmbărbătați și mai dornici 
încă de a pune în slujba idealurilor 
poporului -și ale partidului toată pri
ceperea și puterea noastră de muncă, 

îndeplinindu-mi de la această înal
tă tribună mandatul încredințat de 
Conferința de partid a județului 
Mureș și exprimînd dorința fierbinte 
a scriitorilor din țara noastră, care 
văd în secretarul general al partidu
lui și președintele țării pe marele 
sprijinitor, îndrumător și prieten, no
bil și generos, al artei și culturii, 
susțin cu toată căldura inimii și a 
cugetului ca cel măi iubit și devotat 
fiu al patriei noastre, purtător de cu- 
vînt al revoluției și făuritor de veac 
nou în necontenitul flux al istoriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. să fie 
reales în înalta funcție de secretar 
general al partidului nostru.

Realegerea sa este dorința fierbinte 
și irevocabilă a întregii națiuni și 
totodată un imperativ al istoriei.

\
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MESAJE ALE SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE
ADRESATE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.

Continuăm publicarea, în formă prescurtată, a mesaje lor de salut din partea partidelor comuniste și muncitorești, a numeroase partide socialiste, democratice, mișcări de eliberare 
și a altor organizași progresiste înmînate în cadrul ședinței festi ve din după-amiaza primei zile a Congresului, cît și a altor mesaje adresate marelui forum al comuniștilor români.

Partidul Congresul Național Indian Partidul Comunist din Marea Britanie
In numele Congresului Național Indian, 

mesajul exprimă un salut cordial și cele 
mai bune urări de succes celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Noi, în India — se arată în continuare în 
mesaj — nutrim o mare admirație pentru 
lupta plină de succes a Partidului Comunist 
Român împotriva fascismului, în interesul 
poporului și pentru • cauza democrației și 
păcii. României independente i-a revenit 
marea sarcină de a reconstrui națiunea pe 
ruinele lăsate de ravagiile regimului fas
cist. în scurta perioadă de 30 ani de la 
război, poporul român, sub conducerea 
partidului, a obținut mari succese în refa
cerea economiei țării și construirea unui nou 
sistem social.

Și noi, în India, sîntem într-un rapid pro
ces de schimbări. De la obținerea indepen
denței, avînd de înfruntat moștenirea lăsa
tă de tragica dominație colonială, am reu
șit să înfăptuim realizări importante în do-' 
meniile politic, social și economic.

Partidul Comunist
Dragi tovarăși, în numele Partidului Co

munist- (marxist) din India, salutăm Con
gresul al XI-lea al Partidului Comunist 
Român — se arată în mesaj. Poporul nos
tru se bucură de marile realizări ale po
porului român, obținute în ultimii 30 de 
ani, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, după răsturnarea regimului fascist 
și abolirea orînduirii burghezo-rnoșierești.

Poporul nostru înțelege că numai dato
rită sistemului socialist Republica Socialis
tă România, avînd o populație de peste 20 
milioane locuitori, este capabilă să produ
că anual mai mult de 9 milioane tone me
tal și 50 miliarde kWh energie electrică, să 
aibă o industrie a construcțiilor de mașini 
care a crescut de 92 ori și o industrie chi
mică ce s-a dezvoltat de 172 ori în compa
rație cu anul 1938, o industrie care produce 
un miliard de metri pătrați de țesături, 
ceea ce reprezintă o creștere de 8 ori ; ce
reale, carne, precum și alte produse ani
male, a căror producție este de 2—2,5 ori 
mai mare față de 1938, în această perioadă 
construindu-se 4 milioane de noi aparta
mente — unul pentru fiecare cinci persoane.

Poporul nostru — se arată în continuare 
în mesaj — aflat sub dominația unui regim 
burghezo-moșieresc, compară situația sa cu 
condițiile unui popor dintr-o țară socialistă, 
cum este România. în timp ce în România 
socialistă veniturile reale ale populației zau 
crescut de 5 ori față de nivelul din 1938, 
iar retribuția minimă lunară a muncitori
lor necalificați a ajuns la 1140 lei, în eco
nomia noastră numai în ultimii doi ani in
dicele prețurilor la bunurile de consum a 
înregistrat creșteri de la 200 la sută la 384 
la sută. Prețurile au crescut de patru ori 
comparativ cu 1948. Venitul real al munci
torilor noștri este astăzi mai mic chiar de- 
cît cel din 1939. Cu cei 9 milioane de mun
citori care au depus cereri pentru schimba
rea locului de muncă, numărul șomerilor 
totali și parțiali se ridică la aproximativ 
50 milioane, 70 la sută din poporul nostru 
trăind sub nivelul minim de existență, a- 
dică în condiții de acută sărăcie.

Cînd muncitorii organizează greve împo
triva deteriorării condițiilor de viață, ei 
sint reprimați fără milă, așa cum s-a în- 

Partidul Muncii din
Partidul Muncii din Olanda — se spune 

în mesaj — a acceptat cu mare plăcere 
Invitația de a participa la Congresul dum
neavoastră. Cunoaștem bine locul impor
tant pe care îl are Congresul Partidului 
Comunist Român în viața societății româ
nești, iar Partidul Muncii din Olanda apre
ciază activitatea Partidului Comunist Ro
mân pentru stabilirea unor relații bune cu 
partidul nostru, deși între partidele noastre 
există o serie de deosebiri.

Salutînd faptul că guvernul român, ca și 
Partidul Comunist Român, merg cu clari
tate pe drumul păcii în Europa, în mesaj 
se arată că, în această privință, cooperarea 
între cele două partide este extrem de im
portantă. Și noi, și dumneavoastră aparți
nem unor națiuni relativ mici. Dar modes
tia nu include neapărat lipsă de importanță 
în ce privește folosirea condițiilor favora
bile care se oferă. Credem că este de dato
ria noastră să căutăm modalități de a juca 
un rol pozitiv tot mai accentuat în rela
țiile internaționale — se arată în continua
re în mesaj, relevîndu-se experiența fruc
tuoasă a contactelor de pînă acum dintre 

Partidul Socialist
Adresîndu-se secretarului general al 

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membrilor Comitetului Central și tuturor 
delegaților la lucrările Congresului Parti
dului Comunist Român, mesajul exprimă — 
în numele Comitetului Central Executiv al 
Partidului Socialist din Japonia — felici
tări cordiale și un salut de solidaritate 
poporului român, strîns unit sub conducerea 
Partidului Comunist Român, prietenilor 
care participă la istoricul Congres al XI-lea.

Folosim această ocazie — se spune în 
continuare — pentru a aduce omagiile 
noastre profunde Partidului Comunist Ro
mân, condus de secretarul său general, 
Nicolae Ceaușescu, care determină promo
varea unei politici externe bazate pe prin
cipiile păcii și conduce cu succes opera de 
construcție a socialismului în patria sa. ‘

Partidul Comunist Român este nu numai 
detașamentul care a condus poporul în lupta 
încununată de victorie în 1944, pentru eli
berarea României de sub dominația fascis
mului, ci și, de asemenea, conducătorul ex
celent al națiunii pe drumul complex al 
construcției socialiste, început după ce în 
România a fost instaurată puterea populară.

Pe plan extern, Partidul Comunist Român 
susține cu consecvență necesitatea reduce
rii încordării și a întăririi securității, prin 
soluționarea pe cale pașnică a disputelor 
internaționale, pe baza principiilor egalită
ții în drepturi, a respectului suveranității 
și independenței naționale, neamestecului în 
treburile interne ale altor țări — aducînd 
astfel o mare contribuție la cauza socialis
mului, la lupta împotriva războiului, pen
tru pace și eliberare națională, la lupta an- 
tiimperialistă și anticolonialistă, la consoli
darea forțelor mondiale ale socialismului. |

în condițiile actuale — continuă mesajul 
— cooperarea internațională are un rol tot 
mai important în schimbarea situației din 
lume. Sîntem fericiți să constatăm că înțe
legerea mutuală și cooperarea româno-in- 
diană s-au dezvoltat rapid în ultimii ani. 
Este dorința noastră sinceră ca aceste efor
turi să continue, pentru întărirea pe mai 
departe și diversificarea cooperării multila
terale, nu numai în avantajul reciproc al 
popoarelor Indiei și României, dar și în in
teresul păcii în lume și aj cooperării inter
naționale.

în încheierea mesajului sînt adresate 
urări de succes deplin Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, împreună 
cu urări de progres continuu și prosperi
tate poporului român, de întărire a coope
rării româno-indiene și consolidare a des
tinderii internaționale.

D. K. Barooah
președinte al partidului

(marxist) din India
timplat și în cazul grevei celor 2 milioane 
de muncitori feroviari, cînd 300 000 dintre 
ei au suferit diverse - represalii.

Partidul Comunist (marxist) din India 
depune toate eforturile pentru a organiza 
masele oamenilor muncii în lupta pentru 
depășirea condițiilor deplorabile de viață, în 
vederea înlocuirii regimului actual prin- 
tr-un stat ‘democratic al poporului, pentru 
a păși spre socialism. Noi facem totul pen
tru realizarea unui larg front unit al tu
turor forțelor de stînga și democratice din 
țara noastră — continuă mesajul, evocînd 
apoi dificultățile pe care le întîmpină parti
dul din cauza acțiunilor teroriste organizate 
de cercurile reacționare. în acest sens, se 
spune că numai în statul Bengalul de Vest 
peste 1 000 de cadre de partid au fost asa
sinate de asemenea bande ; aproximativ 
200 de sedii ale sindicatelor au fost ocupate 
cu forța ; în alegerile din 1972 pentru or
ganele legislative locale s-a recurs la fal
sificări ; 4—5 000 de familii au fost alun
gate din gospodăriile lor, nepermițîndu-li-se 
reîntoarcerea.

în încheierea mesajului se arată : Diviza
rea mișcării comuniste internaționale con
tinuă să afecteze grav partidul și dezvol
tarea mișcării noastre.

Sîntem fericiți că, de la început, avem re
lații frățești cu Partidul Comunist Român. 
Dorim fierbinte să stabilim relații frățești 
și cu alte partide comuniste, precum și cu 
partide democratice și antiimperialiste, cu 
conducători ai mișcărilor populare.

Să se întărească și mai mult relațiile fră
țești dintre cele două partide !

Să se întărească prietenia și solidaritatea 
dintre cele două popoare I

Cu salutări revoluționare,

* COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

(MARXIST) DIN INDIA 
P. Sundarayya 
secretar general 

Harkishan Singh Surjeet 
membru al Biroului Politic

Olanda
Partidul Muncii din Olanda și Partidul 
Comunist Român.

Subliniind dezideratul unei strînse coope
rări pentru stabilirea păcii în Europa, în 
mesaj se spune : trebuie să facem eforturi 
pentru a promova inițiative comune ale 
guvernelor noastre în cadrul Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa. 
Trebuie să ne unim eforturile pentru a 
obține o adevărată pace în Europa, o pace 
care să includă reducerea, și controlul ar
mamentelor. Scopul nostru final este de a 
pune capăt blocurilor militare în Europa 
și de a făuri garanții trainice independen
ței tuturor națiunilor. Pe o asemenea bază, 
națiunile vor fi capabile să se dezvolte în 
felul în care vor ele și să aleagă tipul de 
cooperare pe care îl preferă.

Prezența partidului nostru aici — se su
bliniază în încheiere — este o expresie a 
voinței noastre de progres în toate dome
niile, prin respectarea concepțiilor tuturor. 
Dorim Congresului succes deplin și sperăm 
în întărirea legăturilor noastre de prietenie 
și cooperare.

len Van Der Heuvel-De Blank 
președintele partidului

din Japonia
Relevind dezvoltarea relațiilor prietenești 

dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist din Japonia, mesajul arată în 
continuare : Partidul Socialist din Japonia 
subliniază importanța acțiunii comune și 
cooperării întregii clase muncitoare, a tu
turor forțelor revoluționare, progresiste și 
antiimperialiste, a tuturor partidelor poli
tice, a unor largi pături sociale, a maselor 
populare în lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru promovarea unor relații democratice 
între națiuni, pentru participarea egală a 
tuturor statelor, mari și mici, la soluționa
rea problemelor internaționale, pentru res
pectul și garantarea independenței, autode
terminării și a progresului social al tutu
ror țărilor lumii.

în încheiere, în mesaj, subliniindu-se că 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. are loc 
în condițiile realizărilor atit de importante 
obținute in cei 30 de ani de la eliberarea 
României, se exprimă convingerea că lucră
rile sale, hotărîrile Congresului vor de
termina succese istorice în dezvoltarea 
poporului român.

Trăiască solidaritatea revoluționară dintre 
Partidul Socialist din Japonia și Partidul 
Comunist Român !

Trăiască victoria forțelor din întreaga lu
me în lupta împotriva războiului, pentru a- 
părarea păcii, pentru socialism și eliberare 
națională, împotriva imperialismului și co
lonialismului !

COMITETUL CENTRAL EXECUTIV 
AL PARTIDULUI SOCIALIST 

DIN JAPONIA

■Dragi tovarăși, Comitetul Executiv al 
Partidului Comunist din Marea Britanie 
transmite un fierbinte salut frățesc dele
gaților la cel de-al XI-lea Congres al Par
tidului Comunist Român, clasei muncitoare 
și poporului României — se arată în me
saj, in continuare relevîndu-se :

Acum 30 de ani, poporul României, luînd 
parte — alături de forțele armate ale Uniu
nii Sovietice, de partizanii antifasciști din 
Europa ocupată și de popoarele și guver
nele coaliției antifasciste mondiale — la 
lupta antihitleristă, a răsturnat regimul fas
cist din România și a deschis o nouă pa
gină în istoria țării. Salutăm realizările 
poporului român, ilustrate prin creșterea 
rapidă a economiei României, prin con
struirea unei industrii moderne, prin tre
cerea pe baze prospere a agriculturii, în
florirea învățămîntului și culturii, asigura
rea unor condiții sociale și servicii în con
tinuă creștere pentru populație.

Sporindu-și constant participarea la con
ducerea economiei și a problemelor de stat 
ale țării, poporul român, într-o perioadă de 
timp relativ scurtă, a eliminat sechelele 
vechiului regim feudalo-capitalist și s-a 
angajat pe drumul democrației și al con
strucției socialiste.

Această transformare istorică nu ar fi 
fost posibilă fără rolul conducător exerci
tat de Partidul Comunist Roman, care, 
de-a lungul întregii sale istorii, a acționat 
pentru a călăuzi clasa muncitoare și po
porul pe calea înlăturării tuturor obstaco
lelor și a lichidării cercurilor ostile, anti
populare. Subliniind că Congresul Par
tidului Comunist Român are loc într-o pe
rioadă importantă din istoria omenirii, 
mesajul arată în continuare : politica de 
destindere și coexistență pașnică cîștigă tot 
mai mult teren in relațiile dintre state, deși 
sînt necesare o vigilență maximă și efor
turi continue din partea întregii omeniri 
progresiste pentru a infringe încercările a- 
celor cercuri reacționare care intenționează 
să întoarcă roata istoriei. în ciuda lovituri
lor brutale de tip fascist din Chile și Uru
guay și a loviturii date poporului din Cipru, 
imperialismul a suferit înfringeri în Viet
nam și în Laos și este nevoit să dea înapoi 
în Cambodgia. înfringerea fascismului în 
Portugalia și Grecia, succesele mișcării de
mocratice și de stînga în Italia și Franța, 
precum și evoluțiile care au loc în Spania 
și Anglia încep să schimbe sistemul relații
lor din Europa occidentală și deschid noi 
perspective spre o amplă dezvoltare demo
cratică.

Mișcarea Populară
Aducind delegaților la Congres, din îm

puternicirea președintelui Republicii Zair, 
salutările frățești și militante ale poporu
lui zairez, mesajul exprimă mulțumiri 
pentru invitarea la Congres . și subliniază 
că aceasta constituie o reflectare a prieteniei 
firești care există între partidele noastre.

Congresul P.C.R. este încă o manifestare 
a voinței unui popor, animat de credința 
în țelurile independenței reale, economice, 
ca și spirituale. Lupta tenace pe care O 
desfășoară va conduce neîndoielnic po
porul român la obținerea victoriei finale.

Mesajul face o trecere în revistă a suc
ceselor repurtate de noua orinduire în 
România.

în condițiile socialismului, vechea Româ
nie, în care persistau vestigii feudale, s-a 
transformat într-o țară cu o economie di
namică, o industrie puternică și în plin 
avînt, bazată pe tehnica modernă și o a- 
gricultură socialistă. Relevind creșterea 
accelerată a producției industriale și avîn- 
tul continuu al agriculturii, care satisface 
pe deplin nevoile populației, mesajul con
tinuă : Ca urmare a generalizării relații
lor de producție socialiste în industrie, pre
cum și în agricultură, în toate ramurile e- 
conomiei, au fost lichidate pentru tot
deauna clasele exploatatoare, iar socialis
mul a triumfat pe deplin. Victoriile repur
tate de poporul român subliniază excelenta 
stare a sănătății social-politice și economi
ce a României.

Arătînd că poporul zairez militează în 
conformitate cu linia trasată de președin
tele Mobutu Sesâ Seko, cu gîndirea, în
vățătura și acțiunea conducătorului su
prem al revoluției și realizează zi de zi 
profunde transformări, mesajul continuă : 
Națiunea noastră a știut să înlăture barie
rele, să sfărîme lanțurile, să înfrunte cu 
curaj destinul și să meargă cu hotărîre 
spre victorii și progres. Zairul este o na
țiune puternică, care întruchipează acțiu
nea.

Mișcarea Populară a Revoluției s-a do
vedit a fi o instituție conștientă de rolul

Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud
în numele populației, al Frontului Na

țional de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
mesajul adresează în mod solemn cele mai 
calde urări Congresului și, prin intermediul 
său, tuturor membrilor de partid și între
gului popor român.

în răstimpul a peste o jumătate de se
col — se arată în mesaj — Partidul Co
munist Român a organizat și a condus po
porul român, care, dezvoltînd tradițiile 
sale glorioase de luptă eroică și desfășu- 
rînd eforturi creatoare, a obținut victorii 
strălucite în lupta pentru eliberarea patriei 
și pentru reconstrucția țării. Astăzi, Româ
nia se prezintă ca o țară avînd o industrie 
și o agricultură dezvoltate, un nivel avan
sat al științei și tehnicii, condiții de viață 
materială și spirituală în continuă îmbu
nătățire.

Vă felicităm călduros pentru gceste re
zultate remarcabile și urăm sincer poporu
lui român ca, prin succesul acestui Con
gres, să obțină în continuare victorii tot 
mai mari în construcția și dezvoltarea e- 
conomiei naționale, pentru ca România să 
înflorească pe zi ce trece și să-și sporească 
astfel contribuția la apărarea păcii în Eu
ropa și in lume.

Referindu-se apoi la situația actuală 
gravă din Vietnamul de Sud, în mesaj se 
spune : principala cauză directă a acestei 
stări de lucruri o constituie faptul că S.U.A., 
nerespectîndu-și angajamentele asumate 
prin Acordul de la Paris cu privire la Viet
nam, continuă cu încăpățînare angajarea 
militară și amestecul în treburile interne 
ale Vietnamului de Sud, mențin și alimen
tează grupul de marionete belicos, cu ca
racter fascist, al lui Nguyen Van Thieu, 
ca instrument pentru continuarea războiu
lui, In scopul instaurării neocolonialismului

în Orientul Mijlociu — se spune în con
tinuare în mesaj — recunoașterea pe scară 
mondială a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei este o lovitură dată nu numai 
cercurilor agresive reacționare din Israel, 
ci și susținătorilor lor, imperialismul S.U.A.

în Africa, eliberarea Mozambicului și a 
Guineei-Bissau și noile posibilități pentru 
o schimbare în Angola prevestesc o nouă 
etapă semnificativă, în care se va exercita 
o presiune crescindă, atit din interior, cit 
și din partea mișcării mondiale a popoa
relor împotriva ultimelor fortărețe ale co
lonialismului și dominației rasiste albe în 
Africa de Sud, Rhodesia și Namibia.

Sistemul mondial capitalist, în special în 
centrele sale principale, este cuprins de 
cea măi serioasă criză economică de după 
anii 1930. Aceasta are urmări politice pro
funde. Criza capitalismului se află într-un 
contrast flagrant cu creșterea economică 
constantă și stabilă din țările socialiste, 
care au eliberat pe oamenii muncii de ne
liniștea și suferințele inflației, ale stagnă
rii economice, șomajului, nesiguranței și 
lipsei de servicii sociale.

în mesaj se subliniază că, în această si
tuație, unitatea mișcării comuniste interna
ționale este vitală pentru a se realiza coo
perarea cea mai puternic posibilă a țărilor 
socialiste, a mișcărilor naționale de elibe
rare, a clasei muncitoare și mișcărilor de
mocratice din țările capitaliste. Cu cît a- 
ceste trei mari curente revoluționare ale 
epocii noastre vor fi mai unite, cu atît mai 
mare va fi succesul luptei întregii omeniri 
progresiste pentru pace, democrație, elibe
rare națională și socialism. Prin coopera
rea lor voluntară și prin acțiunea lor uni
tă, partidele comuniste și muncitorești pot 
juca un rol decisiv în diminuarea pregăti
rilor de război și în deschiderea căii către 
o lume nouă, a păcii și socialismului.

Adresînd urări de succes lucrărilor Con
gresului, mesajul arată în încheiere : Avem 
încrederea că hotărîrile Congresului dum
neavoastră vor marca o nouă treaptă im
portantă în construirea unei societăți, so
cialiste. prospere și fericite , în România.

Trăiască pacea și socialismul I
Trăiască unitatea clasei muncitoare inter

naționale 1
Cu salutări frățești,

COMITETUL EXECUTIV
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN MAREA BRITANIE

a Revoluției din Zair 
său istoric prin însuși faptul că realizează 
educația maselor, principalul factor al vi
talității Zairului. Educația pe care o pre
conizează are ca sarcină integrarea zairezi- 
lor în tradițiile lor spirituale, pentru a se 
ajunge astfel la o mai bună folosire a bo
gatului nostru patrimoniu etnic și istoric. 
De asemenea, această educație se bazează 
pe datele fundamentale ale mediului în 
care trăiesc, scopul urmărit fiind transfor
marea omului.

în continuare se evocă realizările ob
ținute, arătindu-se că feudalitatea a fost 
lichidată și agricultura revalorizată ; țăranii 
au fost integrați în societatea zaireză și 
beneficiază de rodul muncii lor. Colonia
lismul a murit, revoluția zaireză a trium
fat. Astăzi, bazele structurale ale acțiunii 
noastre politice, economice și culturale sînt 
mai puternice decit oricînd și nimic nu va 
putea împiedica mersul nostru înainte.

Exprimînd, în numele Mișcării Populare 
a Revoluției, al președintelui său fondator, 
admirația militanților zairezi față de ac
tivitatea socială de largă anvergură a 
P.C.R., mesajul arată : Pentru a realiza 
o astfel de acțiune este nevoie de un simț 
deosebit al responsabilității, de o puternică 
conștiință politică, de o convingere ideo
logică bazată pe capacitatea creatoare a 
poporului : capacitatea de concepție, dar și 
capacitatea de realizare ; iar toate acestea 
sînt posibile numai datorită existenței unui 
partid profund democratic și bine organi
zat.

în încheiere, mesajul transmite urarea 
de mari succese lucrărilor celui de-al XI- 
lea Congres al P.C.R. și exprimă încrede
rea în destinele unei cooperări solidare și 
prospere.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască Mișcarea Populară a Revoluției! 
Trăiască Revoluția !

Kithima Bin-Ramazzani
membru al biroului politic

american în Vietnamul de Sud și al per
manentizării divizării Vietnamului.

Administrația de la Saigon, dirijată de
S.U.A. — se arată în continuare — vio
lează cu insolență și în mod sistematic A- 
cordul de la Paris, intensificînd operațiuni
le împotriva zonei eliberate, reprimind 
orice tendință spre pace, călcînd în picioare 
toate drepturile și libertățile democratice 
ale populației din zona pe care o contro
lează.

Nemaiputînd să suporte regimul de o- - 
primare, teroare și exterminare, populația 
din Vietnamul de Sud, de toate tendințele 
politice și religioase, inclusiv persoane din 
administrația și armata saigoneză, se ri
dică viguros la luptă, cerind înlăturarea 
lui Thieu și a acoliților lui, asigurarea li
bertății și a unor condiții umane de trai, 
transpunerea în fapt a Acordului de la 
Paris, realizarea păcii, democrației și re
concilierii naționale.

Potrivit năzuinței legitime și cerințelor 
urgente ale populației din Vietnamul de 
Sud, Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a publicat, 
la 8 octombrie 1974, o declarație în care 
cere ferm ca guvernul S.U.A. să înceteze 
complet și definitiv orice angajament mi
litar și amestec în treburile interne ale 
Vietnamului de Sud, să fie înlăturat Ngu
yen Van Thieu și clica sa — obstacol prin
cipal în calea rezolvării problemelor po
litice actuale din Vietnamul de Sud, să fie 
instalată la Saigon o administrație favo
rabilă păcii și reconcilierii naționale, înfăp
tuirii stricte a Acordului de la Paris. Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud este gata să ne
gocieze cu o astfel de administrație pentru 

rezolvarea grabnică a problemelor interne 
ale Vietnamului de Sud.

Relevînd ecoul larg și sprijinul călduros 
de care se bucură în rindul opiniei publice 
.progresiste mondiale această declarație, în 
mesaj se exprimă convingerea că Congre
sul Partidului Comunist Român, guvernul 
și poporul român vor acorda. în continuare 
sprijinul lor puternic cauzei drepte a popu
lației din Vietnamul de Sud, care va în
vinge în mod sigur.

Populația din Vietnamul de Sud Iși in
tensifică cu hotărîre lupta pe trei fronturi: 
politic, militar și diplomatic, pentru aplica
rea strictă a Acordului de la Paris, pentru 
construirea unui Vietnam de Sud pașnic, 
independent, democratic, neutru și prosper, 
care să avanseze spre reunificarea patriei,

Partidul Comunist din Belgia
Transmițînd tuturor participanților la 

Congresul al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, tuturor membrilor partidului salu
tări călduroase, precum și un mesaj de 
prietenie frățească din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Belgia, 
mesajul arată în continuare : cel de-al XI- 
lea Congres va marca un moment impor
tant în istoria Partidului Comunist Român. 
Aceasta pentru că, pentru prima oară. Con
gresul, a cărui importanță este evidentă 
pentru toți, este chemat să dezbată și să se 
pronunțe asupra unui Program unitar ce 
trasează liniile principale ale activității 
partidului pentru o perioadă de 20—25 ani, 
în vederea construirii și dezvoltării socie
tății socialiste pe calea spre societatea co
munistă.

Salutăm însemnătatea istorică a acestui 
eveniment destinat să asigure — pe calea 
păcii și a întăririi colaborării și solidarității 

< internaționale cu țările socialiste, cu parti
dele comuniste și progresiste — înflorirea 
și bunăstarea întregului popor român.

în continuare, în mesaj se spune : în ciu
da contradicțiilor care o marchează, situația 
politică internațională rămîne axată pe des
tindere, datorită luptei clasei muncitoare, 
datorită consolidării puternice a mișcării 
antiimperialiste mondiale și politicii inter
naționale de pace și coexistență pașnică, 
promovate de țările socialiste și, în primul 
rînd, de Uniunea Sovietică.

Fără îndoială. împotriviri față de procesul 
de destindere și tentative de a sabota a- 
cordurile încheiate apar in permanență în 
lagărul imperialist. Ele fac indispensabilă 
vigilența popoarelor iubitoare de pace și 
impun cu necesitate riposta lor în orice 
moment.

Acest lucru este valabil în ce privește 
Vietnamul, Orientul Mijlociu ca și zădărni
cirea încercărilor de frinare a lucrărilor 
Conferinței pentru securitatea europeană.

Noi cu toții, bineînțeles inclusiv partidul 
nostru și Partidul Comunist Român, sîntem 
angajați în aceeași luptă antiimperialistă, 
pentru o politică de pace și colaborare în
tre popoare, cu respectarea strictă a suve
ranității și independenței lor naționale.

în lupta pentru securitate europeană, noi. 
Partidul Comunist al unei țări încă domi
nate de capitaliști, ne bazăm mult pe soli
daritatea partidelor frățești din țările so

Partidul Socialist Belgian
în numele Partidului Socialist Belgian, 

mesajul adresează tuturor delegaților la 
Congresul Partidului Comunist Român și, 
prin intermediul lor, tuturor oamenilor 
muncii din România un călduros salut 
prietenesc și urări de succes. Dorim să re- 
înnoim cu această ocazie omagiul adus de 
socialiștii belgieni secretarului general al 
Partidului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, care a fost, de altfel, onorat re
cent in țara noastră prin decernarea pre
miului guvernatorului CORNEZ, fost gu
vernator socialist al provinciei Hainaut — 
se spune în mesaj, subliniindu-se în con
tinuare : Partidul Socialist Belgian nutreș
te o mare admirație pentru succesul poli
ticii sociale, economice și culturale promo
vate de președintele Nicolae Ceaușescu. 
Contactele personale stabilite între dinami
cul dumneavoastră președinte și factorii 
cei mai autorizați ai partidului nostru, pre
cum și între autoritățile oficiale din țara 
noastră cu ocazia vizitei delegației oficiale 
române, în 1972, au contribuit, .între alte
le, la întărirea păcii în Europa și în lume, 
au servit securității internaționale și dezi
deratului stabilirii unor raporturi mai bune 
între toate popoarele:

Personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu este indisolubil legată de ideea 
de pace, prosperitate și bunăstare în lume 
— subliniază mesajul.

Dorim, de asemenea, să mulțumim Parti
dului Comunist Român, care a binevoit să 
trimită o importantă delegație la congre
sul pe care noi, socialiștii belgieni, l-am 
ținut recent într-o atmosferă plină de en
tuziasm la Bruxelles.

Sîntem convinși că prezența noastră la 
importantul dumneavoastră Congres va fi

Partidul Socialist din Uruguay
Exprimînd dorința fierb,inte a socialiști

lor uruguayeni ca lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân să constituie un pas important pe 
calea realizării obiectivelor partidului, în 
mesaj se spune, în continuare : la împli
nirea a 30 de ani de la înfringerea fascis
mului, poporul român, sub conducerea 
partidului său, in fruntea căruia se află 
eminenta personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, constituie un exemplu 
pentru lumea întreagă.

Succesele sale economice, sociale și poli
tice, dezvoltarea multilaterală a societății 
sînt o dovadă clară a cuceririlor unei țări 
iubitoare de pace, capabilă de a trece la 
societatea comunistă pe calea unui sistem 
socialist care valorifică bogatele tradiții 
naționale în cadrul independenței și al res
pectării celorlalte popoare, așa cum ne în
vață internaționalismul proletar.

Partidul Socialist din Uruguay, trecut în 
ilegalitate pentru a doua oară în decurs de 
patAi ani, înfruntă dictatura care încearcă 
să amîne schimbările inevitabile revendi
cate de poporul nostru. Luptăm pentru eli
berarea patriei noastre întărind unitatea în 
cadrul Frontului Amplu, alături de comu
niști, democrat-creștini și alte forțe patrio
tice, pe baza unui program antioligarhic și 

să contribuie la apărarea păcii în Indochi
na, în Asia de sud-est, și in lume.

Cu această ocazie — se arată în încheiere 
— mulțumim sincer partidului comunist, 
guvernului și poporului român pentru ma
nifestările de solidaritate și sprijinul acor
dat cauzei luptei revoluționare a popula
ției din Vietnamul de Sud.

Urăm Congresului Partidului Comunist 
Român succes deplin !

COMITETUL CENTRAL
AL FRONTULUI NAȚIONAL 

DE ELIBERARE
DIN VIETNAMUL DE SUD

cialiste, pe sprijinul acordat luptei noastre 
care urmărește să asigure o viață mai fe
ricită oamenilor muncii din toată Europa.

Referindu-se la situația politică din Bel
gia, mesajul subliniază că aceasta este 
marcată de o foarte gravă criză economică 
și politică. Politica dusă de guvern — se 
arată în continuare — se adaptează cerin
țelor forțelor monopoliste capitaliste și ale 
întreprinderilor supranaționale. Inflația 
galopantă șț creșterea continuă a prețuri- ■ 
lor, ca și a impozitelor agravează neîncetat 
condițiile de trai ale maselor muncitoare, 
ale claselor mijlocii, micilor comercianți șl 
țăranilor. Criza economică se accentuează; 
numărul șomerilor crește, cuprinzînd azi /} '
aproape 200 000 de oameni ai muncii, băr
bați și femei.

în continuare, relevînd lupta desfășurată 
de partid împotriva politicii inflaționiste a 
monopolurilor capitaliste, mesajul sublinia
ză că succesul acestei lupte este condițio
nat de amploarea pe care o va atinge miș
carea antimonopolistă de masă. Iată de ce 
comuniștii acționează fără răgaz pentru 
făurirea unității de acțiune, pe baza unui 
program comun, a tuturor componentelor 
mișcării muncitorești din Flandra și .din 
Wallonia, respectiv Partidul socialist. Par
tidul comunist, Federația generală a Mun
cii dip Belgia și Cqnfederația Sindicatelor 
Creștine. Trecerea în opoziție, pe plan par
lamentar, a Partidului Socialist Belgian, 
unde se regăsește astfel alături de deputății 
comuniști, ajută in mod incontestabil la u- 
nirea oamenilor muncii.

Acțiunii coordonate a monopolurilor și a 
guvernelor capitaliste este indispensabil să 
i se opună acțiunea coordonată a mișcării 
muncitorești și democratice. Acest lucru 
este valabil la nivelul Belgiei, al Europei 
și pe plan internațional.

în încheiere, în mesaj se arată : urînd 
succes deplin lucrărilor Congresului dum
neavoastră, vă adresăm din nou, dragi to
varăși, salutul frățesc al comuniștilor din 
Belgia.

Trăiască unitatea mișcării comuniste in
ternaționale și a ansamblului forțelor anti
capitaliste !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN BELGIA

o dovadă in plus a prieteniei dintre po
poarele român și belgian, care a devenit 
mai caldă în ultimii ani, datorită și schim
bului de delegații dintre cele două partide 
ale noastre.

Noi, românii și belgienii, aparținem unor 
țări mici prin numărul locuitorilor, dar 
împărtășim aceleași idei de independență 
și de neamestec în treburile interne ale 
noastre și ale altor state. Dorim cu toții li
chidarea focarelor de tensiune și conflict, 
pe calea negocierilor pașnice.

Evocînd raporturile . prietenești dintre 
Partidul Socialist Belgian și Partidul Co
munist Român, mesajul exprimă convin
gerea că dezvoltarea și adîncirea colaboră
rii dintre cele două partide vor avea loc 
în condițiile respectării pozițiilor specifice 
și că aceasta va reprezenta o contribuție 
importantă la bunele relații și la priete* 
nia dintre Belgia și Republica Socialistă 
România.

Vă dorim, stimate tovarășe Ceaușescu, 
— se spune în încheierea mesajului — rea
lizarea aspirațiilor dumneavoastră celor mai 
scumpe pentru dezvoltarea democratică și 
progresul economic in România, în Europa, 
în lumea a treia și pretutindeni unde se 
împărtășește, ca și la noi, același ideal de 
pace universală — condiția bunăstării ge
nerale a umanității. Adresăm urările noas
tre de sănătate — dumneavoastră și tova
rășei Elena Ceaușescu — și prosperitate și 
succes poporului român, succese pe care 
toți socialiștii belgieni le doresc prieteni
lor lor români.

Urăm, dragi prieteni, succes deplin Con
gresului dumneavoastră, fericire și prospe
ritate oamenilor muncii din Republica So
cialistă România.

i

antiimperialist, care preia postulatele revo
luționare ale eroului nostru Jose Artigas.

La un an și jumătate de Ia lovitura de 
stat și la un an de la trecerea în ilegalitate 
a partidului nostru și a altor forțe politice, 
criza din Uruguay se ascute și dă noi di
mensiuni revendicărilor- pentru o soluție pe 
baza unității naționale, capabilă să canali
zeze eforturile tuturor patrioților autentici 
și să infrîngă forțele antinaționale care 
atentează la cauza progresului și păcii po
porului nostru.

Poporul Uruguayan — se arată în înche
iere — cunoaște și stimează poporul român. 
Partidul Socialist din Uruguay se sjmte le
gat de Partidul Comunist Român prin re
lații de prietenie, care s-au întărit con
tinuu.

în momentul cînd are loc un eveniment 
atit de important, Congresul care va aproba 
Programul partidului. împărtășim atașa
mentul dumneavoastră la cauza socialis
mului și, totodată, ne exprimăm hotărîrea 
de a continua lupta pentru eliberarea țării 
noastre.

Salut — tovarăși români !
Succes Congresului al XI-lea !
Trăiască prietenia dintre P.C.R. și P.S. 

din Uruguay !
Patria va învinge !
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?

Partidul Comunist
Transmitînd un salut frățesc Congresului 

Partidului Comunist Român, partid care 
își consacră eforturile construirii unei 
societăți socialiste dezvoltate, în strînsă 
unitate cu mișcarea comunistă internațio
nală și în indisolubilă legătură cu marea 
alianță a popoarelor din țările sistemului 
socialist mondial, mesajul arată : Cunoaș
tem istoria, tradițiile și marile lupte ale 
poporului român. Cu diferite prilejuri am 
putut constata înfăptuirile materiale, pro
gresele economice, realizările tehnologice, 
intr-un cuvînt, tot ceea ce înseamnă Româ
nia socialistă — continuă mesajul, relevind 
marile merite ale Partidului Comunist Ro
mân și exprimîndu-se aprecierea față de 
eforturile pe care le depune pentru ferici
rea poporului român, pentru rezolvarea în 
mod creator a problemelor maselor largi.

Venim din Peru, țara care cunoaște astăzi 
profunde transformări sociale revoluționa
re. Acestea se desfășoară în țara noastră 
din octombrie 1968, cînd grupul militarilor 
patrioți, în frunte cu generalul Velasco Al
varado, au preluat puterea și au răsturnat 
guvernul de trădare națională care se afla 
atunci la conducere, lnspirîndu-se în trans
formările ce le promovează din tradiția ma
rilor lupte progresiste, vitejești, duse de 
poporul peruan, ca și din tradițiile idealu
rilor sale umaniste și de libertate.

Noi, comuniștii peruani, sprijinim cu 
hotărîre transformările revoluționare ce au 
loc în țară. Cu toate că nu avem responsa
bilitatea în conducerea vieții administrati
ve a țării, luptăm — din rîndurile mase
lor, ale mișcării muncitorești și de oriunde 
ne ești- posibil să acționăm — pentru a în
tări caracterul eliberator al transformărilor, 
direcția progresistă a procesului revoluțio
nar. Nimeni nu poate să neglijeze partidul 
comunist, care și-a cîștigat un loc de cinste 
în inima fiecărui militant pentru libertate.

în continuare, mesajul face o amplă tre
cere în revistă a transformărilor profunde 
care au avut loc în Peru în ultimii șase 
ani pe linia dezvoltării economice, sociale 
și culturale, subliniindu-se importanța mă
surilor de recuperare a bogățiilor naționa
le, preluării de către stat a controlului asu
pra sectoarelor, de bază ale economiei, în
făptuirii reformei agrare, dezvoltării învă- 
țămîntului și asistenței sociale, promovării 
unor forme de participare a maselor la con
ducerea vieții economice și sociale.

Aceste transformări revoluționare — se 
spune în mesaj — și această linie curajoasă 
au fost posibile și datorită acțiunii energi
ce a poporului nostru, luptei clasei munci
toare șl sprijinului de care s-a bucurat 
cauza noastră în întreaga lume, ajutorului 
frățesc militant primit din partea țărilor 
socialiste și a tuturor popoarelor care luptă 
pentru eliberare. Fără' ajutorul material al 
sistemului socialist, cu siguranță, asemenea 
procese nu ar fi fost posibile.

în continuare, mesajul relevă sprijinul 
concret primit de Peru din partea U.R.S.S. 
și a altor țări socialiste, subliniind, în mod 
concret, .-sprijinul primit din partea Româ
niei în exploatarea minieră din Antamira 
și în realizarea altor proiecte.

Partidul Elvețian a
în numele Biroului Politic al Partidului 

Elvețian al Muncii, al militanților și al tu
turor membrilor săi, mesajul adresează 
membrilor P.C.R. și conducătorilor săi sa
lutări călduroase și mulțumiri pentru in
vitația de a asista la Congres.

Am luat cunoștință cu un interes deo
sebit de proiectul de Program al făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre comunism, pre
cum și de Directivele privind viitorul plan 
și de liniile directoare ale dezvoltării eco- 

• nomico-sociale a României pentru perioada 
1981—1990 — se arată în mesaj, subliniin
du-se mai departe : Ne bucurăm de pro
gresele realizate și de. rezultatele obținute 
de Partidul Comunist Român în înfăptui
rea obiectivelor sale fundamentale. Sîntem 
convinși că lucrările și rezultatele celui 
de-al XI-lea-Congres vor. deschide calea 
unor noi succese în făurirea societății so
cialiste și înaintarea României spre co
munism.

Referindu-se apoi la condițiile profund 
diferite în care luptă .Partidul Elvețian al 
Muncii, mesajul arată.: Elveția a avut o 
lungă perioadă de prosperitate economică 
de care a profitat, în principal, marele ca
pital. Dar primele efecte ale crizei gene
rale' a capitalismului se fac acum simțite. 
Acestea; se manifestă printr-o rată anuală a 
inflației; care depășește 10 la sută ; folosi
rea completă a forței de muncă începe să 
devină obiect de preocupare ; asistăm la 
închiderea unui șir de întreprinderi. Con
ducătorii monopolurilor și trusturilor, cît 
și reprezentanții lor în consiliile cantonale 
au lansat o vasță ofensivă împotriva nive
lului de trai al muncitorilor. Prezența nu
meroșilor lucrători imigranți a servit ca 
bază unei grave campanii xenofobe, desti
nată, în special, să divizeze rîndurile mun
citorilor — campanie ce a culminat cu 
propunerea de expulzare masivă a lucrăto
rilor străini — din fericire respinsă cu o 
mare majoritate de poporul elvețian.

Partidul nostru ■— se arată în continuare 
— a lansat o inițiativă constituțională care 
se referă la cauzele fundamentale ale cri
zei în curs și propune măsuri eficace, vi- 
zînd structurile înseși ale societății. Această 
inițiativă, asupra căreia poporul elvețian 
va fi chemat să se pronunțe, se bucură de 
un foarte larg ecou în rîndul păturilor mun
citorești.

Partidul Democrat
După ce se exprimă satisfacția de a re

prezenta la Congres Partidul Democrat din 
Guineea și se evocă personalitatea presti
gioasă a secretarului general al acestui 
partid, Ahmed Sekou Toură, conducător al 
mișcării revoluționare și apărător al cauzei 
popoarelor oprimate, în mesaj se arată : 
Ne simțim deosebit de onorați de a parti
cipa la Congresul partidului dumneavoas
tră. Lupta glorioasă a P.C.R.1 pentru cuce- 

' rirea puterii populare este apreciată din
colo de frontierele României, iar secreta
rul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și-a cîștigat un remarcabil prestigiu in
ternațional.

Prezența Partidului Democrat din Gui
neea la lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R. este firească prin comuni
tatea trecutului popoarelor noastre, care au 
suferit de pe urma celei mai crunte exploa
tări sub regimul burghezo-moșieresc și sub 
cel colonial, prin voința comună de a în
lătura toate obstacolele din calea înflori
rii plenare a capacităților popoarelor noas
tre, de a construi o societate nouă, bazată 
pe egalitate și dreptate — societatea socia
listă, prin prietenia profundă și sinceră 
care leagă poporul Guineei de cel român, 
Partidul Democrat din Guineea de Parti
dul Comunist Român și, în mod deosebit, 
pe președintele Ahmed Sekou Tourâ de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Am fost însărcinați de către Partidul De
mocrat din . Guineea, de președintele Ah
med Sekou Tourâ, să transmitem poporu
lui român, Partidului Comunist Român și 
conducătorilor săi, în mod deosebit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, un salut mi- 

i litant, cele mai fierbinți urări de noi șl

Peruan
într-o țară care de secole a fost menți

nută în înapoiere, avînd mari greutăți ma
teriale și economice, o oligarhie parazitară 
întotdeauna dependentă de puterile impe
rialiste, cu pături mijlocii greu de organizat, 
evoluind lent sub aspect politic și cu o cla
să muncitoare încă divizată și nu prea nu
meroasă, conducerea unui proces revoluțio
nar cum este cel care se desfășoară astăzi 
victorios în Peru se dovedește, într-adevăr, 
deosebit de complexă. După experiența re
voluționară a Cubei, care a însemnat prima 
înfrîngere politică și militară a imperialis
mului în America Latină, popoarele conti
nentului apreciază astăzi cu simpatie și pro
fundă solidaritate lupta poporului și a gu
vernului nostru. Arătînd că America Latină 
este astăzi o arenă de luptă între interesele 
popoarelor și cele ale imperialismului, me
sajul subliniază necesitatea sprijinului față 
de aceste popoare, făcînd un vibrant apel 
la. solidaritatea cu poporul chilian, obiectiv 
fundamental și urgent pentru comuniștii din 
toate țările — cerînd eliberarea lui Luis 
Corvalan, Clodomiro Almeida, Anselmo 
Zule și a tuturor luptătorilor chilieni, vic
time ale terorii criminale. Aceeași solida
ritate trebuie să se manifeste și față de 
clasa muncitoare și poporul din Uruguay, 
unde dictatura are ca ostatici pe Rodney 
Arismendi, Jaime Perez, precum și nume
roși militant! ai partidului comunist, față 
de poporul din Paraguay etc.

Comuniștii latino-americani și popoarele 
de pe continentul nostru au nevoie urgent 
de solidaritate și sprijin și văd cu înteme
iată speranță rolul țărilor socialiste, au în
credere în mișcarea comunistă internațio
nală, ale cărei forțe trebuie să se unească 
pentru a lovi imperialismul. Acest lucru 11 
știu șl dușmanii cauzei noastre, care, toc
mai de aceea, lansează felurite acuzații și 
calomnii împotriva sistemului socialist și, în 
mod special, împotriva Uniunii Sovietice.

Noi, comuniștii peruani — se spune în 
mesaj — adresind un apel frățesc întregii 
mișcări comuniste, considerăm că niciodată 
nu a fost mai necesară unitatea ca acum. 
Niciodată nu a fost mai realizabilă desfă
șurarea unei lupte frontale împotriva im
perialismului ca în epoca noastră. Să pre
luăm, deci, legămîntul marilor personalități, 
exemplul luminos al marilor luptători ai 
mișcării noastre, înțeleaptă învățătură a 
marelui Lenin, și să făurim, umăr la umăr, 
cea mai strînsă unitate a’rîndurilor noastre.

Urăm multe succese celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, 
fiind siguri că va aduce'o importanța con
tribuție la cauza unității revoluționare și la 
lupta popoarelor. Vă felicităm din toată 
inima și vă dorim pentru viitor noi și mari 
victorii în construirea socialismului.

COMITETUL CENTRAL
■ AL PARTIDULUI COMUNIST 

PERUAN
* Râul Acosta Salas

secretar general adjunct

luncii
în continuare, în mesaj se arată: In 

cursul acestui an, partidul nostru a luat 
parte activă la diverse acțiuni de solidari
tate internațională și întărire a unității de 
acțiune a partidelor comuniste și muncito
rești. Astfel, el a participat la Conferința 
partidelor comuniste și muncitorești din ță- 
rjle capitaliste ale Europei, a organizat — 
la Geneva — unul-din cele patru colocvii 
care au pregătit această conferință și a par
ticipat la mitingul internațional desfășurat 
la Lyon, după conferință. Partidul nostru 
a organizat, de asemenea, la Geneva, în 
colaborare cu Partidul Comunist din Spa
nia, un mare miting consacrat situației din 
Spania, la care au luat cuvîntul tovarășii 
Dolores Ibarruri și Santiago Carrillo. Pe 
măsura mijloacelor noastre, ne-am stră
duit să acordăm sprijin luptei eroice a 
popoarelor chilian, vietnamez și palesti- 
nean. Recent, tovarășul Georges Marchais 
a luat cuvîntul la Geneva, la un important 
miting, cu ocazia sărbătorii partidului nos
tru.

Pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru 
toți, condițiile esențiale ale succesului 
luptei noastre, consacrată binelui popoare
lor și emancipării lor, cauzei socialismului 
constau, în mod firesc, în menținerea și 
consolidarea păcii, promovarea coexistentei 
pașnice, a destinderii internaționale, înfăp
tuirea securității europene și a dezarmării. 
Sîntem profund recunoscători țărilor socia
liste pentru contribuția lor imensă Ia men
ținerea păcii și promovarea coexistenței 
pașnice.

Relevind că cel de-al X-lea Congres al 
Partidului .Elvețian al Muncii, ținut în iu
nie a.c. la Bâle, a demonstrat o profundă 
unitate de vederi și o consolidare evidentă, 
mesajul subliniază în încheiere : Intre cele 
două partide ale noastre există, într-ade
văr, relații excelente, pentru care nu avem 
decît să ne felicităm, exprimîndu-ne con
vingerea că aceste relații se vor dezvolta 
și mai mult în anii viitori.

Trăiască Partidul Comunist Român 1 
Mult succes Congresului său !
Trăiască solidaritatea internațională a 

muncitorilor !
Trăiască unitatea partidelor comuniste și 

muncitorești pe baza marxismului și leni
nismului !

Trăiască socialismul și comunismul !

din Guineea
mari victorii în lupta eroică pentru înflo
rirea țării și satisfacerea tuturor nevoilor 
reale ale poporului.

Analizînd condițiile internaționale în ■ 
care are loc Cngresul și relevind înfringe- 
rlle suferite de imperialism și colonialism, 
victoriile forțelor revoluționare, ale popoa
relor din fostele colonii portugheze, mesa
jul subliniază că în Africa jugul colonialis
mului se destramă, ca urmare a luptei ho- 
tărîte și eroice a popoarelor africane, pre
cum și a sprijinului constant primit din 
partea țărilor socialiste, inclusiv din partea 
României, se arată în continuare : poporul 
Guineei este deplin angajat în îndeplinirea 
măreței sarcini de făurire a unei societăți 
socialiste. Am realizat structurile de na
tură să asigure maselor muncitoare posibi
lități de a-și îndeplini rolul lor istoric. Sînt 
întrunite condițiile pentru exercitarea ple
nară și totală a puterii de către popor și 
pentru popor. Au fost constituite organele 
locale ale puterii revoluționare. întreaga 
putere, fără excepții și limitări, este exer
citată de către aleșii poporului — se spune 
în continuare în mesaj, referindu-se tot
odată la transformările’ din structura parti
dului și a relațiilor dintre partid și stat. 
Iată rațiunile pentru care sintem foarte opti
miști în ceea ce privește realizarea inte
grală și corectă a sarcinilor prevăzute în 
planul cincinal guineez.

în continuare, mesajul exprimă convin
gerea că poporul român va obține rezul
tate strălucite, sub conducerea Partidului 
Comunist Român și a conducătorului său 
mult iubit, președintele Nicolae Ceaușescu.

Partidul Democrat din Guineea și Parti
dul Comunist Român sint mîndre de per

sonalitatea lor și sînt hotărîte să-și întăreas
că independența, să întărească demnitatea 
poporului, intensificîndu-și și dezvoltîndu-și 
raporturile cu partidele frățești — raporturi 
bazate esențialmente pe egalitate absolută 
și pe stricta respectare a experienței altor 
partide, în funcție de condițiile lor speci
fice.

Partidul Democrat din Guineea urează 
Partidului Comunist Român să obțină pro
grese remarcabile pe calea înfăptuirii obiec
tivelor propuse. Avem certitudinea deplină 
că lucrările celui de-al XI-lea Congres se

Partidul Socialist
Transmis din Chile, unde partidele și 

forțele democratice își desfășoară activitatea 
în condiții de adincă ilegalitate, mesajul 
Partidului Socialist adresează Congresului 
P.C.R. salutul și sentimentele sale de soli
daritate militantă în lupta pentru socialism 
și democrație. în cuprinsul său se relevă 
că eroica luptă antifascistă a poporului ro
mân, care a culminat cu constituirea sta
tului socialist, unul din cele mai progresis
te din lume, sub înțeleaptă conducere a 
Partidului Comunist Român și a secretaru
lui său general, Nicolae Ceaușescu, erou 
al luptei antifasciste, constituie un exem
plu pentru oamenii muncii chilieni, care 
înfruntă represiunea și tirania.

In timpul ultimului deceniu, Partidul So
cialist din Chile a acționat și și-a dezvoltat 
propria sa fizionomie, definindu-se ca 
partid marxist-leninist. Caracterul său îl 
situează, împreună cu Partidul Comunist, 
ca reprezentant de frunte al clasei munci
toare și al detașamentelor sociale progre
siste, în luptele de clasă a căror dezvoltare 
și-a găsit expresia, în primul rînd, în con
stituirea în 1957 a Frontului Acțiunii Popu
lare, iar, ulterior, a Guvernului Unității 
Populare. în prezent, în condițiile de clan
destinitate, Partidul Socialist și Partidul 
Comunist din Chile sînt unite intr-un larg 
front antifascist.

în continuare mesajul prezintă un istoric 
al luptelor care au dus la instalarea Gu
vernului Unității Populare în Chile, al 
măsurilor pozitive întreprinse de acest 
guvern, precum și al acțiunilor ostile ale 
reacțiunii interne și externe. în legătură 
cu încercările președintelui Allende pentru 
a găsi o ieșire politică la criza din 1973, 
în mesaj se specifică : Acțiunile masive 
de sprijin din partea poporului, cu ocazia 
comemorării celei de a treia aniversări a 
Guvernului Popular, arătau că, în ciuda 
sabotajelor și a asasinatelor, Unitatea Popu
lară dispunea de o ieșire politică din criză. 
Tovarășul Salvador Allende, anunțase la 
posturile de radio și televiziune naționale 

Partidul Congelez
Adresîndu-se tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, membrilor C.C. al P.C.R., dele
gatilor și invitaților la Congres, în mesaj se 
arată că : Partidul Congolez al Muncii, 
partid de avangardă al poporului, avind în 
fruntea sa pe tovarășul Marien N’Gouabi, 
transmite .salutul său de luptă, cel mai căl
duros, marelui Partid Comunist Român și 
poporului român, călăuzit în mod victorios 
de conducătorul său prestigios și dinamic, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Exprimînd vii mulțumiri pentru invitația 
de a participa la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., mesajul adresează parti- 
cipanților la Congres urarea de, succes de
plin, exprimînd convingerea că lucrările 
sale se vor încheia prin adoptarea unor 
mărețe directive care vor orienta poporul 
român spre și mai mari victorii în con
struirea socialismului.

Partidul Unit sl Independenței
Naționale (U.N.I.PJ din Zambia

Mulțumim în mod sincer Partidului Co
munist Român, guvernului și poporului ro
mân, pentru invitația adresată Partidului 
Unit al Independenței Naționale de a fi re
prezentat la acest Congres foarte impor
tant, istoric.

Excelenta sa președintele Kenneth David 
Kaunda, conducătorul Partidului Unit al 
Independenței Naționale — arată în con
tinuare mesajul — ar fi dorit foarte mult 
să fie prezent la acest Congres istoric, 
însă datorită angajamentelor anterioare, 
care au inclus și recenta vizită plină de 
succes în această măreață țară, el nu poa
te fi astăzi împreună cu noi.

în numele conducerii de partid și al po
porului din Zambia ne exprimăm recunoș
tința față de Partidul Comunist și trans
mitem salutări frățești poporului român.

Poporul zambian acordă o foarte mare 
importanță celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. și îi urează mult succes — se spune 
în mesaj, care subliniază apoi recunoștin
ța față de poporul român pentru ajutorul 
și încurajarea acordate popoarelor de pre
tutindeni, și în special celui din Zambia, 
în lupta pentru o reală emancipare.

Arătînd, în continuare, că România ocu
pă un loc foarte important în dezvoltarea 
și construcția națională din Zambia, în me
saj se spune : Partidul Unit al Independen
ței Naționale este hotărît să colaboreze 
consecvent cu Partidul Comunist Român 
și cu toate celelalte partide progresiste din 
lume, care au ca preocupări și obiective 
principale lupta împotriva racilelor colo
nialismului, rasismului, imperialismului și 
neocolonialismului. Noi știm că în acest 
sens este angajat și Partidul Comunist 
Român.

Partidul Unit al Independenței Naționale 
militează împotriva colonialismului, rasis
mului, imperialismului și neocolonialismu
lui, și acesta este motivul pentru care 
Zambia a trebuit să facă multe sacrificii, 
ea avînd o poziție de front avansat in 
lupta pentru eliberarea părții de Sud a 

^Africii.
Credem că omul, oriunde ar fi, nu poa

te trăi în pace, atîta timp cît nu sînt era
dicate forțele oprimării și exploatării.

Poporul zambian constată cu satisfacție 
că rolul său în această direcție este foar

Partidul Socialist-Muncitoresc din Spania
Mesajul arată că Partidul Socialist-Mun- 

citoresc din Spania, creat în 1879, la a cărui 
Declarație de principii au contribuit direct 
Marx și Engels, transmite un salut fră
țesc, din partea socialiștilor spanioli, celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român și întregului popor român, îm
preună cu cele mai călduroase urări de 
succes obiectivelor pe care și le-a propus 
acest Congres.

Exprimînd urarea sinceră de reușită în 
dezvoltarea societății socialiste și demo
crate, adecvate necesităților reale ale țării 
și poporului, mesajul continuă : partidul 
nostru, care a fost unul din protagoniștii 
istoriei politice spaniole din ultimii 100 de 
ani și care a fost victima instaurării fas
cismului in 1939, fiind reprimat de-a lungul 
celor 35 de ani ulteriori de dictatură, se 
află astăzi, împreună cu poporul spaniol și 
cu celelalte forte populare și muncitorești, 
în condiții istorice de enormă importanță.

Mesajul arată în continuare că datorită 
creșterii luptei populare și ascuțirii contra

vor încheia prin hotărîri pozitive, de natură 
să impulsioneze activitatea revoluționară a 
poporului și să întărească legăturile de so
lidaritate militantă între poporul român și 
toate popoarele progresiste din lume. Succe
sele voastre sint succesele noastre, deoa
rece ele contribuie la întărirea sistemului 
socialist și a forțelor progresului în lume.

Adresăm tuturor delegatilor la Congres 
și, prin intermediul lor, poporului român, 
călduroase salutări și urări de deplin suc
ces din partea tovarășului strateg Ahmed 
Sekou Toure. șeful suprem al revoluției.

in Chile
în ziua de 12 septembrie desfășurarea unui 
plebiscit. Dar acesta nu a putut avea loc. 
La 11 septembrie, puciștii au trecut la asal
tul palatului guvernamental, l-au asasinat 
pe tovarășul Salvador Allende ; au fost 
masacrați peste 80 000 de muncitori și in
telectuali de înaltă valoare ; închisorile și 
lagărele de concentrare formate în diferite 
locuri din țară au fost umplute cu deți
nuți politici. Bărbați,, femei și tineri au fost 
supuși torturilor, violenței și schingiuirilor, 
cu o sălbăticie de nedescris. Partidul So
cialist a fost scos în afara legii, conducă
torii săi persecutați și acuzați de trădare 
pentru singurul motiv de a fi acționat îh 
folosul poporului și a fi sprijinit guvernul 
ales în mod constituțional.

Mesajul demască în continuare politica 
aplicată pe plan intern de junta militară 
și exprimă hotărîrea Partidului Socialist de 
a lupta neobosit împotriva acesteia, îm
preună cu celelalte forțe revoluționare din 
Chile.

în legătură cu puternicele manifestări de 
sprijin și solidaritate internațională, în me
saj se spune : Sîntem profund recunoscă
tori pentru preocuparea și solidaritatea to
varășilor români față de tovarășii noștri 
persecutați. în mesaj sînt exprimate căldu
roase mulțumiri pentru activitatea umani
taristă desfășurată de ambasada României 
în Chile.

Salutînd Congresul Partidului Comunist 
Român, adresînd urarea de succes de
plin lucrărilor sale, mesajul se încheie cu 
cuvintele : Vă transmitem salutul și ex
presia recunoștinței noastre față de cura
josul popor român, al cărui fidel exponent 
este secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI SOCIALIST 

DIN CHILE

al Muncii
Partidul Congolez al Muncii și întregul 

popor congolez firmăresc cu atenție și spri
jină cu tărie eforturile întreprinse de Parti
dul Comunist Român și de întregul popor 
român, sub conducerea înțeleaptă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru menține
rea păcii în lume și apărarea independentei 
naționale a fiecărei țări — se arată în me
saj, exprimindu-se în încheiere încrederea 
Partidului Congolez al Muncii că prietenia • 
și colaborarea dintre partidele și popoarele 
noastre se vor întări și mai mult în viitor. 
O dovadă grăitoare a acestui fapt o consti
tuie schimburile de vizite ale conducători
lor de stat din cele două țări.

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

Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu ! 
Trăiască legăturile frățești și revoluționa

re care unesc partidele și popoarele noastre!

te apropiat de cel al tovarășilor noștri din 
România și, în general, din toate țările 
socialiste.

în continuare, mesajul relevă unele tră
sături comune între Zambia și România : 
ambele popoare au cunoscut cît de degra
dantă și dureroasă este starea de asuprire 
și exploatare. Cele două țări își dezvoltă 
economiile nu spre beneficiul și satisfacția 
cîtorva cercuri, ci în folosul popoarelor lor. 
Sîntem convinși că trăsăturile comune ale 
experienței istorice înlesnesc poporului ro
mân înțelegerea obiectivelor luptei de eli
berare din Africa de Sud, îi sporesc do
rința de a ajuta această luptă. Noi, cei 
din Africa independentă, simțim că Afri
ca nu se poate considera liberă pînă cînd 
întreaga Africă de Sud nu va fi eliberată. 
Sîntem fericiți să evidențiem că încuraja
rea și ajutorul acordate fraților noștri din 
acea parte a Africii de către țările progre
siste încep să dea rezultate pozitive. Gui- 
neea-Bissau este independentă. Mozambicul 
va deveni independent anul viitor și spe
răm că Angola își va dobindi curînd in
dependența.

Sperăm că Zimbabwe și Namibia vor de
veni în curînd libere și că în Africa de 
Sud se va produce inevitabil o schimbare 
pozitivă, în conformitate cu Manifestul pri
vind sudul Africii, manifest ale cărui prin
cipii le reafirmăm.

în încheiere mesajul, proclamînd pa
cea în condiții de libertate și dreptate ca 
obiectiv al luptei poporului zambian, sub
liniază : Poporul zambian nu este singur 
în luptă pentru cauza eliberării țărilor 
care se mai află încă sub jugul colonial. 
Noi știm că țările prietene, ca România, 
au contribuit considerabil la reușita luptei.

în numele poporului Zambiei, doresc să 
aduc un omagiu tuturor țărilor prietene, 
care au recunoscut necesitatea eradicării 
colonialismului și imperialismului în aceas
tă parte a Africii.

Poporul zambian urează mult succes ce
lui de-al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Trăiască solidaritatea dintre Partidul U- 
nit al Independenței Naționale și Partidul 
Comunist Român !

Trăiască forțele progresiste din lume I 

dicțiilor sale interne, accentuate în urma 
morții amiralului Carrero Blanco, deterio
rării situației economice și dispariției dic
taturilor fasciste greacă și portugheză, re
gimul franchist se află într-o profundă criză 
și își trăiește ultimele sale momente.

Realizarea unei cotituri radicale democra
tice și recîștigarea de către popor a suvera
nității sale, sechestrată în timpul războiului 
civil, este in Spania unica ieșire posibilă. 
Sîntem acum angajați în lupta pentru o 
asemenea cotitură, conform concluziilor 
ultimului nostru Congres, desfășurat în luna 
octombrie a acestui an, în cadrul căruia am 
preconizat cea mai amplă unitate, fără ex
cepție, pentru lichidarea franchismului.

Partidul Socialist-Muncitoresc din Spania, 
ca partid al clasei muncitoare spaniole, cu
noaște dificultățile pe care le prezintă 
construirea unei societăți socialiste atunci 
cînd, problemelor luptei împotriva burghe
ziei și capitalismului, li se adaugă cele 
generate de diviziunea și contradicțiile din
tre propriile forțe ale mișcării muncitorești.

Relevind că internaționalismul proletar nu 
se poate reduce la o invocare abstractă, 
că acest principiu trebuie să se concreti
zeze în inițiative și atitudini pentru o reală 
depășire a limitărilor artificiale și înfrun
tărilor incompatibile cu ideologia marxistă 
comună, mesajul conchide : pe un astfel de 
teren comun, Partidul Socialist-Muncitoresc 
din Spania apreciază și mai mult poziția 
Partidului Comunist Român, care a făcut 
eforturi pentru ca. acest Congres să reuneas
că — în condiții de respect reciproc, cordia

Partidul Socialist-Popular,
Partidul Comunist și Partidul
Socialiștii-Democrați din Norvegia

După cum se arată în mesaj, cele trei 
partide din Norvegia — Partidul Socialist- 
Popular, Partidul Comunist și Socialiștii- 
Democrați — membre ale Uniunii Electo
rale Socialiste — transmit lucrărilor Con
gresului P.C.R. salutul lor frățesc și cele 
mai bune urări, cu convingerea că acest 
Congres va lua hotărîri importante privind 
edificarea, în continuare, în România, a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate — 
proces ce se desfășoară în deplină confor
mitate cu principiul autodeterminării și in
dependenței naționale și asigură, în același 
timp, dezvoltarea controlului clasei munci
toare și a partidului său asupra organizării 
și rezultatelor muncii.

O asemenea politică — subliniază mesa
jul — oferă cele mai bune condiții pentru 
o activă solidaritate internațională în spri
jinul luptei împotriva imperialismului, pen
tru pace și progres social, pentru unitatea 
clasei muncitoare. în lupta împotriva im
perialismului, Partidul Comunist Român 
joacă un rol important în cadrul mișcării 
muncitorești internaționale. în continuare 
se arată că cele trei partide norvegiene își 
exprimă sprijinul față de Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei și față de poporul 
palestinean/ susțin lupta sa pentru auto
determinare națională, și regretă modul în 
care a votat, în această problemă, delegația 
guvernului norvegian la Adunarea Generală 
a O.N.U.

UNIUNEA ELECTORALĂ SOCIALISTĂ DIN NORVEGIA

PARTIDUL SOCIA
LIST-POPULAR 
Stern Ornhoi

PARTIDUL 
COMUNIST 

Leif K. Hammerstad 
Arne Jorgensen

Partidul Comunist din Martinica
Mesajul adresează Congresului al XI-lea, 

poporului român, Partidului Comunist Ro
mân și secretarului său general, Nicolae 
Ceaușescu, salutul frățesc, felicitările cor
diale ' pentru succesele repurtate în cursul 
ultimilor 30 de ani — succese grandioase, 
care fac onoare poporului român, dovedesc 
marea capacitate a Partidului Comunist și 
'demonstrează superioritatea socialismului.

Arătînd că, sub conducerea luminată a 
P.C.R., viața poporului român s-a trans
format profund, prin aplicarea în spirit 
creator a legilor construcției socialiste, su- 
primîndu-se exploatarea omului de către 
om. mizeria și șomajul, făurindu-se o nouă 
Românie industrial-agrară, a cărei creștere 
economică este remarcabilă și oferă po
porului ei un progres social și o înflorire 
culturală continue, mesajul subliniază că 
tara noastră trece la o nouă etapă a dru
mului său spre comunism, aceea a con
struirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Sîntem siguri că veți îndeplini aceste noi 
sarcini cu deplin succes, spre binele po
porului român și al - triumfului cauzei 
socialismului în întreaga lume — se spu
ne în mesaj, care prezintă apoi con
trastul între tabloul pe care îl oferă 
astăzi lumea capitalistă, cuprinsă de cri
ză generalizată, de instabilitate, șomaj 
și decadență morală, și realitățile luminoa
se ale lumii socialiste — un tip de socie
tate care asigură omului o viață decentă, 
plină de conținut, întemeiată pe dreptatea 
socială, pe participarea liberă și activă a 
cetățenilor. Aceasta exercită o puternică 
forță de atracție ce stimulează lupta clasei 
muncitoare, lupta popoarelor din țările co
loniale și din țările în curs de dezvoltare 
din întreaga lume.

Meritul României socialiste, sub condu
cerea P.C.R., se arată în mesaj, este de a 
fi contribuit cu succes la dezvoltarea aces
tei forte de atracție, care reprezintă o sur
să de forțe a mișcării revoluționare mon
diale, un factor decisiv al evoluției ome
nirii.

Relevind în continuare că pretutindeni în 
lume se intensifică lupta popoarelor pentru 
pace, pentru recuperarea bogățiilor națio
nale, pentru progres și socialism, mesajul 
citează succesele popoarelor vietnamez și 
din întreaga Indochină, ale poporului cuba
nez, ale popoarelor arabe, portughez și grec,

Partidul Comunist din Salvador
în numele Partidului Comunist din Sal

vador, al Comitetului său Central, al tuturor 
comuniștilor din Salvador, mesajul ex
primă un salut, și urări de succes deplin 
celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., odată 
cu felicitări pentru strălucitele victorii ob
ținute în construirea unei economii socia
liste puternice, pentru rezultatele impresio
nante pe calea bunăstării materiale și ridi
cării nivelului cultural al poporului român.

în continuare, în mes'aj se arată: Venim 
dintr-o țară mică a Americii Centrale, în 
care poporul muncitor suferă povara apă
sătoare a crizei ce zdruncină sistemul capi
talist : crește șomajul și, în același timp, se 
mărește în ritm accelerat costul vieții, se 
accentuează dependența economică a țării 
fată de imperialism, sînt călcate în picioare 
drepturile democratice..

în fata crizei și a pericolului fascist, cla
sa muncitoare înregistrează progrese con
tinue în realizarea unității ei, se creează și 
se lărgesc organizații ale proletariatului 
agricol și țăranilor, se intensifică mișcarea 
studențească și a cadrelor didactice, parti
dele democratice progresiste și revoluțio
nare, s-au unit într-un puternic bloc poli
tic (Uniunea Națională de Opoziție — 
U.N.O.), care, în alegerile prezidențiale din 
1972 și în cele parlamentare din 1974, a 
demonstrat că este forța ce se bucură de 
cel mai mare sprijin din partea poporului.

Partidul Comunist din Salvador luptă 
pentru dezvoltarea sa numerică și calita
tivă, înregistrînd progrese în ambele di
recții ; în același timp, el depune eforturi 
pentru crearea unui front comun, care să 
cuprindă toate forțele democratice, inclusiv 
militarii progresiști, care doresc să ofere 
țării noastre o ieșire din criza structurală, 
pe calea transformărilor economice și so
ciale anti-oligarhice și antiimperialiste, a 
democrației pentru masele populare.

Angajîndu-se să lupte în această direc
ție. Partidul Comunist din Salvador tine 

litate șl deplină egalitate — pe toți cei care, 
într-o formă sau alta, luptăm pentru con
struirea unei societăți noi. Astăzi, mai mult 
ca oricînd, este necesară unirea tuturor 
forțelor în lupta împotriva capitalismului, 
împrejurările critice prin care trece acesta 
cere unitatea tuturor celor ce luptă pentru 
libertate și socialism, în vederea atingerii 
scopului pentru care și-au dat viața atîția 
tovarăși și care se întrevede, în sfîrșit, 
astăzi, ca devenind o realitate.

Uniunea Electorală Socialistă din Norve
gia — subliniază mai departe mesajul — 
admiră și sprijină calea independentă ur
mată de România, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, și își exprimă con
vingerea că relațiile dintre forțele socialiste 
trebuie să se bazeze pe principiile egalității 
și respectului reciproc, ale dreptului la au
todeterminare — principii pe care Partidul 
Comunist Român, împreună cu alte partide, 
le-au dezvoltat în mod creator și le-au 
promovat în cadrul mișcării internaționala 
a clasei muncitoare.

Cele trei partide norvegiene participă 
activ la negocierile și discuțiile privind 
transformarea Uniunii Electorale Socialiste 
din Norvegia într-un unic’partid marxist, 
revoluționar, ancorat în clasa muncitoare 
și în realitățile politice din Norvegia. 
Ele nutresc convingerea fermă că această 
unificare a forțelor de stingă va întări șl 
mai mult pozițiile clasei muncitoare șl ale 
socialismului și va facilita înfăptuirea so
cialismului în Norvegia, pe baza tradițiilor 
și istoriei poporului. Acest proces se va in
spira din politica activă de cooperare inter
națională, al cărei distins exponent este 
Partidul Comunist Român.

Mesajul se încheie cu cele mai bune urări 
frățești adresate Congresului și activității 
viitoare a Partidului Comunist Român.

SOCIALIȘTII-DEMO
CRAȚI 

Arne Saether

succesele mișcărilor de eliberare naționa
lă din Guineea-Bissau, Mozambic, Angola.

Poporul martinichez — continuă mesa
jul — aspiră și el să sfărîme jugul colonia
lismului pentru a-și dobîndi autonomia și 
a stabili cu Franța raporturi noi, bazate 
pe egalitate și avantaj reciproc. Forțele 
stîngii martinicheze — partidele comunist, 
progresist și. socialist, sindicatele de toate 
tendințele și organizațiile democratice — 
s-au unit de curînd într-un Comitet Per
manent al Stîngii pentru a propune po
porului nostru o perspectivă socialistă.

Dacă, în unele locuri, burghezia reacțio
nară a putut instaura o dictatură feroce, 
ca aceea a juntei din Chile, ea își joacă 
ultima carte. Dar poporul chilian, bucu- 
rîndu-se de solidaritatea activă a tuturor 
popoarelor, se va debarasa de călăii săi.

A întări comunitatea socialistă înseamnă 
a întări mișcarea revoluționară mondială 
— continuă mesajul, care apreciază ca un 
aport decisiv la lupta popoarelor politi
ca țărilor socialiste, bazată pe cooperare 
frățească multilaterală, pe destindere și 
coexistență pașnică, pe susținerea tinerelor 
state, a mișcării de eliberare națională.

întărirea mișcării comuniste internaționa
le, pe baza' marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar este o necesi
tate majoră pentru accelerarea procesului 
istoric de trecere la socialism, se spune mal 
departe, afirmîndu-se că în aceste condiții 
schimbul de păreri, colaborarea între toa
te detașamentele mișcării comuniste par 
deosebit de utile.

în fața descompunerii și derutei pe care 
le cunosc lumea capitalistă, se spune în în
cheierea mesajului, România, ca și celelal
te țări socialiste, oferă imaginea unei lumi 
dinamice, plină de vigoare, sănătoasă și 
încrezătoare în viitorul său. Aceasta expri
mă, astăzi, al XI-lea Congres al dum
neavoastră. Vă dorim noi și mari succese 
în realizarea Programului partidului și vă 
exprimăm sentimentele noastre de solida
ritate frățească.

Trăiască România socialistă condusă de 
partidul său. comunist !

Trăiască unitatea tuturor forțelor antiim- 
perialiste !

Trăiască comunismul !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN MARTINICA

seama de valoroasa experiență adusă la 
tezaurul mișcării comuniste internaționale 
de către partidele comuniste și muncitorești 
din Europa. Contribuție care include și 
experiența luptei antifasciste din România, 
a organizării și victoriei insurecției națio
nale de la 23 August 1944 — foarte valoroa
să pentru amplificarea frontului unit al 
forțelor democratice.

Relevind importanta celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., mesajul arată că obiec
tivele programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de îna
intare spre comunism sînt o dovadă certă 
a progreselor impresionante realizate în
tr-o scurtă perioadă istorică de poporul 
român. Clasa muncitoare din România, în
tregul popor român, linia revoluționară a 
Partidului _ Comunist, internaționalismul 
proletar, frăția și cooperarea ce unesc în 
luptă toate țările în care guvernează clasa 
muncitoare, vitalitatea socialismului ca sis
tem economico-social sînt factorii care au 
determinat acest „miracol".

De aceea — se spune în încheierea me
sajului — nu ne îndoim că cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. va trasa obiective ce vor 
asigura României noi și mai strălucite vic
torii în realizarea bunăstării poporului 
român, vor spori contribuția țării la cauza 
revoluționară antiimperialistă și la apărarea 
păcii în lume.

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

Trăiască internaționalismul proletar I
Trăiască socialismul si comunismul ! 
„Proletari din toate țările, uniti-vă 1“

Schafik Jorge Hândal 
secretar general al partidului 

Ernesto Perez 
membru al Comisiei Politice 

a Comitetului Central

.s-rt.
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Partidul Socialist Desturian din Tunisia
După ce transmite, președintelui Nicolae 

Ceaușescu, delegaților și invitaților la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., militanți- 
lor partidului și poporului român prieten, 
un mesaj de sinceră și caldă prietenie din 
partea Partidului Socialist Desturian și a 
președintelui său. Habib Bourguiba. pre
ședintele Republicii Tunisiene, mesajul con
tinuă : Bunele relații de prietenie, de cola
borare și de solidaritate care leagă Tunisia 
și România iși au rădăcinile in raporturile 
trainice și pline de Încredere dintre cele 
două partide ale noastre.

Poporul tunisian salută cu simpatie efor
turile considerabile ale poporului român 
și rezultatele remarcabile pe care le-a ob
ținut pe calea construirii societății socialis
te dezvoltate, sub conducerea Partidului 
Comunist Român și a eminentului său 
secretar general, domnul Nicolae Ceaușescu. 
Experiența românească in ce privește dez
voltarea economică și socială, al cărei ca
racter novator este mereu subliniat, consti
tuie pentru noi un izvor de inspirație și de 
bogate învățăminte.

Evocînd atașamentul unanim al celor 
două partide față de principiile dreptății, 
ale independenței, neamestecului în trebu- 
rile interne și dreptului fiecărui popor de 
a dispune pe deplin de destinele sale și de 
a se dezvolta conform aspirațiilor sale, me
sajul arată că : Partidul Socialist Destu
rian. partid al maselor populare, duce de 
peste 40 de ani o luptă in favoarea eman
cipării politice, economice și sociale a țării, 
și continuă să mobilizeze in această direc
ție toate forțele națiunii. Acestea au dat 
posibilitatea Tunisiei de a fi astăzi o țară 
pe deplin decolonializată. care, acționînd în 
interiorul granițelor sale pentru dezvoltarea 
omului și reînnoirea societății, duce’ o po
litică externă suverană, de cooperare și 
pace.

Evocînd, în continuare, hotărîrile celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului Socia
list Desturian privind participarea, In 
coeziune, a celor mai largi forțe sociale la 
realizarea obiectivelor naționale, mesajul 
subliniază că în bătălia împotriva sub
dezvoltării Tunisia se bazează, în primul 
rînd, pe propriile sale mijloace, militind. 
în același timp, pentru o cooperare reciproc 
avantajoasă cu toate țările prietene. Este 
citată ca exemplu. în acest sens, coopera
rea dintre Tunisia și România. care se 
dezvoltă continuu în interesul reciproc al 
ambelor țări și popoare.

Se arată apoi că, mai ales avindu-se în 
vedere aspectele de deteriorare a situației

Partidul Revoluționar Instituțional 
din Mexic

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R.. și 
subliniind importanța deosebită a Congre
sului al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. mesajul exprimă dorința caldă, din 
inimă, ca lucrările Congresului să ducă la 
rezultate cit mai rodnice în activitatea par
tidului. După ce arată că Partidul Revolu
ționar Instituțional depune eforturi pentru 
făurirea unei societăți noi pe plan intern, 
luptind, în același timp, pentru crearea unui 
nou tip de relații internaționale, mesajul 
arată că P.R.I. militează pentru edificarea 
unei adevărate comunități de popoare libe
re, înfrățite în dorința comună de a rea
liza bunăstarea, securitatea și libertatea 
pentru toți.

Subliniind că forța nu creează dreptul, 
mesajul arată că autodeterminarea popoare
lor. neamestecul în treburile interne, coo
perarea între țări sînt acele principii care 
pot duce la o pace trainică, la o colaborare 
în avantajul tuturor țărilor participante. 
Susținem dreptul oricărei colectivități spe- 
cifice, cu personalitate distinctă, de. a-și 
elabora propriul său model de regim econo
mic. politic și social și de a-și urma propria 
sa cale. Condamnăm orice amestec sau in
tervenție din afară care ar urmări să împie
dice autodeterminarea popoarelor și ar în
călca dreptul lor inviolabil de a-și alege 
sistemul social pe care-1 doresc. Sîntem îm
potriva oricărei forme de dominație impe
rialistă', fie ea politică, economică, militară, 
ideologică sau culturală. Cu aceeași ener
gie. respingem orice formă de izolare care 
tinde să dezagregheze solidaritatea inter
națională.

Mesajul exprimă apoi solidaritatea cu po
poarele care luptă împotriva oricărei forme 
de dominație imperialistă și care năzuiesc 
să-și urmeze propriul lor drum, cu po
poarele lumii a treia. în lupta acestora pen
tru eliberare economică și pentru adevărată 

independență — în mod deosebit cu po

din lume, este mai necesară ca oricînd pro
movarea căii înțelegerii și cooperării in
ternaționale, a dialogului permanent — 
care trebuie să rămină cel mai bun factor 
de apropiere între popoare și cea mai Bună 
garanție pentru salvgardarea păcii.

în continuate, mesajul se ocupă de pro
blema Orientului Apropiat, de fenomene
le de, tensiune din această, parte a lumii, 
legat de ocuparea prin forță a altor teri
torii, încălcarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta. Agresiunile 
Israelului împotriva statelor din Orientul 
Apropiat — se afirmă în mesaj — și în- 
căpăținarea sa de'a nu recunoaște dreptu
rile legitime ale poporului palestinean sfi
dează conștiința universală.

Tunisia, care s-a pronunțat întotdeauna 
pentru aplicarea hotăririlor adoptate de 
O.N.U. începînd din 1947. își reafirmă con; 
vingerea că această aplicare este cel mai 
bun mod de a asigura popoarelor respec
tive drepturile lor la o existență demnă și 
suverană. Ținem să exprimăm cu această 
ocazie P.C.R și încercatului său conducă
tor, Nicolae Ceaușescu, înalta noastră apre
ciere pentru înțelegerea și sprijinul pe 
care le manifestă față de cauza arabă și 
pentru poziția față de poporul palestinean, 
întemeiată pe recunoașterea dreptului a- 
cestuia la independență și suveranitate na
țională.

Salutînd victoriile obținute de popoarele 
din Angola. Mozambic și. Guineea-Bissau 
împotriva colonialismului portughez și, tot
odată. relevînd Că discriminarea rasială, po
litica de apartheid și colonialismul conti
nuă să se mențină pe vaste teritorii ale 
continentului african, mesajul arată : Acti
vitatea continuă a României pe plan in
ternațional, în vederea susținerii popoare
lor oprimate, reflectă dragostea viteazului 
popor român pentru libertatea și indepen
dența cucerite cu atî.t de grele sacrificii. 
Ținem să aducem un omagiu acestor ac
țiuni, care au făcut din România un aliat 
eficace al tuturor popoarelor militante 
pentru colaborare într-un cadru de inde
pendență și pace.

în încheiere, se exprimă certitudinea că 
lucrările Congresului P.C.R. vor marca o 
etapă importantă în viața României și în 
drumul său spre progres șl se adresează 
cele mai bune urări de succes Congresu
lui, de victorii partidului și de prosperi
tate poporului român prieten.

Trăiască prietenia și colaborarea între 
Tunisia și România !

poarele latino-americane care militează 
pentru libertate și dreptate.

Nu sîntem de acord — afirmă mesajul — 
ca problemele lumii să fie rezolvate de ma
rile puteri fără să se țină seama de majo
ritatea statelor și popoarelor. Sîntem pen
tru o democrație internațională autentică, 
în care să domnească o adevărată egalita
te juridică între state.

Sîntem pentru o politică națională revo
luționară, care combate atit hegemoniile in
terne, cit și cele externe. Apărînd dreptu
rile noastre naționale, apărăm drepturile 
tuturor popoarelor aflate în condiții simi
lare cu ale noastre. Linia națională pe care 
o susținem nu are alt scop decît acela de 
a servi interesele obiective ale țării, dat 
fiind că acestea, departe de a contraveni, 
coincid cu marile țeluri ale omenirii.

Credem că națiunile mai dezvoltate din 
punct de vedere economic trebuie să acorde 
un regim preferențial, de ajutor, națiuni
lor mai puțin dezvoltate : prețuri mai bune 
la materiile prime, avantaje în desfacerea 
pe marile piețe mondiale a produselor ma
nufacturate ale popoarelor în curs de dez
voltare. Credem că nu este justă și admi
sibilă prosperitatea cîtorva țări atunci cînd 
majoritatea celorlalte se află în mizerie. Ca 
urmare, sîntem de părere că țările cu un 
venit mai mare pe locuitor trebuie să con
sacre, o parte din venitul lor național spri
jinirii, prin intermediul organismelor in
ternaționale. zonelor subdezvoltate sau în 
curs de dezvoltare — și aceasta fără con
diții politice, indiferent de regimul econo
mic al țărilor beneficiare.

înțelegem interdependența internațională 
ca o conviețuire între țări independente și 
nu ca dominația uneia sau a citorva asupra 
majorității. Postulăm existența statelor su
verane și cooperarea internațională prin 
voința tuturor popoarelor. Nimeni nu tre
buie să ne remorcheze, avem calea noastră 

independentă, autonomă de metropole eco
nomice, politice sau ideologice. Adeziunea . 
noastră la cauza internațională trebuie să 
fie hotărită, în orice moment, de noi înși
ne, în lumina a ceea ce noi credem, a ceea 
ce noi apreciem că este just.

Mexicul a cunoscut perioade în care dem- . 
nitatea politicii sale internaționale a fost 
scump plătită : cu mizerie, cu presiuni, cu 
singe. Mai tirziu, această demnitate a poli
ticii noastre externe s-a bucurat de consi
derație și respect ; însă, chiar dacă s-ar 

Uniunea Socialistă
Adresînd urări frățești din partea Comi

tetului Central al Uniunii Socialiste Suda
neze pentru succesul acestui Congres isto
ric al Partidului Comunist Român, partid 
patriotic și revoluționar, mesajul arată în 
continuare : Noi, aici în Sudan, am urmă
rit cu admirație realizările gloriosului dum
neavoastră partid, sub conducerea ințeleap- 
tă și încercată a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în construirea socialismului. în 
folosul maselor largi populare. în condi
țiile independentei naționale și suverani
tății.

Sintem bucuroși că’împărtășim aceleași 
puncte de vedere în multe probleme vita
le. cu deosebire în domeniul politicii ex
terne și relațiilor dintre state. Mesajul re
levă apoi întărirea relațiilor și dezvoltarea 
contactelor dintre organizațiile politice din 
cele două țări, la toate nivelurile, precum și 
intensificarea acțiunilor de cooperare. Ne 
amintim cu satisfacție de participarea dele
gației dumneavoastră și de contribuția sa 
utilă la lucrările primului Congres Națio
nal al Uniunii Socialiste Sudaneze, care a 
avut loc la începutul acestui an. în același 
spirit de solidaritate frățească participăm 
la Congresul P.C.R. Sîntem siguri că rezul
tatele dezbaterilor Congresului vor aduce 
noi împliniri și realizări concrete poporului 
român, vor întări și reafirma rolul progre
sist clarvăzător al României în viata inter
națională, în lupta pentru pace, în apăra
rea cauzei independenței naționale și com
baterea tuturor forțelor retrograde, a ra
sismului și neoimperialismului, în promo
varea legăturilor de prietenie și cooperare 
între toate popoarele.

Referindu-se la realizările din ultimul 
timp ale Sudanului, mesajul menționează : 
Am asigurat și concretizat unitatea națio
nală a țării, sub conducerea dinamică și 
clarvăzătoare a președintelui nostru. Gaafar 
Mohamed Nimeiri, arhitectul și fondatorul 

Partidul Avangărzii 
din Costa Rica

Partidul nostru — se arată în mesajul 
Partidului Avangărzii Populare din Costa 
Rica — adresează un călduros salut Con
gresului Partidului Comunist Român și îi 
dorește în mod sincer deplin succes In 
activitatea sa. Acest eveniment are loc 
într-un moment în' care omenirea se află 
într-o epocă de importante progrese pe ca
lea destinderii internaționale și în lupta 
pentru pace. Aceste progrese sint, în pri
mul rîrid, rezultatul eforturilor active și 
stăruitoare întreprinse de țările socialiste, 
și în special de Uniunea Sovietică. Parti
dul Comunist Român depune mari eforturi 
pentru aceste obiective, pe care le-a în
scris în prezent în mod clar in Programul 
partidului. Vizita tovarășului Ceaușescu în 
Costa Rica a adus o imensă contribuție la 
apropierea dintre popoarele noastre.

în timp ce se consolidează tendința spre 
destindere — se arată mai departe în me
saj — în unele zone din lume au loc fapte 
care zguduie conștiința democratică a uma
nității și care nu ne permit să uităm nici 
un moment esența agresivă a imperialis
mului. în America Latină reapare și încear
că să se Impună, într-o formă nouă, fas
cismul, care a fost zdrobit în Europa acum 
30 de ani — în a cărui înfrîngere un rol 
important l-a jucat Partidul Comunist 
Român.

Dar — se spune în continuare In me
saj — fascismul a reînviat acum în Chi
le și, alături de popoarele din America La
tină, toate popoarele lumii urmăresc cu 
indignare și neliniște tragicele evenimen
te în cursul cărora o camarilă de militari

/ 
schimba condițiile, noi sîntem hotărîți să 
urmăm o politică internațională demnă, 
oricare ar fi prețul ei. Istoria vine să ne 
confirme acest lucru, iar viitorul ni-1 cere.

în încheiere, mesajul adresează un salut 
prietenesc Congresului Partidului Comunist 
Român.

Miguel Angel Barberana Vega 
secretar general al Comitetului Executiv 

Național al partidului

Sudaneze
unității naționale sudaneze. Am creat o or
ganizație de masă unită și coerentă, care, 
într-o perioadă relativ scurtă, a reușit să 
ralieze în jurul său. în mod liber și con
știent. poporul nostru. Ne-am propus ca 
sarcină de cea mai înaltă prioritate valo
rificarea imenselor noastre resurse mate
riale și umane.

în domeniul relațiilor interstatale, sîntem 
adepții politicii de nealiniere, ai relațiilor 
prietenești și reciproc avantajoase cu toate 
țările — fără amestec în treburile interne 
ale altora — ai politicii de bună vecină
tate. Sintem, de asemenea, hotărîți să ne 
îndeplinim în întregime rolul specific în 
promovarea solidarității și cooperării afro- 
arabe. în acest spirit, am acordat și sîntem 
gata să acordăm în continuare ajutorul nos
tru moral și material mișcărilor de elibe
rare din Sudul Africii, mișcării de elibera
re palestinene — reprezentată de Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, recunos
cută recent, ca atare, de Națiunile Unite — 
subliniindu-se apoi lupta., dusă cu curaj 
de aceste mișcări pentru abolirea tuturor 
formelor de dominație colonială și discri
minare rasială, pentru independentă națio
nală și autodeterminare.

Trăiască cel de-al XI-lea . Congres al 
Partidului Comunist Rom'ân I

Trăiască România !
Trăiască Sudanul I
Trăiască prietenia dintre România și 

Sudan I

COMITETUL CENTRAL 
AL UNIUNII SOCIALISTE 

SUDANEZE
Aboul Gasiem Mohamed Ibrahim

secretar general adjunct

Populare

trădători îneacă în singe cele mai nobile 
aspirații ale poporului chilian.

, în fața acestor noi acte agresive ale im
perialismului și ale cercurilor oligarhice 
naționale, este necesar ca comuniștii din 
întreaga lume să-și strîngă rîndurile — a- 
tît între partidele comuniste, cît și cu toa
te forțele democratice. Nu există scut mai 
puternic în fața manevrelor imperialismu
lui decît unitatea mișcării comuniste. A- 
ceastă unitate — subliniază mesajul — 
trebuie să fie apărată de noi toți ca bunul 
cel mai de preț. Cea mai mică breșă în 
această unitate va fi folosită de către im
perialism și reacțiunea națională nu nu
mai pentru a lovi în comuniști, ci și în 
masele populare, care își vor vedea astfel 
știrbite, fie și temporar, năzuințele lor cele 
mai scumpe.

Tocmai în cadrul acestei linii de unita
te se înscrie participarea Partidului Avan
gărzii Populare la Congresul Partidului 
Comunist Român. Privim cu respect șl cu 
mare interes eforturile pe care le face 
Partidul Comunist Român pentru elabora
rea liniei obținerii de noi victorii în con
struirea socialismului. Elogiem succesele 
obținute și ne bucurăm profund de aceste 
realizări, care sînt prin ele însele grăitoa
re, și urăm partidului și poporului român 
ca obiectivele trasate la acest Congres să 
fie îndeplinite și depășite.

Trăiască internaționalismul proletar I

Humberto Vargas Carbonell
secretar general adjunct al partidului

Partidul Socialist Arab Baas din Irak
Prieteni — se spune în mesaj — în nu

mele conducerii Partidului Socialist Arab 
Baas, al membrilor săi și al maselor popu
lare, vă transmitem un călduros salut și 
cele mai bune urări de succes deplin Con
gresului. Partidul nostru și guvernul revo
luționar din Republica Irak sînt pe deplin 
conștienți de importanța relațiilor strinse 
și a cooperării largi dintre popoarele care 
luptă pentru libertate, unitate națională, 
progres social și pentru construirea socia
lismului, deoarece o astfel de cooperare a- 
sigură solidaritatea în confruntarea cu for
țele imperialismului, ostile aspirațiilor po
poarelor.

Vizita făcută în Irak de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, și întilnirile pe. care le-a 
avut cu tovarășul Ahmed Hassan Al-Bakr. 
secretar general al Conducerii Regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas, au constituit 
un moment remarcabil pe linia' dorită a 
dezvoltării și adincirii relațiilor reciproce 
și a schimbului sincer și obiectiv de vederi 
asupra problemelor luptei drepte a națiu
nii arabe și situației internaționale.

în mesaj se arată apoi că, în ultimii șase 
ani. masele populare din Irak, sub condu
cerea Partidului Socialist Arab Baas, cafe 
a condus revoluția din iulie 1968, au înfăp
tuit o serie de transformări revoluționare, 
în acest sens sînt evidențiate preocuparea 
pentru formarea unor baze ale socialismu
lui în mediul rural și înlocuirea vechilor 
relații feudale și semifeudale ; adoptarea 
unor legi' care au imprimat un nou avînt 
clasei muncitoare, spre a-și îndeplini rolul 
de avangardă și a contribui in mod efec
tiv la construirea societății socialiste și la 
crearea bazei sale industriale ; trecerea sub 
administrația revoluționară a comerțului 
interior și exterior.

în același timp, unitatea națională s-a 
consolidat prin Manifestul de la 11 martie 
1970, care stabilește rezolvarea pașnică și 
democratică a problemei kurde — se spune 
în continuare. La 11 martie 1974, in baza 
acestui manifest, a fost acordată autonomia 

Partidul Comunist
în numele Comitetului Central al Parti

dului Comunist Irakian. în numele tuturor 
membrilor partidului nostru — se spune 
în mesaj — salutăm cel de-al XI-lea Con
gres al partidului dumneavoastră, urind 
succes lucrărilor sale. Prin intermediul 
dumneavoastră, tovarăși, salutăm clasă 
muncitoare și poporul muncitor din Româ
nia care, prin lupta și sacrificiile lor eroice, 
au cucerit suveranitatea națională, trecînd 
la construirea cu succes a societății noi 
socialiste, dezvoltarea economiei și culturii 
naționale.

Poporul irakian, care luptă pentru con
solidarea independenței sale politice și e- 
conomice, pentru a-și cro,i drumul spre 
progres social se inspiră din mărețul e- 
xemplu al țărilor sistemului socialist, aflate 
în avangarda mișcării revoluționare mon
diale, care, în citeva decenii, datorită a- 
plicării socialismului științific bazat pe 
teoria marxist-leninistă, datorită unității 
lor. au obținut mari succese ce depășesc 
înfăptuiri de secole prin proporțiile și in
fluența lor asupra dezvoltării sociale.

Datorită îndeosebi succeselor țărilor sis
temului socialist mondial, din care Romania 
face parte activă, astăzi socialismul, și nu 
imperialismul, devine forța hotărîtoare în 
dezvoltarea omenirii.

Toate popoarele eliberate recent de sub 
jugul imperialismului și care pășesc pe 
calea progresului și transformărilor 'sociale 
— intre care se numără și poporul irakian — 
recunosc meritul clasei muncitoare și al 
popoarelor din U.R.S.S., al țărilor sistemu
lui mondial socialist — din Europa și Asia, 
precum și Cuba — de a fi fost primele care 
au rupt lanțul imperialismului.

Alianța dintre mișcarea arabă de eliberare 
și statele sistemului socialist este, în opinia 
Partidului Comunist Irakian, precum și în 
opinia celorlalte detașamente revoluționare 
și progresiste din Irak, temelia indispen
sabilă dezvoltării mișcării revoluționare a 
poporului nostru, a succesului în îndeplini
rea sarcinilor naționale democratice, pre
gătirii trecerii la socialism în țara noastră.

Pe această bază, partidul nostru acordă 
atenție dezvoltării relațiilor de cooperare 
economică și culturală dintre Irak și Re
publica Socialistă România.

Referindu-se la procesul revoluționar din 
Irak, mesajul evidențiază cuceririle impor
tante dobindite în ultimii ani de poporul 
irakian pe plan economic și politic. Dato
rită dezvoltării alianței dintre mișcarea 
noastră revoluționară și țările sistemului 
mondial socialist, precum și încheierii Tra
tatului de prietenie și colaborare dintre 

poporului nostru kurd și au fost create in
stituții legislative și executive corespunză
toare. Masele populare irakiene s-au de
dicat eliberării resurselor naturale ale țării 
de sub controlul monopolurilor imperialis
te. Astfel, naționalizarea petrolului a con
stituit 'un pas cu importante implicații is
torice și consecințe ale căror dimensiuni 
politice au depășit frontierele patriei arabe.

Mobilizarea maselor luptătoare în jurul 
revoluției a fost întruchipată prin crearea 
Frontului Național și Patriotic Progresist, 
sub al cărui steag baasiștii și comuniștii 
participă, alături de toate forțele progre
siste și democratice, la edificarea societății 
pe care' o doresc, in conformitate cu liniile 
directoare ale Cartei de Acțiune Națională.

Nu este deloc surprinzător — se arată 
mai departe — că o astfel de orientare le
gitimă, avind în vedere și bunele relații 
tovărășești stabilite de Republica Irak cu 
țările socialiste prietene și colaborarea ei 
cu Uniunea Sovietică, stîrnește mînia impe
rialismului. a marilor monopoluri care își 
pun în mișcare uneltele și își activează 
agenții spre a împiedica mersul revoluției. 
Poporul nostru este insă hotărit să-și- con
tinue marșul istoric. în pofida uneltirilor 
agenților imperialismului.

Ocupîndu-se în continuare de problema 
conflictului din Orientul Apropiat. încetării 
ocupației' de teritorii străine și restabilirii 
drepturilor istorice și umane ale poporului 
palestinean. mesajul arată : sîntem pe de
plin încredințați că dumneavoastră înțele
geți întru totul importanta solidarității cu 
popoarele care luptă pentru apărare^- pa
triei lor și a drepturilor lor istoric^

Vă rugăm să primiți, tovarăși, mulțumi
rile noastre pentru invitația adresată. îm
preună cu salutul partidului și al poporului 
nostru, precum și urările noastre tovără
șești.

Trăiască prietenia militantă arabo-ro- 
mână !

Fie ca legăturile de cooperare dintre 
partidele și popoarele noastre să se întă
rească. pentru a contribui la consolidarea 
libertății și progresului social al popoarelor. 

Irakian [
Irak și Uniunea Sovietică, în aprilie 1972, 
Irakul a putut să dea lovituri puternice po
zițiilor politice și economice ale imperia
lismului și forțelor reacționare.

Arătind că imperialismul și reacțiupea 
din zonă recurg la manevre și presiuni îm
potriva regimului progresist din Irak, me
sajul relevă că prin astfel de presiuni s-a 
încercat să se împiedice aplicarea autono
miei pentru poporul kurd ; aceleași cercuri 
se străduiesc să împiedice realizarea aspira
ției juste a poporului arab palestinean la 
autodeterminare și construirea unui stat 
propriu.

Ne exprimăm marea încredere in capaci
tatea mișcării arabe de eliberare de a de
păși dificultățile pe care le intimpină și de 
a dejuca manevrele imperialismului. A- 
ceastă încredere iși are izvorul in capacita- 
tea poporului arab de a lupta cu eficacitate, 
de a-și mobiliza forțele și energiile pentru 
bătăliile viitoare, în sprijinul deplin primit 
din partea forțelor revoluțion’are mondiale 
in frunte cu statele sistemului socialist.

Subliniind că evoluția actualei situații (in
ternaționale, cerințele sprijinirii luptei po
poarelor arabe împotriva imperialismului 
și reacțiunii, pentru progres social reclamă 
sporirea acțiunilor pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești mon
diale, în mesaj se exprimă considerentul că 
ar fi importantă convocarea unei noi Con
ferințe mondiale a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Creșterea câeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale — se arată în me
saj — este un factor necesar al consolidă
rii unității tuturor forțelor revoluționare, 
democratice, antiimperialiste și iubitoare de 
pace din lume, subliniindu-se că unitatea 
cunoaște astăzi forme noi. superioare.

Urăm încă o dată progrese și prospe
ritate continuă oamenilor muncii din 
România socialistă, noi succese avangărzii 
lor — Partidul Comunist Român frate.

Să se întărească relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Irak și România !

Să se consolideze prietenia dintre popoa
rele irakian și român !

Să se consolideze legăturile de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Irakian, pe 
baza principiilor marxism-leninismului /ți a 
solidarității internaționaliste !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

IRAKIAN

cinema
o Puterea ?i Adevărul : PATRIA
— 9; 13,30; 18.

' fi Bunicul siberian : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
q Tinărul comunist : TIMPURI 
NOI — 9; 11,45; 14,30; 17,15.
o Program de documentare ro
mânești : TIMPURI NOI — 20.
• Columna (ambele serii) : CASA 
FILMULUI — 10; 12,30; 16.
• Frații Jderi: SCALA — 9; 12,30; 
16; 19,30, CRÎNGAȘI — 15,30; 19.
o Felix ?1 Otilia : CAPITOL — 
11; 13; 16; 19.
• Tunelul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 14; 17; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Grăbiți apusul soarelui : FA
VORIT — 9,30; 12,30; 16,15; 19,15.
• Baltagul : VICTORIA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 9,30; 12,30; 16; 19,30.
@ Facerea lumii : LUMINA — 
0,30; 12; 14,15; 17; 19,30.
• Aventurile lui Babușcă ; DOI
NA — 11; 13,15; 15,30; 19,30.
© Program pentru copii : DOI
NA — 9,30; 17,30.
• Agentul straniu : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30< 
GLORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,30.
• Poliția sub acuzare : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30. '
• Explozia : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Bariera : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 16; 18; 20.
• „Stejar" — extremă urgență :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Comoara din Vadul vechi: DA
CIA — 9; 11,-15; 13,30; .16; 18,15;
20,30.
• Joe Hill : BUCEGI — 15,45; 18;
20,15. 

o Proprietarii : UNIREA — 16; 
18; 20.
• Porțile albastre ale orașului : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
o Departe de Tipperary : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Neamul Șoimăreștiior : GIU- 
LEȘTI —’15,30; 19, POPULAR — 
15,30; 19.
© Ultimele lor cuvinte : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
© Tatăl risipitor : PACEA — 16; 
18; 20.
Q Dacii : MELODIA — I; 11,15; 
13; 16; 18,15; 20,30.
© Conspirația : FLOREASCA —
15,30; 18; 20,15.

S Amintiri din copilărie : VOL-
A — 9,30; 11,15; 13,30; 15,30; 17;

19,30.
• întoarcerea lui Magellan : VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15.
• Pădurea splnzuraților: AURO
RA — 9; 12; 16; 19.
q Războiul minelor : MIORIȚA 
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• „Z" : MOȘILOR — 15,30; 18;
20,15, FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19.
© La patru păți de infinit : 
MUNCA — 16; 18; 20.
© Dincolo de brazi : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Capcana : TOMIS — I; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Anchetă Ia Marienbad : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20.
© Un comisar acuză : ARTA — 
15,30; 17,45; 20.
e Serata: VITAN — 15,30; 18; 20. 
a Cu miinile curate : MODERN 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Dimineți de război : RAHOVA 
— 16; 18; 20.
q Pădurea pierdută : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

teatre
a Teatrul Național București (sa
la mare) : Oameni și șoareci —
19,30.
• Opera Română : Primăvara — 
19.

@ Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
e Teatrul de comedie : Nicnlc
— 19,30.
• Teatrul ;,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : într-o singură seară
— 19,30. (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Tranzit — 19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Șoc Ia mezanin —
19,30.
fi Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
O Teatrul Evreiesc de stat : Nun
ta de argint — 19,30.
« Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei) : Un băiat de za
hăr... ars ! — 19,30.
© Teatrul ,,Ion Creangă" : Scu
fița cu trei... iezi — 16.
• Teatrul de revistă și comedie 
,,I. Vasllescu" : O fată imposibilă
— 19,30.
© Teatrul Țăndărică : O poveste 
cu clntec — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra lui august —
19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Ce este omul — 20.
o Circul de stat : Marele specta
col — 19,30.

1:v
PROGRAMUL 1

9,00 Te cîntăm, frumoasă tară. 
Cîntece din folclorul con-
temporan.

9,30 .Marmură pentru o posibilă 
statuie" — film documentar 
realizat de studenții I.A.T.C. 
Scenariul : Nicolae Dragoș. 
Regia : L. Popovici, E. Zlotea.

10,00 Mic atlas muzical.
10,15 Filme documentare: î.Răs-

punderi" ; „Rădăcini" — fil
me realizate de studioul „Al. 
Sahia".

10,35 Luna creației originale româ
nești. Liedul românesc, un 
ecou al timpului prezent.

11,05 Biblioteca pentru toți — Tu
dor Arghezi.

11,50 Luna creației originale româ
nești. Poemul coregrafic „Vă
paia".

13,00 Telejurnal o Cronica lucră
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

13.30 închiderea programului.

In jurul orei 16,00 TRANSMISIU
NE DIRECTA A ȘEDINȚEI 
DE ÎNCHIDERE A LUCRĂ
RILOR CELUI DE-AL XI-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN.

19.30 Telejurnal e Cronica lucră
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

20.30 Slavă partidului. Muzică co
rală In Interpretarea corului 
Radioteleviziunii.

21,10 Luna creației originale româ
nești. „Mărire vouă, oameni 
ai patriei mele !“. Spectacol 
de balet românesc contem
poran.

21,25 Partid, tinerețea țării șl a 
mea. Emisiune muzical-poe- 
tică dedicată Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

21,55 Luna creației originale româ
nești. „Te cînt, meleag ro
mânesc". Pagini din operete ♦ 
contemporane. Interpretează : 
Ludovic Spiess șl Lucia Țlbu- 
leac, corul și orchestra de 
studio ale Radioteleviziunii. 
Dirijor : Carol Litvin.

22,15 Telejurnal © Cronica lucră
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

PROGRAMUL 2

20,30 Partidului, inir»a și versul.
20.45 Gala maeștrilor artei româ

nești.
21.45 Cărți și idei.
22,05 Muzică populară.
22,15 Telejurnal © Cronica lucră

rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a eliberării Albaniei

PLECAREA LA TIRANA A UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

O delegație guvernamentală con
dusă de tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a ple
cat miercuri la Tirana, unde va par
ticipa la manifestările prilejuite de 
cea de-a 30-a aniversare a eliberă
rii Albaniei.

Din delegație fac parte Cornel Pa
coste, adjunct,al ministrului aface

Adunare festivă la Pitești
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a eliberării Albaniei, miercuri 
după-amiază a avut loc în Sala Tea
trului „Alexandru Davila“ din Pi
tești o adunare festivă, organizată de 
Comitetul municipal Pitești al P.C.R. 
și Consiliul popular municipal. Au 
participat reprezentanți ai organelor’ 
locale de partid și de stat, precum și 
un mare număr de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
orașului.

Au luat parte, de asemenea, Ni
kolla Profi, ambasadorul R. P. Alba
nia la București, și membri ai amba
sadei.

După cuvintul de deschidere, rostit 
de Ion Rîpeanu, secretar al Comi
tetului municipal Pitești al P.C.R., a 
vorbit Florian Popescu, prim-vice- 
președinte al Comitetului. Executiv 
al Consiliului popular municipal, ca
re a evocat semnificația victoriei re
purtate la 29 noiembrie 1944 de ma
sele populare din Albania, în frunte 
cu comuniștii, asupra cotropitorilor 
fasciști — moment ce a marcat înce
putul unei noi ere în istoria țării.

Relevînd succesele obținute de 
poporul albanez, sub conducerea 
Partidului Muncii. în frunte cu to
varășul Enver Hodja, vorbitorul a 
subliniat deplina satisfacție cu care 
oamenii muncii din patria noastră 
urmăresc rezultatele Înregistrate In 

rilor externe, și Ion Stoian, ambasa
dorul României la Tirana.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Gheorghe Oprea, viceprim-minis- 
tru al guvernului, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Nikolla Profi, am
basadorul R. P. Albania la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

amplul proces de edificare a socialis
mului în țara prietenă, precum și la 
tradiționalele relații de prietenie și 
colaborare frățească statornicite intre 
partidele și statele noastre.

Ambasadorul R. P. Albania la 
București a făcut apoi o trecere în 
revistă a principalelor etape parcurse 
de poporul său in lupta pentru eli
berarea pămmtului patriei, pentru 
transformarea Albaniei într-un stat 
socialist, cu o economie modernă, 
aflată într-un continuu proces de 
dezvoltare.

Felicitînd poporul nostru pentru 
succesele deosebite înregistrate în 
toate domeniile de activitate în pe
rioada celor 3 decenii ce s-au scurs 
de la eliberarea României de sub ju
gul fascist, pentru realizările remar
cabile cu care el s-a prezentat, în 
aceste zile, la cel. de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., vorbitorul a subliniat 
că întregul popor albanez salută cu 
bucurie cuceririle revoluționare ale 
oamenilor muncii din Republica So
cialistă România, conduși de încer
catul său partid comunist, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în aceeași zi, ambasadorul R. P. 
Albania la București a vizitat între
prinderea de autoturisme din Pitești, 
precum și obietiive social-culturale 
din localitate.

(Agerpres)

Inaugurarea 
liniei aeriene 

intercontinentale 
Pekin - Teheran - 
București - Tirana 

în cursul zilei de miercuri, a fost 
inaugurată linia intercontinentală 
Pekin—Teheran — București—Tirana, 
servită de aeronave ale Administra
ției generale a aviației civile din 
China și întreprinderii de trans
porturi aeriene române „Tarom“.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
în prima cursă, de la Pekin, avionul 
de pasageri al companiei chineze a 
fost intîmpinat de generalul-maior 
Aurel Răican, locțiitorul comandan
tului Aviației civile.

A fost de față Lu Ți-sin, însărcinat 
cu afaceri a.i. al R. P. Chineze la 
București.

Tot cu prilejul inaugurării liniei 
de transporturi aeriene, Agenția -din 
București a Administrației generale 
a aviației civile din China a oferit 
un cocteil în saloanele hotelului 
„Athenăe Palace".

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge- 
neral-maior Constantin Zgăvîrdici, 
locțiitorul comandantului apărării 
antiaeriene a teritoriului, reprezen
tanți ai conducerii Comandamentului 
Aviației Civile, comandanți de aero
nave, cadre tehnice din sectorul a- 
viației noastre civile.

Erau prezenți însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al R. P. Chineze la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

Referindu-se la acest eveniment, 
ziarul chinez „Jenminjibao" sub
liniază că „poporul chinez și poporul 
frate român sînt animate de o pro
fundă prietenie militantă. Cele două 
popoare s-au simpatizat întotdeauna 
și și-au acordat sprijin reciproc în 
lupta împotriva imperialismului, in 
cauza comună a construcției socia
lismului",
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La înirepnnderea „:23 August" din Capitala

Miting prilejuit de vizita delegației 
rtitiii Comunist ai Uniunii Soviet!

Cronica z alei

Delegația Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care participă la 
cel de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, a vizitat 
miercuri la amiază întreprinderea „23 
August" din Capitală. Tovarășii A. P. 
Kirilenko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., con
ducătorul delegației, și K. F. Katu- 
șev, secretar al C.C. al P.C.U.S., V. E. 
Malanciuk, secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina, V. I. Drozdenko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. la București, au fost înso
țiți de tovarășii Uie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Bucu
rești, primarul general al Capitalei, 
Mihai Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., și Gheorghe Badrus, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României în Uniunea 

• Sovietică.
Intîmpinați cu căldură de numeroși 

muncitori, tehnicieni și ingineri ai 
uzinei, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Alexandru Roșu, directorul 
general al întreprinderii „23 August", 
de reprezentanți ai comitetului de 
partid și ai comitetului de direcție.

Au fost vizitate cîteva din princi
palele secții de fabricație, dotate cu 
mașini și utilaje moderne, în care se 
realizează o gamă largă de produse 
cu caracteristici tehnice și perfor
manțe ridicate, din care'o parte în
semnată se exportă în peste 20 de 
țări ale lumii, printre care și în 
U.P S.S. în cursul vizitei, oaspeții 
s-r întreținut cu muncitori și spe
cialiști ai uzinei, au adresat cuvinte 
de apreciere și au felicitat colectivul 
uzinei pentru succesele deosebite în
registrate în realizarea înainte de 
termen a planului cincinal.

în continuare, în cursul unei dis
cuții avute cu conducerea uzinei și 
comitetul de partid; oaspeților li 
s-a relatat pe larg despre istoricul 
și tradițiile revoluționare și de mun
că ale acestui puternic colectiv al 
industriei noastre constructoare de 
mașini, despre preocupările pentru 
diversificarea și modernizarea conti
nuă a producției, despre formarea și 
specializarea a mii și mii de cadre 
de muncitori și ingineri, despre 
relațiile de cooperare în fabricația 
de utilaje tehnologice de mare com
plexitate.

A avut loc apoi un miting în- 
tr-una din marile hale ale uzinei, la 
care au participat muncitori, tehni
cieni și ingineri.

în numele comuniștilor, al celor 
aproape 16 000 de oameni ai muncii 
din întreprindere, Carol Dina, secre
tar al comitetului de partid, a adre
sat oaspeților un salut călduros, cor
dial și prietenesc. Vorbitorul a sub
liniat că întregul colectiv, sub condu
cerea -organizației de partid, își va 
aduce o contribuție sporită la tradu
cerea în viață a hotărîrilor pe care 

\Je va adopta în aceste zile Congresul 
al XI-lea al partidului. Vorbitorul 
s-a referit apoi la legăturile de prie
tenie și colaborare tovărășească 
dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică, dintre cele două 
popoare.

Adresînd oaspeților un salut mun
citoresc, frezorul Stelian Șoacă a 
prezentat unele activități și pre
ocupări ale oamenilor muncii din 
uzină, succesele obținute pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Cioară, care, după ce a 
salutat prezența în mijlocul colec
tivului de muncă din întreprinderea 
„23 August" a delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
spus : După cum știți, întregul nos
tru popor trăiește în aceste zile în 
atmosfera vibrantă, entuziastă, prile
juită de desfășurarea celui mai înalt 
for al comuniștilor — Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, 
eveniment de excepțională însem
nătate istorică în viața partidului și 
a poporului nostru, care marchează 
trecerea României la o etapă su
perioară în construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Importanța documentelor supu
se spre dezbatere Congresului, 
în mod deosebit a Programului 
partidului și a Raportului Comi
tetului Central, prezentat de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, rezidă in 
faptul că ele, bazîndu-se pe rezul
tatele obținute pînă în prezent, 
proiectează cu rigoare științifi
că perspectiva luminoasă a dez
voltării României în următorul 
pătrar de veac, strategia șl tactica
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FotbaL

® Rapid a învins și pe Jiul! © Sferturile 
de finală - la 11 decembrie

Populara competiție de fotbal 
„Cupa României" a programat ieri, 
pe terenuri neutre, etapa optimilor 
de finală, etapă care a oferit specta
torilor prezenți pe stadioanele 
din opt orașe ale țării meciuri viu 
disputate. în două dintre aceste par
tide echipele calificate au fost decise 
după prelungiri. După 120 de minute 
de joc, în meciul de la Deva dintre e- 
ohipele Steaua București și Politehni
ca Timișoara tabela de marcaj indica 
scor alb: 0—0. Departajarea s-a făcut, 
conform regulamentului, prin- execu
tarea loviturilor de la 11 m. La Bra
șov, Rapid București a reușit să eli
mine pe deținătoarea trofeului, for
mația Jiul Petroșani, afirmîndu-și 
astfel dorința de a realiza o perfor
manță în actuala ediție a Cupei. Un 
meci echilibrat a avut loa la Timi
șoara, unde Universitatea Craiova a 
întrecut la limită pe U.T.A., abia cu 
două minute Înainte de sfirșitul par
tidei.

Iată rezultatele tehnice : București: 
F.C.M. Reșița — Progresul Brăila 
5—3 (3—1). Au marcat ; Căprioru (2), 
Beldeanu, Bora și Atodiresei, respec
tiv Brontea (2) și Traian ; Suceava : 
A.S.A. Tg. Mureș — C. S. Botoșani 
3—1 (2—0). Pentru învingători au în
scris Fazekas (2) și Naghi, iar pentru 
învinși — Nicolae ; Sibiu : Universi
tatea Cluj-Napoca — Știința Petro
șani 1—0 (0—0). Autorul golului a 
fost Uifăleanu, (min 48) ; Brașov l 

partidului nostru, programul de luptă 
și de muncă al întregului popor, 
pentru realizarea mărețului obiectiv, 
înaintarea spre comunism. Eviden
țiind contribuția hotărîtoare a se
cretarului general al partidului la 
fundamentarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru, participanții la Con
gres și-au manifestat voința unani
mă, devenită cauză a întregului po
por, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în înalta funcție de se
cretar general al partidului.

Subliniind însemnătatea colaborării 
și prieteniei cu toate țările socialiste, 
vorbitorul a relevat că, așa cum s-a 
arătat și la Congres, ele se vor situa 
și în viitor în centrul politicii ex
terne a partidului și statului nostru.

în spiritul bogatelor tradiții ale so
lidarității și prieteniei româno-sovie- 

• tice, a spus în continuare vorbitorul, 
acordăm o înaltă prețuire întăririi 
continue, pe multiple planuri, a rela
țiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
Republica Scialistă România și U- 
niunea Sovietică.

Participarea delegației P.C.U.S. la 
Congresul al XI-lea al partidului 
nostru reprezintă încă o contribuție 
la întărirea acestor relații.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezentat 
Congresului al XI-lea, Partidul Co
munist Român va acționa și în con
tinuare cu toată fermitatea pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie cu 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, cu Uniunea Sovietică, conside- 
rînd că aceasta corespunde interese
lor ambelor partide și popoare, cau
zei socialismului și comunismului.

Animați de profunde sentimente 
internaționaliste, comuniștii români, 
întregul nostru popor urmăresc cu 
caldă simpatie și viu interes munca 
rodnică a oamenilor sovietici și se 
bucură din toată inima de succe
sele lor remarcabile în toate dome
niile de activitate, apreciindu-le 
drept o contribuție de deosebită în
semnătate la creșterea influenței și 
prestigiului socialismului, a forțelor 
democrației și păcii în lume.

Cu aceste sentimente, a spus In 
încheiere vorbitorul, îngăduiți-mi 
să rog pe membrii delegației sovie
tice să transmită, în numele dum
neavoastră, al poporului român, un 
cald salut tovărășesc poporului frate 
sovietic și urări de noi și tot mai 
mari succese în îndeplinirea progra
mului elaborat de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. de construire 
a societății comuniste în Uniunea So
vietică.

A luat apoi cuvîntul A. P. Kirilen
ko, care, în numele C.C. al P.C.U.S., 
al comuniștilor sovietici și al între
gului popor sovietic, al secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev, a transmis colectivului în
treprinderii „23 August", comuniști
lor din țara noastră, clasei munci
toare, țărănimii muncitoare, intelec
tualității, tuturor oamenilor muncii 

z din România, un fierbinte salut, 
urări de fericire, pace și prosperi
tate. / .

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la profundele prefaceri care au avut 
loc în România socialistă în cele 
trei decenii care au trecut de Ia 23 
August 1944, la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie frățească 
dintre popoarele român și sovietic.

Succesele dumneavoastră ne bucu
ră pe noi, atit ca internaționaliști, 
cit și ca prieteni sinceri ai dumnea
voastră. O satisfacție profundă este 
prilejuită și de faptul că în pro
cesul consolidării României socialis
te, pas cu pas se dezvoltă colabo
rarea popoarelor din țările noastre.

Dezvoltarea continuă, pe toate 
căile, a colaborării sovieto-române 
corespunde pe deplin intereselor po
poarelor noastre. Noi sîntem convinși 
că prietenia Uniunii Sovietice și 
României în anii următori va aduce 
noi roade minunate.

La Congresul al XI-lea, care se 
desfășoară în prezent, comuniștii ro
mâni analizează drumul parcurs, tac 
bilanțul lui și discută probleme pro
gramatice privind dezvoltarea so- 
cial-economică, în continuare, a 
țării. în Raportul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sint trasate sarcini enor
me în domeniul industriei, agricul
turii, creșterii nivelului material și 
cultural de viață al poporului, pre
cum și în alte domenii ale construc
ției societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comu
nism. însuși faptul că sînt dezbătu
te asemenea probleme atestă marile 
posibilități de care dispune Româ
nia și dovedește avantajele hotărl- 
toare ale socialismului.

Permitețl-mi să felicit de la aceas
tă tribună pe comuniști șl pe toți

Rapid București — Jiul Petroșani 1—0 
(0—0). Unicul gol al partidei l-a mar
cat Neagu (min. 65) ; Timișoara : 
Universitatea Craiova — U.T. Arad
1— 0 (0—0). A marcat Bălăci (min. 88). 
Mediaș : Steagul Roșu Brașov — 
C.F.R. Cluj-Napoca 2—0 (1—0). Go
lurile au fost înscrise de Ghergheli 
și Cadar ; Deva : Steaua — Politeh
nica Timișoara 5—4 (după prelungiri, 
în urma executării loviturilor de la 
11 m.). Pentru învingători au mar
cat Ion Ion, Năstase, Fl. Dumitrescu, 
Sameș și Vigu ; Reghin : Ceahlăul 
Piatra Neamț — Bihoreana Marghita
2— 1 (după prelungiri). Sferturile de 
finală se vor desfășura miercuri, 11 
decembrie (tragerea la sorți va avea 
loc la 2 decembrie).

„Cupa U.E.F.A."
Ieri, în optimile de finală : S. V. 

Hamburg — Dynamo Dresda 4—1 
(4—1), F.C. Amsterdam — Fortuna 
Dusseldorf 3—0 (1—0), Borussia Moen
chengladbach — Real Saragosa 5—0 
(4—0), Derby County — Velez Mos
tar 3—1 (0—1), Juventus Torino — 
Ajax Amsterdam 1—0 (1—0), Dukla 
Praga — Twente Enschede 3—1 (3—0), 
Partizan Belgrad — F.C. Koln 1—0 
(1-0).

oamenii muncii din țara dv. cu pri- 
lejul./Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român și să urez 
călduros Congresului o activitate 
rodnică.

în Raportul Comitetului Central 
prezentat celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. se subliniază că și de acum 
înainte comuniștii vor acorda o deo
sebită atenție dezvoltării relațiilor 
cu Uniunea Sovietică, sînt relevate 
vechile legături prietenești dintre 
partidele și popoarele noastre. în 
ceea ce ne privește pe noi, rie pro
nunțăm ca și întotdeauna pentru în
tărirea unității partidelor, țărilor și 
popoarelor noastre, pentru colabora
rea strînsâ, multilaterală.

în cuvintu] său, A. P. Kirilenko a 
înfățișat, de asemenea, pe larg acti
vitatea desfășurată de comuniștii so
vietici, de poporul sovietic pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S., în vederea 
făuririi bazei trainice, necesare mer
sului înainte spre comunism.

Economia sovietică se caracterizea
ză nu numai prin ritmuri înalte și 
stabile ale dezvoltării sale. O parti
cularitate importantă .în actuala etapă 
a dezvoltării sale o constituie acce
lerarea reînzestrării tehnice a indus
triei și agriculturii, pe baza aplicării 
ultimelor realizări ale științei și teh
nicii. Nivelul potențialului științifico- 
productiv al Uniunii Sovietice este ca
racterizat de asemenea obiective noi, 
puse in funcțiune, ca hidrocentrala 
Krasnoiarsk cu o putere de 6 milioa
ne kilowați, exploatarea carboniferă 
„Bogatîri" din Kazahstan cu o' capa
citate de producție anuală de 25 mi
lioane tone, gigantica uzină de auto
mobile de pe Kama, care va livra 
anual 150 mii autocamioane cu o 
mare capacitate de transport și 250 
mii motoare-auto, ori ca furnalul de 
la Krivoi Rog, care va da 4 milioane 
de tone de fontă pe an.

Cit privește rezultatele economice 
ale anului curent, este clar de pe a- 
cum că industria sovietică va depăși 
sarcinile de plan, dînd o producție 
suplimentară în valoare de circa 6 
miliarde de ruble. De asemenea, a- 
nul acesta, deși condițiile meteorolo
gice au fost relativ complexe, s-a 
obținut totuși o recoltă de cereale 
care deține al doilea loc, ca mărime, 
în istoria țării.

Creșterea eficienței producției so
ciale, a productivității muncii, a spus 
vorbitorul, ne-a îngăduit să reali
zăm vaste măsuri social-economice.

Relevind rolul uriaș al P.C.U.S. în 
privința accelerării progresului teh
nic și perfecționării metodelor de 
conducere a economiei naționale, vor
bitorul a spus : Comuniștii, toți oa
menii muncii din Uniunea Sovietică 
se străduiesc să intîmpine Congresul 
al XXV-lea al P.C.U.S. cu realizarea 
unui nivel tot mai înalț al dezvoltă
rii social-economice a țării, nivel pe 
baza căruia congresul va trasa pla
nurile construirii în continuare a co
munismului.

Oprindu-se asupra principalelor 
aspecte ale situației internaționale, 
conducătorul delegației sovietice a 
relevat contribuția țărilor socialiste 
la realizarea importantelor mutații 
pozitive de pe arena internațională.

în acenst context, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea excepțională 
pe care o are Conferința gene- 
ral-europeană pentru securitate și 
cooperare. întîlnirea general-europea- 
nă la cel mai înalt nivel este che
mată să legalizeze, drept norme de 
relații între toate statele continentu
lui principiile coexistenței pașnice și 
cooperării.

Relevind cu satisfacție succesele 
luptei pentru atenuarea încordării 
internaționale, vorbitorul a spus: Ne 
dăm seama clar că s-au făcut abia 
primii pași, deși importanți, pe dru
mul spre o pace trainică și securita
tea popoarelor. Ca să dispară pen
tru totdeauna „războiul rece", ca să 
fie stabilit pe planetă climatul în
crederii și colaborării de bună ve
cinătate, e nevoie să se depună încă 
multe eforturi.

Noi știm bine că fiecare pas pe 
drumul întăririi păcii și securității 
reclamă o luptă acută, încordată și 
complexă. Iată de ce partidul nostru, 
statul sovietic, ca și celelalte țări 
frățești consideră că sarcina lor este 
de a continua ofensiva pașnică, de a 
spori eforturile pe tărîmul consolidă
rii și lărgirii destinderii, astfel ca 
aceasta să capete un caracter irever
sibil.

• în Încheiere, A. P. Kirilenko a 
urat colectivului întreprinderii 
„23 August", întregului popor român 
noi succese în muncă, prosperitate 
și fericire.

La încheierea mitingului, în aplau
zele puternice ale participanților, 
oaspeții au oferit colectivului între
prinderii „23 August" un basorelief 
cu chipul lui V. I. Lenin (Agerpres)

Sportivi români in întreceri 
internaționale

• în prima zi a campionatelor Bal
canice de scrimă, care se desfășoară 
la Sofia, reprezentanții României au 
cucerit două medalii de aur : ionel 
Pop s-a clasat pe primul loc la sabie, 
iar Petru Kuki a cîștigat competi
ția de floretă.

o Sala sporturilor din Pitești a găz
duit, miercuri seara, meciul retur 
dintre echipele I.E.F.S. București și 
Hapoel Ranaana (Israel), contînd 
pentru primul tur al „Cupei campio
nilor europeni" la handbal feminin.

Hanbalistele noastre au ’ obținut 
din nou victoria — scor 21—5 (13—3) 
— și s-au calificat în turul următor.

• La Pitești, in meci retur pentru 
optimile de finală ale „Cupei Lilia
na Ronchetti" (fosta „Cupa cupelor") 
la baschet feminin, echipa Institutu
lui de educație fizică și sport din 
București a întrecut cu scorul de 
65—57 (36—24) formația Maccabi Tel 
Aviv. învingătoare și în primul joc 
(scor 82—52), baschetbalistele ro
mânce s-au calificat pentru turul 
următor.
• A luat sfîrșit competiția interna

țională de handbal masculin pentru 
„Cupa mondială", competiție organi
zată tradițional de federația suedeză, 
în finala competiției, echipa Iugo
slaviei a învins cu scorul de 17—16 
(7—7) reprezentativa Poloniei, intrînd 
în posesia trofeului. Locul al treilea 
a fost ocupat de echipa R.D. Ger
mane, care a întrecut cu 23—19 (10— 
9) echipa U.R.S.S. Iată celelalte re
zultate înregistrate în ultima zi : Ro
mânia — Cehoslovacia 19—18 (12— 
8) j Ungaria — Suedia 22—21 (11—12).

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a primit din partea 
președintelui Adunării Naționale a 
Mauritaniei, Dah Ould Sidi Haiba, o 
telegramă de mulțumire pentru fe
licitările adresate cu prilejul alegerii 
sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Islamice Maurita

Depunerea unor
Delegația Partidului Comunist din 

Cehoslovacia, condusă de dr. Peter 
Colotka, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al guvernului federal, pre
ședintele guvernului slovac, delegația 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, condusă de Gerhard Griineberg, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., și delegația Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
condusă de Aczel Gyorgy, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,

Sosirea reprezentanților Partidului Comunist din Bolivia

la lucrările Congresului al XI-lea al P.C.R.
în Capitală a sosit, pentru a par

ticipa la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, reprezentantul Partidului Co
munist din Bolivia.

Ieri în țară : Vremea s-a răcit 
ușor, mai ales în nord-vestul țării. 
Cerul a fost variabil, mai mult no- 
ros. Au căzut ploi 'slabe locale în 
estul Moldovei, în Crișana și izolat 
în Banat. în munții Banatului și 
Apuseni a nins. Dimineața și seara, 
în Oltenia și local în Muntenia s-a 
produs ceață. Vîntul a suflat slab, 
exceptînd zona de munte, unde a 
prezentat intensificări. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între minus 
1 grad la Pîcliș și 10 grade la Ad- 
jud și Bacău. în București Vreme 
închisă, cu ceață dimineața. -Tempe
ratura maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 noiembrie și 1 decembrie. In 
țară : Vreme în general închisă și 
în răcire. Vor cădea precipitații tem

UNOR
LA CONGRESUL P.C.R.

Delegațiile a numeroase partide co
muniste și muncitorești, socialiste și 
progresiste, precum și ale unor miș
cări de eliberare națională, care par
ticipă la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, au vizitat, miercuri, diferite 
obiective economice și social-cultu- 
rale din București și din alte locali
tăți ale țării.

Delegația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a făcut o 
vizită la Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România : delega
ția Partidului Comunist Italian, con
dusă de Carlo Galluzzi, membru al 
Direcțiunii, al Biroului Politic și al 
Secretariatului C.C. al P.C.I., a vi
zitat întreprinderea de confecții și 
tricotaje București ; delegația Parti
dului Comunist Bulgar, condusă de 
Boris Velcev, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.B. a 
vizitat Fabrica de calculatoare elec
tronice București și Institutul de cer
cetări viticole „Valea Călugărească" ; 
delegația Partidului Comunist Fran
cez, condusă de Guy Besse, membru 
al Biroului Politic al P.C.F., a vizitat 
Combinatul petrochimic de la Brazi ; 
delegația ' Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, condusă de Jan Szyd- 
lak, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., a fost oas
pete al colectivului întreprinderii de 
mașini grele București ; delegația 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, condusă de Aczel Gydrgy, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, a vi
zitat Teatrul Național din București ; 
delegația Uniunii Socialista Arabe 
din Republica Arabă Egipt, condusă 
de dr. Hafez Ghanem, prim-secretar 
al C.C. al U.S.A., a vizitat munici
piul Brașov și stațiunea Poiana Bra
șov ; delegația Partidului Comunist 
din Cuba, condusă de Râul Garcia 
Pelaez, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba, a vizitat Fa
brica de zahăr Buzău, tabăra de 
sculptură în aer liber de la 
Măgura și stațiunea balneară 
Monteoru ; delegația Partidului Co
munist din Ecuador, condusă de 
Pedro Saad, secretar general al parti
dului, a vizitat Muzeul Doftana ; de
legația Partidului Comunist Portu
ghez, condusă de Fernando Blanqul 
Teixeira, membru al Comisiei Poli
tice a C.C. al P.C. Portughez, a vi
zitat Combinatul petrochimic de la 
Brazi ; dr. Ma'rtius Helder, președin
tele Comisiei de restructurare și reor
ganizare a serviciului de sănătate din 
Mozambic, membru al delegației 
Frontului de Eliberare — FRELIMO, 
a vizitat Policlinica Titan și întreprin
derea de medicamente din București ; 
delegația Partidului Socialist Fran
cez, condusă de Pierre Berogovoy, 
membru al Biroului Executiv, se
cretar național al P. S. Francez, a 
vizitat Combinatul metalurgic, 
Curtea Domnească, Muzeul scrisului 
și tiparului din Tîrgoviște și a avut 
o întîlnire la Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R. ; membri ai de
legației Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei au vizitat Policli
nica Titan — București ; delegația 
Partidului Liberal din Columbia, 
condusă de German Zea Hernandez, 
președintele Directoratului Național 
al partidului, a vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România și Institutul de geriatrie 
— București ; delegația Partidului 

nia, Hamdl Ould Mouknass, cu prile
jul Zilei naționale a țării sale.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea secretarului de 
stat pentru afacerile externe al Re
publicii San Marino, Gian Luigi 
Berti, pentru felicitările ce l-au fost 
transmise cu ocazia numirii în a- 
ceastă funcție.

(Agerpres)

coroane de flori
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, au depus, 
miercuri la amiază, coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism și la Monumentul lui 
V. I. Lenin din București.

Au fost de față Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

La sosire, oaspetele a fost In- 
tîmpinat de Constantin Vasiliu,v 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

porare, mai ales în jumătatea de 
nord-vest a țării. Vînt potrivit cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 6 și plus 4 grade, iar 
maximele vor oscila între zero și 8 
grade. La munte, temporar ninsoare. 
In București : Vremea se va răci 
ușor. Cerul va fi schimbător, favo
rabil precipitațiilor slabe. Vînt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

A apărui nr. 49 
al revistei 
„LUMEÂ" ,/ 

consacrat istoricului eve
niment din viața poporu
lui nostru, Congresul al 
XI-lea al Partidului Co

munist Român

Comunist (Marxist) din India, con
dusă de P. Sundarayya, secretar ge
neral al partidului, a făcut scurte 
popasuri în zona Sistemului hidro
energetic și de navigație „Porțile de 
Fier", în noul oraș Orșova și a vi
zitat muzeul și noile cartiere de lo
cuințe din municipiul Drobeta 
Turnu-Severin ; delegația Partidului 
Socialist din Japonia, condusă de 
Katsujiro Nagai, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv Central al 
P.S. din Japonia, a vizitat coopera
tiva agricolă de producție „9 Mai" 
din Giurgiu ; delegația Partidului 
Comunist din Marea Britanie, con
dusă de George Charles Wake, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
din Marea Britanie, a făcut o vizită 
la Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România ; dele
gația Partidului Socialist Belgian, 
condusă de Andrâ Sweert, membru 
al Biroului Național al partidului, 
.senator, a vizitat întreprinderea de 
autoturisme Pitești și întreprinderea 
agricolă de stat Ștefănești — Argeș ; 
delegația Partidului Democrat din 
Guineea, condusă de Mamadi Keita, 
membru al Biroului Politic al parti
dului, a vizitat Casa de cultură a 
sindicatelor, cartiere de locuințe și 
alte obiective social-culturale din Pi
tești, precum și întreprinderea agri
colă de stat Ștefănești ; delegația 
Partidului Congolez al Muncii din 
Republica Populară Congo, condusă 
de Ganga-Zanzou Jean, secretar al 
C.C. al partidului, a vizitat Muzeul 
de Istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România șl întreprinderea „Da
cia" — București ; delegația Parti
dului Unit de Independență Națio
nală din Zambia, condusă de W. Nye- 
renda, membru al C.C. al U.N.I.P., a 
fost oaspete al academiei „Ștefan 
Gheorghiu" ; delegația Partidului So
cialist Popular din Norvegia, condu
să de Stern Ornhoi, președintele par
tidului, delegația Partidului Comu
nist din Norvegia, condusă de Arne 
Jorgensen, membru al C.C. al parti
dului, și delegația Partidului Socialiș
tii Democrat! din Norvegia, condusă 
de Ole Wiig, vicepreședinte al partidu
lui, au vizitat Combinatul petrochimic 
de la Brazi ; delegația Partidului Co
munist Irakian, condusă de Ibrahim 
Taher, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Irakian, a vizitat Mu
zeul de Istorie al Republicii Socialiste 
România și Teatrul • Național din 
București; delegația Congresului pen
tru Independența Madagascarului, 
condusă de Richard Andriamanjato, 
președintele A.K.F.M., a vizitat Uni
versitatea, noile cartiere de locuințe 
și Parcul poporului din Craiova și a 
avut o întîlnire la Comitetul județean 
Dolj al P.C.R. ; delegația Uniunii So
cialiste Arabe din Republica Arabă 
Libia, condusă de Mohamed Omar K. 
Abuzakuk, secretar al Comitetului 
Uniunii Socialiste Arabe al guverno- 
ratulul Misurata, a vizitat întreprin
derea agricolă de stat „30 Decembrie" 
din județul Ilfov ; . delegația Ligii 
Awami din Bangladesh, condusă de 
Salahuddin Yusuf, membru al C.C. al 
Ligii, deputat, a vizitat Fabrica de 
zahăr Buzău, cooperativa de produc
ție și stațiunea experimentală vitico
lă Pietroasele, Combinatul petrochi
mic Brazi și întreprinderea „Doro- 
banțul“-Ploiești ; delegația Partidu
lui Poporului din Pakistan, condusă 
de Sayed Nassir Aii Rizvi, secretar 
general al partidului al provinciei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE MAURITANIA

Excelenței Sale
Domnului MOKTAR OULD DADDAH,

Secretar general al Partidului Poporului din Mauritania, 
Președintele Republicii Islamice Mauritania

NOUAKCHOTT

Am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre, cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Islamice Mauritania, în numele poporului român 
și al meu personal, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și progres continuu poporului mauritan prieten, pe calea 
dezvoltării sale independente.

îmi reamintesc cu multă satisfacție de vizita recentă a Excelenței 
Voastre în România, de .dialogul sincer și fructuos ce am purtat și care 
constituie o contribuție determinantă la întărirea legăturilor dintre țările 
noastre.

Aș dori să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de 
prietenie, cooperare și de solidaritate dintre Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Mauritania, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Mauritania, bazate pe înțelegere, stimă și respect 
reciproc, vor continua să se dezvolte și să se întărească și mai mult, spre 
binele ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România, 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Ridicat în plin de
șert, Nouakchott avea, 
în memorabila zi a 
proclamării Republicii 
Islamice Mauritania, 
28 noiembrie 1960, o 
populație de 600 lo
cuitori. Dar hărnicia 
și tenacitatea poporu
lui eliberat de domi
nația colonială au înăl
țat pe aceste locuri, 
bintuite de vînturi și 
nisipuri, un oraș cu o 
arhitectură modernă, 
armonioasă, în care 
trăiesc și lucrează 
acum peste 40 000 de 
oameni. Mii de copaci 
plantați și ocrotiți cu 
venerație dau prospe
țime noilor artere. Cu 
14 ani în urmă, apa 
potabilă era adusă în 
cisterne din Senegal; 
acum, Nouakchott este 
alimentat de o uzină 
proprie ’ de desalini
zare a apei de mare, 
care furnizează și cu
rent electric. Activi

tatea economică a ca
pitalei a dobîndit un 
puternic impuls odată 
cu amenajarea portu
lui oceanic.

Capitala Republicii 
Islamice Mauritania 
ilustrează progresele 
realizate de un popor 
âle cărui energii au 
fost descătușate prin 
dobîndirea indepen
denței și care este a- 
nimat de dorința de a 
se dezvolta de sine 
stătător pe calea pro
gresului economic și 
social. Poporul român 
înțelege și prețuiește 
aceste aspirații ale 
unui popor prieten. In 
dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, 
un moment remarca
bil l-a constituit dia
logul desfășurat la 
București, în luna iu
nie anul acesta, intre 
secretarul general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele

Punjab, a făcut o vizită la academia 
„Ștefan Gheorghiu" ; delegația Parti
dului Comunist din Argentina, con
dusă de Rodolfo Ghioldi, membru al 
Comitetului Executiv al P.C. din Ar
gentina, a vizitat Muzeul Doftana : 
delegația Mișcării Radicalilor de Stin
gă din Franța, condusă de Franțois 
Loncle, membru al Biroului Na
țional, secretar național, a vizitat 
Muzeul de Artă al Republicii Socia
liste România, Muzeul Satului și car
tiere noi de locuințe din București ; 
delegația Partidului Socialist din San 
Marino, condusă de Remy Giacomini, 
secretar general al partidului, a vi
zitat întreprinderea „Electronica" ; 
delegația Partidului Congresul în
tregului Popor — Sierra Leone, 
condusă de C. A. Kamara-Taylor, se
cretar general, ministrul finanțelor, 
a vizitat Uzina de tractoare și unele 
obiective social-culturale din muni
cipiul Brașov ; delegația Partidului 
Comunist din Austria, condusă de 
Ernst Wimmer, membru al Biroului 
Politic ‘al C.C. al P.C. din Austria, a 
fost oaspetele muncitorilor de la în
treprinderea „23 August" ; delegația 
Partidului Comunist din Bangladesh, 
condusă de Anil Mukherjee, secretar 
al C.C. al P.C. din Bangladesh, a vizi
tat Fabrica de zahăr Buzău, coope
rativa agricolă de producție șl sta
țiunea viticolă de la Pietroasele ; de
legația Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental, condusă de Karl
heinz Kniestedt, membru al Biroului 
și Secretariatului Comitetului director 
al partidului, a vizitat întreprinderea 
„23 August" șl Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România; 
delegația Mișcării Naționale pentru 
Revoluția Socială și culturală din 
Ciad, condusă de Mahamat Djarma, 
membru al Consiliului Executiv al 
Mișcării, a avut o întîlnire cu ca
drele didactice Ia Institutul agrono
mic București ; în aceeași zi, Tou- 
mar Tayo, directorul Radiodifuziunii 
naționale din Ciad, membru al de
legației, a făcut o vizită la Radio- 
televiziunea română ; delegația Par
tidului Conservator din Columbia, 
condusă de Alvaro Camargo de la 
Torre, secretar general al Directo
ratului Național al partidului, a vi
zitat Universitatea București și In
stitutul de geriatrie ; delegația Parti
dului Socialist Popular, din Dane
marca. în frunte cu Sigurd Omann, 
membru al C.C. al partidului; a a- 
vut convorbiri cu cadre de condu
cere din Comitetul de Stat al Pla
nificării ; K. Y. Boafo, ambasador, 
reprezentant al Consiliului Redeștep
tării Naționale din Ghana, a vizi
tat Combinatul petrochimic de la 
Brazi și a avut o Întîlnire cu elevi 
ghanezi de la Liceul de chimie din 
Ploiești ; delegația Partidului Comu
nist German, condusă de Jupp An- 
genfort, membru al Prezidiului și 
Secretariatului partidului, a vizitat 
întreprinderea „23 August" ; delegația 
Frontului Patriotic Laoțian, condusă 
de Saly Vongkhamsao, membru al 
C.C. al Frontului, a fost oaspete al 
întreprinderii „Semănătoarea"; dele
gația Partidului Republican Italian, 
condusă de Ennio d’Aniello, membru 
al Direcțiunii partidului, deputat, a a- 
vut o întîlnire cu reprezentanți ai 
Ministerului Sănătății ; delegația 
Partidului Liberal Autentic din Li
beria, condusă de Isaac David, pre
ședinte al Organizației de Partid din 
comitatul Cape Mount, senator, a 
vizitat Muzeul Satului ; reprezentan
tul Comitetului militar de eliberare 

Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și 
secretarul general al 
Partidului Poporului 
din Mauritania, pre
ședintele Republicii 
Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah. 
Declarația solemnă co
mună și Acordul de 
cooperare economică 
și tehnică — semnate 
cu acel prilej — hotă- 
rîrea de a se constitui 
o comisie mixtă gu
vernamentală de co
operare economică, ce
lelalte înțelegeri în
cheiate au pus bazele 
intensificării rapor
turilor dintre partide
le, țările și popoarele 
noastre. în spiritul a- 
cestor documente, co
laborarea prieteneas
că româno-mauritană 
se va dezvolta în in
teresul reciproc, pre
cum și al cauzei pă
cii și înțelegerii in
ternaționale.

națională din Republica Mali — Mis- 
sakone. membru al Biroului C.M.L.M., 
a făcut o vizită la întreprinderea 
„Tricodava" ; reprezentantul Parti
dului Socialist din Nicaragua a vi
zitat Muzeul Satului ; delegația Par
tidului Comunist Paraguayan, condu
să de Pedro Vasquez, membru al Co
misiei Politice și al Secretariatului 
C.C. al P.C. Paraguayan, a vizitat 
Muzeul Doftana ; delegația Consiliu
lui Revoluționar din Somalia, con
dusă de Mohamed Omar Gess, mem
bru al Consiliului Revoluționar Su
prem, a avut o întîlnire cu lucră
tori din Ministerul Turismului ; de
legația Partidului Socialist din Sri 
Lanka, în frunte cu Bernard Soysa, 
secretar general al partidului, a vi
zitat grupul școlar al Ministerului In
dustriei Ușoare din București ; de
legația Partidului de Stingă — Co
muniștii din Suedia, condusă de 
Gunvor Ryding, membru al Comi
tetului Executiv al partidului, a vi
zitat Teatrul Național din București ; 
delegația Uniunii Naționale Africane
— T.A.N.U. — din Tanzania, condusă de 
Remigius Kalubu, membru al C.C. al
T.A.N.U., a vizitat întreprinderea 
„Tricodava" și Policlinica Titan, iar 
delegația Afro-Shirazi — Policlinica 
Titan; delegația Frontului Național 
din Republica Democrată Populară a 
Yemenului, condusă de Rashed Mo
hamed Thabet, membru al C.C., mi
nistrul informațiilor, a vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România; delegația Mișcării de 
Eliberare din Arhipelagul Sao Tflma 
și Principe, condusă de Alda Espi
rito Santo, președintele Mișcării, 
membru al Biroului Politic, a vizitat 
întreprinderea de confecții și trico
taje București și Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România.

în cursul vizitelor, oaspeții — pri
miți cu căldură de oamenii muncii
— au avut posibilitatea să cunoască 
în mod nemijlocit activitatea susți
nută pe care poporul român o desfă
șoară cu succes, sub conducerea parti
dului comunist, pentru edificarea o- 
rînduirii socialiste multilateral dez
voltate, precum și dorința sa vie de 
a trăi în pace și colaborare cu toate 
popoarele lumii. în cadrul dialogului 
viu, susținut în fabrici și uzine, în 
unități agricole cooperatiste și în in
stituțiile social-culturale vizitate, cu 
numeroși muncitori, ingineri și teh
nicieni, țărani cooperatori, medici, 
profesori și alți oameni ai muncii, 
membrii delegațiilor de peste hotare 
s-au interesat de realizările obținute 
în diferite domenii de activitate, a- 
preciind în mod unanim eforturile 
poporului român pentru necontenita 
înflorire a patriei sale, pentru ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual. Pretutindeni, oaspeții s-au 
putut convinge, prin intermediul rea
lităților cu care au venit în contact, 
de grija permanentă pe care Parti
dul Comunist Român și statul socia
list o manifestă față de om, în toate" 
direcțiile.

în atmosfera prietenească ce a do
minat in tot cursul vizitelor, membrii 
delegațiilor de peste hotare au urat 
oamenilor muncii din unitățile vizi
tate, întregului nostru popor, noi suc
cese pe calea înfăptuirii luminoase
lor prevederi înscrise în Programul 
Partidului Comunist Român, în cele
lalte documente ce vor fi adoptate 
de Congresul al XI-lea.

(Agerpres)
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ÎN ADUNAREA GENERALĂ

Dezbaterile in problema restabilirii 
drepturilor legitime ale poporului 

cambodgian la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Dezbaterile începute marți 

în plenara Adunării Generale a O.N.U. asupra „Restabilirii drepturilor 
legitime ale Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei in 
Organizația Națiunilor Unite" au la bază proiectul de rezoluție al celor 
37 de state nealiniate și socialiste, între care și România, prin care, 
în esență, se cere recunoașterea guvernului prințului Norodom Sianuk 
drept singurul reprezentant legitim al Cambodgiei.

Un grup de 23 de state occidentale 
au introdus un proiect de rezoluție 
prin care se încearcă menținerea in 
O.N.U. a delegaților lonnoliști. Acest 
proiect a fost caracterizat de repre
zentantul Algeriei, A. Rahal, drept 
o manevră procedurală disperată 
menită să prevină inevitabilul. Am
basadorul Chinei, Huang Hoa, a ară
tat în intervenția sa că prin preve
derea, conținută în proiectul celor 
23, vizînd începerea unor așa-zise 
negocieri de pace între clica lui 
Lon Noi și conducătorii forțe
lor patriotice se încearcă să se de
termine guvernul legitim să discute 
cu un guvern marionetă prin inter
mediul Națiunilor Unite. Cu alte cu
vinte — a spus delegatul R. P. Chi
neze; — Națiunile Unite sînt împinse 
să intervină în afacerile interne ale 
unui stat prin încălcarea principi
ilor Cartei.

Reprezentantul Dahomeyului, T. 
Adjibade, a subliniat că Guvernul 
Regal de Uniune Națională a respins 
cu hotărîre amestecul străin în afa
cerile interne ale poporului cambod
gian, precum și manevra lonnolistă 
de a se salva de la prăbușire prin 
negocieri.

în poziția sa justă de apărare a 
intereselor naționale — sublinia am
basadorul Senegalului, M. Fall —

Laosul pe calea unității 
și progresului social

Un interviu al prințului Sufanuvong
VIENTIANE 27 (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat unui corespon
dent al agenției Khaosan Pathet Lao, 
prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, 
președintele Consiliului Politic de 
Coaliție Națională al Laosului, a re
levat eforturile de angajare a Laosu
lui pe calea păcii adevărate, inde
pendenței, neutralității, unității și 
progresului social și succesele obți
nute în acest domeniu. El a arătat că 
Laosul dorește să aibă relații de pri
etenie cu toate țările, îndeosebi cu 
cele vecine, pe baza principiilor coe

Mozambic: MĂSURI VIZÎND
CREAREA UNEI ECONOMII 

INDEPENDENTE
LOURENCO MARQUES 27 (Ager

pres). — Mariano Matsiha, ministrul 
muncii al Mozambicului, a declarat 
— într-un interviu acordat agenției 
T.A.S.S. — că țara sa pășește astăzi 
pe drumul creării unei economii via
bile, independente. în întreprinderi 
se creează comitete muncitorești care 
controlează acțiunile patronatului, se 
pregătesc muncitorii pentru înlocui
rea specialiștilor portughezi care vor 
pleca din Mozambic și se iau alte 
măsuri sociale și economice. In a- 
celași timp, se află în curs de elabo
rare un cod al muncii și se pregă
tește crearea unor sindicate pe ra
muri.

După ce a relevat încercările re- 
acțiunii de a împiedica procesul de 
dezvoltare economică- a Mozambi
cului, ministrul a subliniat că, în ce 
îi privește pe oamenii muncii albi, 
Mozambicul se pronunță împotriva 
oricăror măsuri rasiste. Europenii 
care au adoptat cetățenia mozambi- 
cană — a spus el — cei care susțin 
politica FRELIMO se vor bucura în 
Mozambicul independent de drepturi 
egale cu populația băștinașă.

roma: După constituirea 
noului guvern

După 52 de zile de 
ascuțită criză politică, 
Italia are un nou 
guvern. Acesta este un 
cabinet bicolor, for
mat din democrat-creș- 
tlni și republicani, ca
re, potrivit înțelegerii 
încheiate, va avea in 
parlament și sprijinul 
socialiștilor și socia- 
list-democraților.

După cum apreciază 
majoritatea observa
torilor, depășirea ac
tualei crize și crearea 
unui nou guvern re
prezintă un fapt pozi
tiv, deoarece pune ca
păt situației de incer
titudine ce se crease, 
inlăturind și alternati
va — considerată de 
către forțele democra
tice ca nejustificată și 
neoportună — a dizol
vării parlamentului și 
organizării de alegeri 
anticipate. In plus, 
prezența în fruntea 
guvernului a lui Aldo 
Moro, unul din liderii 
stingi! democrat-creș- 
tlne și inițiatorul, în 
urmă cu mai bine de 
zece ani, al colaborării 
dintre catolici și so
cialiști, constituie un 
indiciu că formula la 
care s-a ajuns va men
ține orientările prin
cipale ale guvernelor 
de centru-stînga.

Pe de altă parte, nu 
poate fi ignorat că a- 
ceastă formulă de 
centru-stînga se află 
intr-un proces conti
nuu de erodare. In 

fapt, Îndelungata cri
ză de guvern, a treia 
in decurs de un an și 
jumătate, a dovedit că 
Italia este și rămîne 
confruntată cu pro
bleme deosebit de a- 
cute, cărora noul gu
vern este chemat să 
le facă față. în ■ ulti
mele două luni, pro
ducția industrială a 
dat serioase semne de 
stagnare ; lira italiană 
a pierdut tot mai mult 
teren; prețurile au 
urcat în continuare : 
șomajul a cuprins noi 
pături de muncitori ; 
s-au înregistrat noi ac
țiuni teroriste ale for
țelor neofasciste. Toa
te acestea au făcut să 
crească și mai mult 
grijile oamenilor mun
cii. Evenimentele din 
ultimele luni, și în
deosebi alegerile par
țiale din a doua ju
mătate a lunii noiem
brie, au arătat că' — 
așa cum scrie „Co- 
rriere della Sera" 
— „țara se schimbă", 
că masele largi popu
lare sint interesate în
tr-o politică înnoitoare, 
care să țină seama de 
interesele marii ma
jorități a poporului' 
italian. Noile succese 
obținute de forțele de 
stingă la referendu
mul din luna mai a 
acestui an, precum și 
la alte consultări e- 
lectorale parțiale, i- 
lustrează audiența tot 
mai mare de care se

guvernul prințului Norodom Sianuk 
se bucură de sprijinul lumii a treia 
și al majorității covirșitoare a celor
lalte popoare ale lumii.

Reprezentantul Siriei, H. Kelani, a 
insistat asupra datoriei Adunării Ge
nerale a O.N.U. de a restabili drep
turile legitime ale poporului cam
bodgian la Națiunile Unite, pentru a 
veni, astfel, în sprijinul luptei de 
eliberare a acestui popor.

Ambasadorul Albaniei, Rako Naco, 
a subliniat că, pină în prezent, 62 
de state ale lumii recunosc guvernul 
legal al Cambodgiei. iar forțele sale 
patriotice controlează aproape în
tregul teritoriu al țării și circa 80. 
la sută din populația ei care trăiește 
în zonele eliberate.

I. Pctrici. reprezentantul Iugo
slaviei, a arătat că restabilirea drep
turilor legitime la O.N.U. ale adevă- 
raților reprezentanți ai poporului 
cambodgian ar constitui o foarte im
portantă contribuție adusă cauzei 
păcii în această zonă, frămîntată de 
războaie.

Contra restabilirii drepturilor Gu
vernului de Uniune - Națională al 
Cambodgiei în O.N.U. au vorbit dele
gații Japoniei, Fiji, Uruguayului, 
Malayeziei, Tailandei și Paraguayu
lui.

xistenței pașnice. El a arătat că Lao
sul respectă acordul de la Paris asu
pra Vietnamului și sprijină lupta po
porului vietnamez pentru înfăptuirea 
integrală a acestuia. De asemenea, 
poporul laoțian sprijină lupta po
porului khmer împotriva imperialis
mului și a intervenției în -treburile 
sale, pentru edificarea unei Cambod- 
gii pașnice, independente, neutre, su
verane, democratice și prospere. Gu
vernul Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei este în prezent singu
rul ’ guvern legal al acestei țări, a 
spus, în context, prințul Sufanuvong.

Amănunte in legătură 
cu recentele 

evenimente din Etiopia
ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 

Consiliul administrativ militar pro
vizoriu din Etiopia — organul exe
cutiv suprem al acestei țări — a dat 
publicității un comunicat oficial re
feritor la circumstanțele morții ge- 
neral-locotenentului Aman Mikael 
Andom, fost președinte al acestui or
ganism și fost șef al guvernului mi
litar etiopian.

După cum se precizează In comu
nicat, consiliul i-a cerut generalului 
Andom să demisioneze, din proprie 
inițiativă, din funcțiile pe care le 
deținea și, la refuzul acestuia, auto
ritățile militare - au fost constrînse 
să recurgă la forță. „în schimbul de 
focuri angajat în jurul reședinței 
sale — se arată în document — ge
neralul Andom a fost ucis și trei 
membri ai gărzii personale răniți".

Evocînd motivele pentru care con
siliul militar a cerut demisia gene
ralului din funcțiile sale, comunica
tul menționează că acesta a recurs 
la „manevre contrare deciziilor apro
bate de mișcarea populară și de 
unanimitatea forțelor armate".

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

bucură programele a- 
cestor forțe, faptul că 
realizarea acelei „co
tituri democratice" 
propuse de comuniști 
este un deziderat larg, 
aceasta fiind posibilă 
numai prin contribuția 
comună a tuturor for
țelor populare : cato
lici, socialiști șl comu
niști.

Reafirmînd poziții
le sale de principiu, 
Partidul Comunist Ita
lian a anunțat că va 
adopta față de noul 
guvern o opoziție de
mocratică, acționînd cu 
toată responsabilitatea 
și greutatea forței sale 
în favoarea unor mă
suri corespunzătoare 
intereselor vitale ale 
poporului italian.
P.C.I. cere, între al
tele, noului guvern — 
după cum se sublinia
ză într-o rezoluție a 
Direcțiunii partidului 
— să acționeze cu ho
tărîre împotriva in
flației, pentru reînsă- 
nătoșirea economică și 
financiară a țării, po
trivit unei linii care 
să stimuleze producția 
și să salvgardeze ni
velul de ocupare a 
forței de muncă, pen
tru promovarea unei 
politici de reforme ca
pabile să atragă con
sensul marilor mase 
ale muncitorilor și ale 
poporului italian.

Noul cabinet șl-a 
manifestat hotărirea’

DESCHIDEREA CONFER» NAȚIONALE A PARTIDULUI 
LABURIST DIN MAREA BRITANIE

Telegrama de salut a C. C. al P. C. R.
LONDRA 27. — Corespondentul 

nostru transmite : Miercuri au în
ceput la Londra lucrările Conferinței 
naționale a Partidului Laburist din 
Marea Britanic, la care sint prezenți 
membrii conducerii laburiste și ai 
guvernului, in frunte cu premierul 
Harold Wilson.

Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor conferinței, președintele 
Partidului laburist, James Callaghan, 
a mulțumit tuturor partidelor și or
ganizațiilor cațe au trimis telegrame 
și mesaje de salut. Miercuri diminea
ța, ambasadorul României la Londra. 
Pretor Popa, a înmînat secretarului 
general al Partidului laburist. Ron 
Hayward, telegrama C.C. al P.C.R.. 
prin care se adresează participanților 

■la Conferința națională a Partidului 
laburist, clasei muncitoare britanice 
un cald salut de prietenie din partea 
oamenilor muncii, a poporului român.

în cuvîntarea rostită la deschiderea 
lucrărilor, James Callaghan s-a re
ferit, între altele, la problemele eco

ORIENTUL APROPIAT
® CONTINUAREA TURNEULUI SECRETARULUI GENERAL AL 
O.N.U. ® VIZITA LUI YASSER ARAFAT LA MOSCOVA • PRE
GĂTIRI ÎN VEDEREA CONVOCĂRII UNEI REUNIUNI ARABE 

CVADRIPARTITE
TEL AVIV 27 (Agerpres). — într-o • 

conferință de presă organizată cu 
puțin timp înainte de a pleca din 
Tel Aviv spre Cairo — următoarea 
etapă a turneului său prin citeva 
țări din Orientul Apropiat — secreta
rul general al Organizației Națiuni
lor Unite, Kurt Waldheim, a apreciat 
ca pozitive convorbirile avute cu 
oficialitățile guvernamentale israeli- 
ene, în legătură cu diverse aspecte 
ale actualei situații din zonă.

CAIRO. — Miercuri, secretarul ge
neral al O.N.U. a sosit la Cairo. A- 
dresîndu-se ziariștilor prezenți pe 
aeroport. Kurt Waldheim a apreciat 
că vizitele șale în Siria și în Israel 
au contribuit la relaxarea tensiunii 
în zonă și au confirmat posibilitatea 
prelungirii mandatului forțelor 
O.N.U. pe înălțimile Golan.

Programul 
cabinetului 

egiptean 
prezentat de premierul Abdel 

Aziz Hegazi
CAIRO 27 (Agerpres). — Prezen- 

tind în Adunarea Poporului progra
mul de guvernare al cabinetului pe 
care îl conduce, primul ministru e- 
giptean, Abdel Aziz Hegazi. a tre
cut în revistă eforturile ce' se de
pun pe plan intern, definind ca sar
cini prioritare actuale eliberarea te
ritoriilor ocupate, activitatea de re
construcție și continuarea dezvoltă
rii economice și sociale. Pentru a- 
tingerea obiectivelor fixate în Do
cumentul din octombrie, adoptat și 
aprobat de popor „ca o necesitate 
dictată de economia națională". He
gazi a pus accentul pe extinderea 
proprietății publice. încurajarea in
vestițiilor străine și introducerea 
tehnologiilor avansate.

Evocînd politica externă a țării 
sale. Hegazi a arătat că aceasta va 
fi orientată spre a demonstra lumii 
că Egiptul dorește pacea. „Noi cău
tăm pacea — a spus el. Nu sîntem 
ațîțători la război. Căutăm pacea și 
credem în ea ca într-un principiu 
indiscutabil. Socotim că climatul de 
pace este climatul natural în care 
putem reconstrui țara în modul în 
care dorim".

în ceea ce privește conflictul din 
Orientul Apropiat, vorbitorul a ară
tat că acesta nu va lua sfîrșit de- 
cît prin retragerea trupelor israelie- 
ne din toate teritoriile arabe ocu
pate și prin restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean.

de a acționa pentru so
luționarea probleme
lor serioase care stau 
in fața sa, îndeosebi pe 
plan economic și so
cial. Așa cum arată 
diferiți comentatori, a- 
ceasta depinde de

damasc: Ritmurile construcției
O nouă stradă, Ham- 

ra, a apărut în centrul 
orașului Damasc. încă 
nelocuită, ea este for
mată numai din 
blocuri moderne, in 
stadiu de finisare, care 
în curînd își vor pri
mi locatarii, în timp ce 
la partere vor fi des
chise magazine spați
oase. Hamra va deveni 
una din cele mai ele
gante artere ale Da
mascului.

în capitala siriană se 
clădește mult. Pretu
tindeni se văd schelele 
construcțiilor: hoteluri 
cu multe etaje, sedii de 
instituții centrale, ad
ministrative și econo
mice, școli și alte așe
zăminte sociale. Rit
mul construcțiilor de 
locuințe este de apro
ximativ 10 000 pe an. 
Vechile case ale Da
mascului, a căror sta
re nu mai permite să 
fie păstrate ca vesti
gii istorice, sînt dărî- 
rnate, făcînd loc, în 
special în: centru, clă
dirilor moderne. Acti
vitatea constructivă se 
face simțită și în pro
vincie la Alep,
Homs, Hama, Tartous, 
Lattakia și în alte cen
tre — unde, alături de 
locuințe, se ridică uni
tăți industriale. 

luarea unor măsuri e- 
ficiente atît pe plan 
intern, cit și în politica 
externă. Participarea 
la efortul pentru des
tindere, dezvoltarea 
largă a relațiilor eco
nomice cu toate state

In cursul unei con
vorbiri, ministrul ad
junct al planificării, 
ing. ISAM KILOU, 
mi-a relatat că în mai 
puțin de un an urme
le distrugerilor provo
cate de războiul din 
octombrie 1973 au dis
părut, spațiile respec
tive fiind reconstruite. 
Sistemul termo-ener- 
getic, care a suferit 
pagube importante in 
acele zile, este în sta
re de funcționare. Da
torită utilării sistemu
lui cu noi grupuri e- 
lectrogene, mai puter
nice, precum și intră
rii parțiale în funcțiu
ne a hidrocentralei de 
la Al Saura, pe Eu
frat, Siria beneficiază 
în prezent de o canti
tate mai mare de ener
gie electrică decît cu 
un an în urmă. A re
intrat în activitate și 
rafinăria de la Homs. 
Amplul plan de dez
voltare economică a 
Siriei, în care un rol 
important revine coo
perării cu țările prie
tene, între care Româ
nia, urmărește extin
derea substanțială a 
sectoarelor industrial 
și minier, precum și 
modernizarea activită
ții agricole. 'în cadrul 
acestui program este

nomice și sociale cu care este con
fruntată țara, subliniind hotărîrea 
guvernului laburist de a combate in
flația, șomajul, creșterea prețurilor, 
de a adopta alte măsuri pentru depă
șirea fenomenelor de criză și pentru 
redresarea economică. Guvernul — 
a continuat James Callaghan — ac
ționează intens în vederea pregătirii 
noii legislații pentru „extinderea în 
viitor a naționalizărilor și a contro
lului statului în economie". James 
Callaghan s-a referit, de asemenea, 
la prevederile din programul electo
ral laburist vizînd o mai echitabilă 
redistribuire a veniturilor, în favoa
rea păturilor mai puțin avantajate 
ale populației..

Referindu-se la situația internațio
nală, James Callaghan a apreciat că 
aceasta este caracterizată de des
tinderea încordării, cu toate că există 
încă unele regiuni asupra cărora pla
nează spectrlil războiului, menționind 
în acest sens zona Orientului Apro
piat.

MOSCOVA. — Agenția T.A.S.S., in
formează că Aleksei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S.. și Boris Ponomariov. mem
bru supleant al Biroului Politic, se
cretar ah C.C. al P.C.U.S., au avut, 
miercuri, o întîlnire cu delegația Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, condusă de Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. Au fost examinate probleme 
de interes reciproc.

BEIRUT. — Agenția Arabă de In
formații relatează că a fost luată o 
hotărire de principiu privind convo
carea — la jumătatea lunii următoa
re — a unei reuniuni cvadripartite la 
nivel înalt care să grupeze partici
parea Egiptului, Siriei, Iordaniei și 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Datp precisă a începerii lu
crărilor va fi fixată după reîntoar
cerea de la Moscova a președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat.

TEL AVIV. — Potrivit unui comu
nicat oficial, Yigal Allon, vicepre- 
mier și ministru al afacerilor exter
ne al Israelului, va pleca, la 9 de
cembrie, în S.U.A., pentru convorbiri 
cu secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, în legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat.

agențiile de presă transmit:
Acordul sovieto-mongol 

privind dezvoltarea colaborării eco
nomice dintre cele două țări a fost 
semnat, la 27 noiembrie, la Ulan Ba
tor, în prezența lui Jumjaaghiin Țe- 
denbal și Leonid Brejnev. In aceeași 
zi a avut loc o convorbire între J. 
Țedenbal și L. Brejnev.

Convorbirile indo-pakis- 
taneS!© privind reluarea relațiilor 
comerciale dintre cele două țări, în
trerupte în urma conflictului din 
anul 1965, au început la Delhi. Presa 
indiană relevă amplele posibilități de 
a promova un comerț reciproc 
avantajos între India și Pakistan.

Comunicatei comun pri- 
vind vizita făcută în India de Jenb 
Fock, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, și convorbirile 
pe care acesta Ie-a avut cu premie
rul Indira Gandhi relevă că părțile 

le, ca una din premise
le însănătoșirii ba
lanței comerciale și de 
plăți, sînt cerințe care 
se impun cu atît mai 
mult la ora actuală.

Radu BOGDAN

prevăzută lărgirea spa
țiilor productive ale 
industriei textile, cre- 
îndu-se astfel condiții 
pentru ca bumbacul, 
una dintre principale
le bogății ale țării, să 
fie prelucrat în pro
porție de 60 la sută. Se 
au în vedere construc
ția unor noi rafinării 
petroliere de mare ca
pacitate, ■ extinderea 
producției de fosfați, 
edificarea de între
prinderi industriale de 
diverse profiluri. In 
agricultură se urmă
resc amenajarea unor 
mari suprafețe irigate 
in Valea Eufratului, 
construcția de ferme 
moderne avicole și ani
maliere, întărirea și 
dezvoltarea sectorului 
cooperatist.

Faptul că volumul de 
investiții pe anul 1974 
— după cum declara 
recent Muhammad 
Haydar, vicepreședin
tele Consiliului de Mi
niștri pentru probleme 
economice — atinge 
suma de 4 miliarde lire 
siriene (peste un mi
liard de dolari), du- 
blîndu-se față de anul 
trecut, este un indiciu 
al largilor preocupări 
constructive ale Siriei.
Crăciun IONESCU

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Redactarea documentului privind urmările instituționale 
ale conferinței

GENEVA 27 (Agerpres). — In contextul progresului general în ela
borarea documentelor finale ale Conferinței pentru cooperare și secu
ritate in Europa, participanții și-au intensificat eforturile pentru pu
nerea de acord a pozițiibar privind cadrul în care va continua colabo
rarea general-europeană după conferință, în vederea edificării secu
rității și dezvoltării cooperării pe continent.

Astfel, în grupul de lucru al Co
mitetului de coordonare însărcinat 
cu redactarea documentului privind 
urmările instituționale ale conferin
ței, au fost examinate progresele în
registrate la conferință, precum și 
importanța acestora pentru evoluția 
situației pe, continent și in lume.

în cadrul dezbaterilor, șeful dele
gației române, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a evidențiat valoarea prin
cipiilor care trebuie ■ să guverneze 
relațiile intre statele participante, 
precum și rolul măsurilor de punere 
în aplicare a acestor principii și de 
dezvoltare a colaborării în domeniile 
economic, tehnico-științific și cultu
ral. De asemenea, reprezentantul ro
mân a subliniat importanța acestei 
conferințe in procesul edificării unui 
sistem trainic de securitate și coope

Pentru transformarea continentului 
nostru intr-o zonă de largă 

și fructuoasă colaborare 
Intervenția reprezentantului României în Comitetul 
pentru dezvoltarea comerțjSui al C.E.E. — O.N.U.

GENEVA 27 (Agerpres). — Lulnd cuvîntul .în cadrul sesiunii Co
mitetului pentru dezvoltarea comerțului al Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, care-și desfășoară lucrările la Geneva, reprezentantul 
României a prezentat concepția țării noastre asupra noii ordini eco
nomice și politice internaționale, exprimată în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea al P.C.R.

După ce a expus rezultatele ob
ținute în dezvoltarea comerțului ex
terior al României, bazată pe evo
luția în ritm susținut a economiei 
naționale, vorbitorul s-a referit la 
posibilitățile de dezvoltare a relați
ilor economice intre țările europe
ne. El s-a pronunțat în favoarea a- 
doptăril unor măsuri practice de spo
rire a contribuției comitetului Ia în
lăturarea obstacolelor din calea co
merțului intereuropean, Ia stimula
rea cooperării economice între sta
tele cu orînduiri social-economice 
diferite, la facilitarea eforturilor ță
rilor în curs de dezvoltare din Eu

și-au exprimat satisfacția față de 
stadiul colaborării reciproce și au 
examinat măsurile pentru promova
rea in continuare a relațiilor de 
cooperare.

Liderii comunităților ci
priote greacă și turcă, Glaf- 
kos Clerides și, respectiv, Rauf 
Denktaș, au efectuat miercuri dimi
neața o vizită în sectorul nordic al 
insulei, controlat de forțele armate 
turce. Este pentru prima dată de la 
evenimentele din cursul verii trecute, 
cînd cei doi lideri ciprioți întreprind 
în comun o asemenea acțiune.

Congresul anual al orga
nizației din Scoția a P.C. din 
Marea Britanie ’a luat sfir?it13 
Glasgow. Participanții au adoptat o 
rezoluție în care cer naționalizarea 
zăcămintelor de țiței din Marea Nor
dului și a industriei petroliere a 
Scoției.

Comisia pentru afaceri 
externe a Senatului ameri- 

a aprobat o nouă versiune a 
proiectului de lege privind asistența 
pentru străinătate. Intre altele, do
cumentul prevede suspendarea aju
torului militar acordat autorităților 
de la Santiago de Chile și încheierea, 
într-un interval de trei ani, a celui 
furnizat Coreei de Sud.

Autoritățile militare chi
liene au ordonat expulzarea din 
țară a Iul Renan Fuentealba, fost 
președinte al Partidului Democrat 
Creștin din Chile și fost senator, con-, 
siderat ca fiind reprezentantul aripii 
de stingă a acestei organizații poli
tice. Agenția Associated Press arată 
că este pentru prima dată cînd junta 
militară adoptă o asemenea măsură 
față de o personalitate proeminentă 
a P.D.C.

0 DECLARAȚIE A M.A.E.
AL G.R.P. AL REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD
VIETNAMUL DE SUD 27 (Ager

pres). — Un purtător de cuvînt al 
M.A.E. al Guvernului Reyoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității o declara
ție, în care sint condamnate o serie 
de noi acțiuni agresive comise de ad
ministrația saigoneză împotriva teri- 
toriilor controlate de Guv< -nul Re
voluționar Provizoriu al R .'.S.

Declarația arată că, rece.it, unități 
saigoneze totalizînd, uneori, efecti
vele unei divizii au întreprins ope
rațiuni, sprijinite de aviație și arti
lerie, in zonele eliberate Dong Nai, 
Ben Cat, Rach Bap, Mo Tau și Dai 
Loc. De asemenea, aviația saigoneză 
a efectuat numeroase raiduri de 
bombardament împotriva unor zone 
locuite, construcții, pagode, școli și 
spitale din provinciile Tay Ninh, Binh 
Long, Kon Turn, Binh Dinh, Quang 
Nam și altele. 

rare în Europa, ca parte integrantă 
a procesului de consolidare â păcii 
și de asigurare a securității în lume. 
In concepția română, a arătat șeful 
delegației țării noastre. realizările 
obținute Ia conferință sînt de natură 
să contribuie la așezarea pe baze 
noi, democratice, a relațiilor între 
state și la consolidarea păcii în 
lume.

In același sens au luat cuvîntul 
numeroși alți reprezentanți. S-a con
venit astfel asupra unui paragraf 
care evidențiază progresele obținute 
la conferință. De asemenea, un alt 
paragraf prevede că, în contextul 
mai larg al lumii, conferința este o 
parte importantă a procesului de în
tărire a securității și dezvoltare a 
cooperării în Europa și că rezultatele 
ei vor contribui in mod semnificativ 
la acest proces.

ropa de a lichida decalajele econo
mice care Ie despart de țările dez
voltate. O mai bună cunoaștere re
ciprocă, dorința de a găsi căi pentru 
dezvoltarea cooperării se substituie 
treptat ideilor preconcepute și ne
încrederii — a, subliniat reprezentan
tul român. Este necesară insă o sti
mulare a acțiunilor de lichidare a 
barierelor artificiale care aduc pre
judicii tuturor, chiar celor care le 
impun. Vorbitorul a arătat, în în
cheiere, că este necesar ca toate ță
rile europene să promoveze o politi
că fermă și constantă pentru trans
formarea continentului într-o zonă 
de largă' și fructuoasă colaborare.

Comunicatei privind vi
zita în O.S.S. a președin
telui Zambiei, Kenneth David 
Kaunda, reliefează că părțile au con
statat existența unor condiții favora
bile pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și a colaborării reciproc a- 
vantajoase. Se arată, de asemenea, 
că U.R.S.S. și Zambia sînt hotărite să 
depună eforturi pentru a conferi pro
cesului destinderii internaționale un 
caracter ireversibil.

Guvernul nipon a anunțat 
că, pentru prima dată în perioada 
postbelică, creșterea economică a Ja
poniei se'va situa — în actualul exer
cițiu financiar — sub nivelul zero. 
Datele estimative anterioare indicau 
un ritm de creștere de 2,5 la sută.

Ședința Comisiei permanente 
C.A.LR. pentru energie 

electrică
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

Moscova s-au desfășurat, recent, lu
crările celei de-a 42-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
energie electrică, la care au luat par
te delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum și delegația R.S.F. 
Iugoslavia, in conformitate cu acor
dul dintre C.A.E.R. și Guvernul 
R.S.F.I. Comisia a examinat stadiul 
îndeplinirii prevederilor Programului 
complex șl ale Sesiunii a XXVIII-a 
a C.A.E.R. din domeniul energiei e- 
lectrice și probleme legate de coor
donarea planurilor de dezvoltare ale 
țărilor membre pe perioada 1976— 
1980. Comisia a adoptat planul său 
de lucru pe anul 1975. Ședința Co
misiei s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie și de înțelegere re
ciprocă.

Sesiunea Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene

PHENIAN 27 (Agerpres). — In 
prezența lui Kim Ir Sen, președinte
le R.P.D. Coreene, miercuri s-au 
deschis, la Phenian, lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene. Se
siunea a adoptat ca prim punct al 
ordinii de zi examinarea procesului 
înfăptuirii „Tezelor asupra problemei 
rurale socialiste în R.P.D. Coreeană", 
elaborate de Kim Ir Sen, și sarcinile 
de viitor în acest domeniu. Al doilea 
punct de pe agenda lucrărilor sesiu
nii se referă la alegerea vicepre
ședintelui R.P.D. Coreene.

Premierul Consiliului Administra
tiv, Kim Ir, a prezentat, la primul 
punct al ordinii de zi, un raport, în 
care a relevat succesele obținute în 
ultimul deceniu in domeniul infăp- 
tuiril'prevederilor tezelor asupra pro
blemei rurale.

oi pmiiniiimii
• IRIDOLOGIA. ° me- 

todă nouă de depistare și diag
nosticare a unui mare număr 
de boli se anunță a fi irido- 
logia (examinarea irisului și a 
pupilei). Micile pete de culoare 
închisă, in formă de boabe de 
piper, constituie, potrivit irido- 
logilor, indicii ale unui proces 
canceros in organism, iar pozi
ția acestor pete ghidează me
dicii in localizarea tumorii ma
ligne, diagnostic ce poate fi ve
rificat printr-o biopsie. Mii de 
observații realizate în întreaga 
lume par să ateste existența u- 
nei relații între ochi și restul 
organismului. Potrivit iridologi- 
lor, uniformitatea pigmentării 
irisului este un indiciu al exis
tenței maladiilor, o . tulburare 
neregulată este semnul unei 
tulburări constituționale, o de- 
pigmentare — diminuarea ener
giei vitale. Irisul sănătos are 
radiațiile regulate, omogene. 
Pupila pune, de asemenea, in 
evidență starea sănătății unui 
subiect : deformarea ei denotă 
tulburări cauzate de apăsări 
vertebrale. Colorația vorbește 
despre activitatea glandulară, 
iar marginile ci despre starea 
sănătății intestinelor. Iridologia 
cîștigă adepți. In H.F.G. este 
practicată de circa 5 000 specia
liști, în Spania și S.U.A. con
stituie obiect de studiu în fa
cultățile de medicină'.

• METROU PRO
PULSAT CU AER COM
PRIMAT. La Zelenograd, oraș 
situat nu departe de Moscova, 
se va construi un metrou pro
pulsat cu aer comprimat. Pri
mul și ultimul, vagon ale viito
rului tren vor fi-etanșe cu pe
reții tunelului, reprezentind așt- 
fel un fel de piston care va;. 
acționat de un curent de aer 
comprimat. Trenul subteran va 
circula cu o viteză de 90 km pe 
oră. în fiecare din cele zece va
goane ale garniturii vor putea 
lua loc pină la 125 de pasageri.

' Inițial, metroul va face legătura 
— pe o distantă de 6 km — în
tre complexele de locuințe, afla
te la marginea orașului și ma
rile întreprinderi din Zeleno
grad. Experții apreciază că pro
cedeul este foarte economicos.

• PE URMELE VIKIN
GILOR. în apropierea ora- I 
șului suedez Loddekopinge a 
fost identificat unul din cele 
mai mari cimitire din perioada 
vikingilor. Cimitirul, pe care 
geologii îl caută de peste un de
ceniu, a fost descoperit de un 
cîine. Animalul a scos intr-o zi, 
din pămint, un os mare care, a- 
nalizat la universitatea din 
Lund, s-â dovedit a fi coapsa 
unui om. Săpăturile inițiate 
după această intîmplare au scos
la iveală șiruri de morminte, 
suprapuse in două sau trei stra
turi. Pină acum au fost scoase 
60 de schelete. Cimitirul, după 
cum dovedesc monedele găsite 
in același loc, datează din apro
ximativ anul 900.

• SONDA SPAȚIALĂ 
AMERICANĂ „PIO- 
NEER-11" a intrat, marți I 
seara, în cimpul magnetic al 
planetei Jupiter. După cum a- 
nunță N.A.S.A., sonda a parcurs 
pină acum drumul fără a suferi 
avarii. Fotografiile pe care a 
început să le transmită încă a- 
cum citeva zile continuă să fie
de bună calitate. Dacă „Pio- 
neer-ll“ va traversa nevătămat 
cimpul magnetic al planetei gi
gant, unde radiațiile sint de 
40 000 de ori mai intense decît 
în zona magnetismului terestru, 
sonda se va îndrepta spre Sa
turn, de care se va apropia în 
1979.

• TUNELUL SUB CA
NALUL MÎNECII - iN 
PERICOL. Proiectul tunelu- , I 
lui destinat să lege Franța de 
Marea Britanie, trecind pe sub 
Canalul Mînecii, și a cărui con-, ", 
strucție a fost decisă încă acuiji' 
aproximativ 10 ani, este din nou
în pericol. Respins, în repetate 
rînduri, de către englezi încă 
din epoca lui Napoleon I, acest 
proiect este pus acum sub sem
nul întrebării nu din conside
rente strategice, ci datorită di
ficultăților economice prin care 
trece Marea Britanie. După cum 
a declarat în Camera Comune
lor un membru al guvernului, 
devizul de cheltuieli s-a triplat 
în decursul unui an. De aceea. 
Marea Britanie intenționează să 
propună Franței o amînare a . 
începerii construcției. Dacă pro
punerea va fi acceptată, lucră
rile nu vor mai începe in vara 
anului viitor, așa cum se prevă
zuse. și, implicit, deschiderea tu
nelului nu va avea loc in 1980.

• CONTINENT SCU
FUNDAT ÎN ATLANTIC. 
Oceanologii sovietici care au 
studiat vreme de cițiva ani zona 
nordică a Atlanticului — in ca
drul programului internațional 
„Proiectul geodinamic", la care 
mai participă și cercetători din 
Marea Britanie, Danemarca, 
R.F. Germania, Islanda și Sta
tele Unite — au ajuns la con
cluzia că fundul Oceanului 
Atlantic cuprins intre Europa și 
America de Nord reprezintă un 
fost continent.

începind din anul 1971, cerce
tătorii sovietici au efectuat în 
zonă observații sistematice și 
măsurători asupra diferiților 
indicatori geologici, au făcut 
sondaje seismice și au cules 
probe de roci de pe fundul o- 
ceanului. Prelucrarea datelor 
astfel obținute i-a făcut să a- 
jungă la concluzia că, în zona 
cercetată, fundul oceanului este, 
asemenea scoarței terestre, frag
mentat în blocuri. Cercetătorii 
opinează că străvechiul conti
nent nu s-a dezintegrat dintr-o 
dată și că procesul de coborire 
in adincuri a blocurilor giganti
ce a avut loc treptat. Se consi
deră, astfel, că printre ultimele 
s-a scufundat zoiia din imediata 
vecinătate a Islandei.
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