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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
REALES SECRETAR GENERAL

Al PARIIUULUICOMUNIST ROMAN

Stimați tovarăși,

Am ajuns la încheierea lucrărilor Con
gresului al XI-lea al partidului. Timp 
de patru zile s-au dezbătut pe larg, în 
plen și în secțiuni, și s-au adoptat, într-o 
deplină unanimitate, Raportul, Progra
mul și- Directivele. S-au evidențiat atît 
rezultatele pozitive obținute în activita
tea de pînă acum, cît și o serie de lip
suri. S-au adus o serie de Critici, s-au 
luat, fără îndoială, și unele poziții auto
critice — e adevărat, nu chiar prea fer
me — dar totuși, de data aceasta, putem 
afirma că în discuții s-au făcut auzite 
mai puternic pozițiile autocritice față de 
lipsurile din activitatea diferitelor orga
ne de partid, a diferitelor organe de stat, 
a unor activiști de partid și de stat.

Totodată, în cadrul acestor discuții 
«-au făcut numeroase propuneri care ur
mează să fie analizate de către noul Co
mitet Central pentru a-și găsi soluționa
rea corespunzătoare.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
343 de delegați, reprezentînd toate orga
nizațiile de partid județene. Am putea 
spune că, prin numărul mare de delegați 
care au luat cuvîntul, prin problemele a- 
bordate, Congresul a devenit, într-adevăr, 
un forum al partidului, al întregii noas
tre națiuni socialiste. (Aplauze puternice).

O caracteristică a actualului Congres, 
a discuțiilor care au avut loc este abor
darea într-un spirit de înaltă răspundere, 
de exigență și combativitate a probleme
lor complexe ale dezvoltării noastre eco- 
nomico-sociale, ale situației internațio
nale. Putem afirma că, prin înalta ținută 
politică în care s-au desfășurat, lucrările 
Congresului au demonstrat creșterea pu
ternică a nivelului ideologic și politic al 
partidului, faptul că, într-adevăr, confe

rințele județene au trimis aici delegați 
care, prin cuvîntul lor și prin partici
parea la lucrări, au adus o contribuție 
activă la adoptarea celor mai corespun
zătoare hotărîri privind destinele națiu
nii noastre, activitatea internă și interna
țională a partidului. (Aplauze puternice).

După cum este cunoscut, Congresul a 
aprobat în mod unanim politica internă 
și externă a partidului și statului, acti
vitatea desfășurată de Comitetul Central 
între Congresul al X-lea și Congresul al 
XI-lea. Această unanimitate deplină ma
nifestată în Congres demonstrează încă 
o dată — dacă mai era necesar — unani
mitatea cu' care întregul nostru popor 
înfăptuiește neabătut politica partidului 
nostru — politică ce corespunde pe deplin 
năzuințelor sale vitale. (Aplauze pu
ternice).

Tot într-o deplină unanimitate a fost 
adoptat Programul partidului — Carta 
ideologică, teoretică și politică ce dă 
partidului și poporului nostru perspec
tiva clară a dezvoltării sale viitoare, a 
înaintării ferme spre cea mai avansată 
societate pe care a cunoscut-o vreodată 
omenirea — societatea comunistă. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Au fost adoptate, de asemenea, In una
nimitate, Directivele cu privire la dezvol
tarea economico-socială a țării în pe
rioada 1976—1980 și, în perspectivă, pînă 
în 1990. Prin aceasta se dă o bază ma
terială programului de dezvoltare .vii
toare a țării noastre, înfăptuirii Progra
mului partidului.

De asemene?,, într-o deplină unanimi
tate, Congresul a aprobat orientările șl 
direcțiile activității viitoare a Comite
tului nostru Central, a partidului șl în
tregului. popor, atît în domeniul politicii 
interne, cît și în cel al politicii interna

ționale. Iată de ce putem spune că prin 
adoptarea, într-o deplină unanimitate, a 
acestor documente, Congresul al XI-lea 
va rămîne înscris cu litere de aur în is
toria partidului și poporului nostru. Con
gresul trasează calea înaintării mai ho- 
tărîte pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, spre co
munism, a ridicării bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice).

Din lucrările Congresului s-a desprins 
mîndria patriotică și comunistă a dele- 
gațiior, a partidului, a poporului nostru 
pentru înfăptuirile de pînă acum, pentru 
Programul minunat pe care îl avem de 
înfăptuit în viitor. Aș dori, totodată, să 
consider aceasta ca o manifestare a 
hotărîrii de a fi cît mai exigenți și de a 
face totul pentru ca în activitatea noas
tră să nu se încetățenească cumva, în 
vreun domeniu, automulțumirea, îngîm- 
farea — străine de spiritul comunist. 
Dimpotrivă, spiritul de mîndrie îndrep
tățită pentru ce am înfăptuit trebuie să 
ne ceară să lucrăm și mai bine — să fa
cem totul pentru a ridica activitatea 
partidului și statului nostru la un nivel 
superior. (Aplauze puternice, prelungite).

După cum am anunțat — și după cum 
se cunoaște — noul Comitet Central a 
fost, de asemenea, ales într-o quasi- 
unanimitate, iar Comitetul Politic Exe
cutiv, Secretariatul, într-o unanimitate 
deplină.

Aș dori ca, în numele Comitetului 
Central al partidului, să exprim mulțu
miri tuturor delegaților partidului pen
tru încrederea pe care ne-au acordat-o. 
Doresc să asigur — și cred că membrii 
Comitetului Central vor fi de acord cu 
mine să dea aceste asigurări — că ne 
vom strădui să organizăm mai bine ac

tivitatea Comitetului Central, astfel ca 
munca organului central al partidului 
între Congrese să corespundă cerințelor 
tot mai mari pe care le pun în fața 
partidului și poporului nostru prevede
rile Programului și Directivelor. Vă asi
gurăm că vom face totul pentru a munci 
în așa fel încît Comitetul Central să 
răspundă pe deplin încrederii ce 1 s-a 
încredințat. (Aplauze puternice).

Vă rog să îmi dați voie să exprim mul
țumirile mele delegaților la Congres, în
tregului partid pentru încrederea ce 
mi-au acordat-o, alegîndu-mă în înalta 
funcție de secretar general al partidului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Aceleași mulțumiri aș dori să le. aduc, 
de fapt, tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, întregului nos
tru popor, care, sub diferite forme, și-au 
manifestat această dorință, în perioada 
premergătoare Congresului, asentimen
tul lor în acord unanim cu partidul. (A- 
plauze puternice).

Doresc să vă asigur, tovarăși, doresc să 
asigur întregul partid și popor, că înțe
leg încrederea, ce mi s-a acordat ca o 
obligație de a acționa în așa fel încît să 
asigurăm împreună cu Comitetul Politic 
Executiv, cu Comitetul Central, cu între
gul activ, cu întregul partid, îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a Programului, 
a Directivelor, a liniei generale a parti
dului.

Doresc să repet și acum ceea ce am 
spus și în alte împrejurări — că numai 
în măsura în care partidul nostru va ac
ționa într-o deplină unitate, în măsura în 
care fiecare membru al Comitetului Cen-

(Continuare în pag. a III-a)

AVEM UN PROGRAM CUTEZĂTOR,
O PERSPECTIVĂ CLARĂ, INSUFLEȚITOARE

Relatarea ședinței de închidere a Congresului, în paginile III și V

Exprimînd voința partidului, a clasei muncitoare, 

a întregului popor, Congresul al XI-lea al P. C. R. a 
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Ședinfa plenară 
a Comitetului Central

al P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc în după-amiaza zilei de joi, 28 noiem
brie, prima ședință plenară a Comitetului Cen
tral a Partidului Comunist Român, ales de Con- 
grâsu al Xl-lea.

Plenara a adoptat următoarea ordine de zi :
1. Alegerea Comitetului Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R.
2. Alegerea Secretariatului C.C. al P.C.R.
3. Constituirea Colegiului Central de Partid.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus să fie 

aleasă o comisie care să facă propuneri privind 
componența Comitetului Politic Executiv, a Se
cretariatului C.C. al P.C.R.

Tn unanimitate, Comitetul Central a ales co
misia în următoarea componență : Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Ion Dincă, Manea 
Mănescu, Gheorghe Roșu, Alexandru Sencovici.

După deliberările comisiei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a supus spre aprobare plenarei pro
punerea ca din Comitetul Politic Executiv să facă 
parte 23 membri și 13 supleanți.

Această propunere a fost adoptată în unani
mitate.

Au fost supuse apoi votului propunerile nomi
nale prezentate de comisie pentru Comitetul Po
litic Executiv și Secretariatul C.C. al P.C.R.

Membrii Comitetului Central
; ■ i ■ ■ ■ i , . ,<

al Partidului Comunist Român
1. Nicolae Ceaușescu
2. Neculai Agachi
3. Agurița Alecsandrescu
4. Bujor Almășan
5. Constantin Amariel
6. Ștefan Andrei
7. loan Anton
8. Ion Antonică
9. loan Avram

10. Iosif Banc
11. Constantin Băbălău
12. Dumitru Bălan
13. Dumitru Bejan
14. Radu Beligan
15. Maxim Berghianu
16. Ștefan Bîrlea
17. Gheorghe Blaj
18. Petre Blajovici
19. Ștefan Boboș
20. Emil Bobu
21. Emil Bodnaraș
22. Radu Bogdan
23. Victor Bolojan
24. Nicolae Bozdog
25. Ion Brad
26. Anton Breitenhofer
27. luliana Bucur
28. Mihai Burcă
29. Cornel Burtică
30. Ion Catrinescu
31. Virgil Cazacu
32. Gheorghe Cazan
33. Vasile Cădar
34. Elena Ceaușescu
35. Andrei Cervencovici
36. Ion Ceterchi
37. Stoica Chivu
38. Gheorghe Cioară
39. Lina Ciobanu
40. Ion Cîrcei
41. Ilie Cîșu
42. Trandafir Cocîrlă
43. Eleonora Cojocaru
44. Dumitru Coliu
45. Ion Coman
46. Teodor Coman
47. loan Cotoț
48. Ion Cosma
49. Ion Cristea
50. Adalbert Crișan
51. Alexandru Czege
52. Mihai Dalea
53. Florian Dănălache
54. Petre Dănică
55z Aurelia Dănilă
56. Constantin Dăscălescu
57. Ion Dincă
58. Gheorghe Dinu
59. Gheorghe. Dobra
60. Emilian Dobrescu
61. Miu Dobrescu
62. Simion Dobrovici
63. loan Dragoș
64. Constantin Drăgan
65. Emil Drăgănescu
66. Constantin Drăgoescu
67. luliana Duda
68. Traian Dudaș
69. Aurel Duma
70. Petre Duminică
71. Gheorghe Dumitrache
72. Florea Dumitrescu
73. Dumitru Dumitru
74. Eduard Eisenburger
75. Marin Enache
76. Janoș Fazekaș

77. Ludovic Fazekaș
78. luliu Fejeș
79. Emanoil Florescu
80. Ion Florescu
81. Mihail Florescu
82. loan Foriș
83. Dumitru Fuiorea
84. Vaier Gabrian
85. Mihai Gere
86. Mihail Mihnea

Gheorghiu
87. Gheorghe Ghinea
88. Dumitru Ghișe
89. Nicolae Giosan
90. Maria Gîlmeanu
91. loan Gluvacov
92. Gheorghe Goina
93. Gheorghe Gomoiu
94. Nicolae Guină
95. Mihail Haseganu
96. Hedwiga Margareta 

Hauser
97. George Homoștean
98. Ion Hortopan
99. Alexandru Iliescu

100. Ion Iliescu
101. Gheorghe Ion
102. Nicolae Ion
103. Alexandru lonescu
104. Nicolae lonescu
105. Ion loniță
106. Lajos Letay
107. Mihail Levente
108. Petre Lupu
109. George Macovescu
110. Vasile Malinschi
111. Mircea Malița
112. Constantin Manolescu
113. Gheorghe Gaston

Marin
114. Mihai Marinescu
115. Teodor Marinescu
116. Gheorghe Matei
117. Corneliu Mănescu
118. Manea Mănescu
119. Nicolae Mănescu
120. Angelo Miculescu
121. Dumitru Mihai
122. Aldea Militaru
123. Constantin Mitea
124. Ștefan Mocuța
125. loachim Moga
126. Roman Moldovan
127. Gheorghe Munteanu
128. Tiberiu Mureșan
129. Vasile Mușat
130. Victor Naghi
131. Ferdinand Nagy
132. Paul Nagy
133. Nicolae Nicolae
134. Miron Nicolescu
T35. Paul Niculescu-Mizil
136. Cornel Onescu
1.37. Gheorghe Oprea
138. Cornel Pacoste
139. Gheorghe Paloș

140. Gheorghe Pană
141. Vasile Patilineț
142. Ștefan Pavel
143. Ion Pățan
144. Ștefan Peterfi
145. Gheorghe Petrescu
146. Gheorghe Petrescu
147. Cornel Pînzaru
148. Iulian Ploștinaru
149. Gheorghe Pop
150. Dumitru Popa
151. Barbu Popescu
152. Dumitru Popescu
153. Ion Popescu Puțuri
154. Titus Viorel Popovici
155. Vasile Potop
156. Vasile Pungan
157. Gheorghe Rădulescu
158. Leonte Răutu
159. Iustin Rogoz
160. Valter TiRoman
161. Nicodim Roșea
162. Alexandru Roșu
163. Gheorghe Roșu
164. Constantin Sandu
165. Ion Savu
166. Vasile Alexa Sechel
167. Alexandru Sencovici
168. Cristofor Simionescu
169. Mircea Simovici
170. Ion Sîrbu
171. Ion Spătărelu
172. Ion Stănescu
173. Constantin Stătescu
174. Leon Iosif Steinbach
175. Mihai Suder
176. Emeric Szabo
177. Dezideriu Szilagyi
178. Ernest Szotyori
179. Ștefan Ștefănescu
180. Ion Traian Ștefănescu
181. Eugen Tarhon
182. Gheorghe Tănase
183. Mihai Telescu
184. Virgil Teodorescu
185. Gheorghe Trandafir
186. Virgil Trofin
187. Costache Trotuș
188. Ion Tudor
189. Laurean Tulai
190. Petru Țăran
191. Sterian Țîrcă
192. Iosif Uglar
193. Sebastian Ulmeanu
194. loan^Ungur
195. loan Ursu
196. Marin Vasile
197. Ghizela Vass
198. Ion Velișcu
199. Ilie Verdeț
200. Nicolae Vereș
201. Gheza Vida
202. Vasile Vîlcu
203. Ștefan Voicu
204. Ștefan Voitec
205. Richard Winter

Plenara a desemnat COLEGIUL CENTRAL DE PARTID în ur
mătoarea componență :

Chivu Stoica — președinte, Alexa Augustin, Gheorghe Ar- 
sene, Pavel Chioreanu, Vasile Dancoș, Constantin Lăcătușu, Ion 
Medrea, Nicolae Mihai, Constantin Mîndreanu, Gheorghe Ne- 
cula, Nicolae Sandu, Dumitru Simulescu, Dumitru Turcuș, Vasile 
Vaida, Andrei loan Weingărtner — membri.

Membrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.
NICOLAE CEAUȘESCU
Emil Bobu
Emil Bodnaraș
Cornel Burtică
Elena Ceaușescu
Gheorghe Cioară
Lina Ciobanu
Emil Drăgănescu
Janoș Fazekaș
Petre Lupu
Manea Mănescu
Paul Niculescu-Mizil

Gheorghe Oprea
Gheorghe Pană
Ion Pățan
Dumitru Popescu 
Gheorghe Rădulescu 
Leonte Răutu
Virgil Trofin 
losif Uglar
Ilie Verdeț
Vasile Vîlcu
Ștefan Voitec

Membrii supleanți 

ai Comitetului 

Politic Executiv

Membrii supleanți
ai Comitetului Politic Executiv
Ștefan Andrei 
losif Banc 
Chivu Stoica 
Mihai Dalea 
Miu Dobrescu 
Mihai Gere 
Nicolae Giosan

Ion Iliescu
Ion loniță 
Vasile Patilineț 
Mihai Telescu 
loan Ursu 
Richard Winter

Secretariatul Comitetului Central
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului 
Ștefan Andrei
Cornel Burtică
Gheorghe Pană

Dumitru Popescu 
losif Uglar
Ilie Verdeț
secretari ai C.C. al P.C.R.

ȘTEFAN ANDREI IOSIF BANC CHIVU STOICA

NICOLAE GIOSAN ION ILIESCUMIHAI DALEA

țON IONIȚA

MIU DOBRESCU

VASILE PATILINEȚ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

T

Virgil Actarian 
Gheorghe Airinei 
Gheorghe Alboiu 
Ion Albulețu 
Dumitru Alecu 
Ștefan Almășan 
Maria Baciu 
Gheorghe Badrus 
Alexandru Bălăci 
Eugen Barbu 
Floarea Barbu 
Andrei Barta s
Ion Dodu Bălan 
Vasile Bărbulescu 
Vasile Bărbuleț 
Paraschiv Benescu 
Victor Bordea 
Maria Bradea 
Gheorghe Brehuescu 
Ecaterina Brumărică 
Theodor Burghele 
Nicolae Bușui 
Dimitrie Capoianu 
Irimie Catargiu 
Stan Cazan 
Gheorghe Chivulescu 
Vasile Chivulescu 
Ion Cioară 
George Ciucu 
Gheorghe 
Constantinescu 
Ion Constantinescu 
Gheorghe Costea 
Iulian Costescu 
Ion Brăduț Cavaliu 
Lucreția Cristea 
Constantin Crișan 
George Crișovan 
Ștefan Croitoru 
Ion Cumpănașu 
Silviu Curticeanu 
Gheorghe Cuțitei 
Gheorghe David 
Maria David 
Liviu Derban 
Tamara Dobrin 
Nicolae Doggendorf 
Nicolae Doicaru 
Gheorghe Dolgu 
Geza Domokoș 
Vasile Dranovețeanu 
lancu Drăgan 
Vasile Drăgănescu 
Nicolae Ecobescu

54. Radu Enache
55. Ion Fătăceanu
56. Ion Florea
57. Emeric Fuștoș
58. Nicolae Gavrilescu
59. Mihai Găinariu
60. Petre Gigea
61. Ion Giurgea
62. Suzana Gâdea
63. Ilarie Girjoabă 

164. Vasile Gîta
65. Stelian Grindeanu
66. Zamfira Grosu
67. Octavian Groza
68. Elena Harisiad
69. Alexandru Heinrich
70. Eduard Hînculov
71. Gheorghe Ibănescu
72. Constantin Iftodi
73. Letiția lonaș
74. Valentin loniță
75. Ion losefide
76. Nicolae losif
77. Mircea Valeriu

Isbășoiu
78. Ecaterina Istrate
79. Eugen Jebeleanu
80. loan Jescu
81. Gelu Kahu
82. Alexandru Kopandi
83. Margareta Krauss
84. Gheorghe Lazăr
85. Ion Licu
86. Constantin Marin
87. Gheorghe Marinescu
88. Luigi Martiș
89. Constantin Matei
90. Ilie Matei
91. Nicolae Matei
92. Gheorghe Mărginean
93. Ion Mărgineanu
94. Călin Mihăileanu
95. Eftimița Mihovici
96. Țvetco Milanovici
97. Vasile Milea
98. Nicolae Militaru
99. Maria Mitrofan

100. Mirceâ Mocanu
101. Costică Moisă
102. Jean Moldoveanu
103. Emeric Molnar
104. Ilie Morodan
105. Mihai Moțatu
106. Elena Nae

107. Miron Negrilă 
T08. Clement Negruț
109. Emil Nicolcioiu
110. Ion Nicolescu
111. Ion Niță
112. Constantin Olteanu
113. Octavian Paler
114. Aristina Parotă
115. Ștefan Pascu
116. lulia Pașca
Î17. Radu Păun
118. Emil Petrache
119. Dumitru Petrescu
120. Constantin Poarcă
121. Georgeta Podaru
122. Popa loan D. Pop
123. Dorel Mihai Popa
124. Dumitru Radu

Popescu
125. Stelian Popescu
126. Nicolae Popovici
127. Mitrana Predescu
128. Eugen Proca
129. Grigore Răduică
130. Luiza Răican

Membrii 
Centrale

1. Eugenia Andrei
2. Ladislau Banyai
3. Gheorghe Bobocea
4. Gheorghe Boldur
5. Simion Bughici
6. Vasile Bulucea
7. Maria Ciocan
8. Gheorghe Cocoș
9. Loghin Diniș

10. Lucian Drăguț
11. Aurel Duca
12. Magdalena Filipaș
13. Alexandru Grecu
14. Teodor Haș
15. Ion lenciu
16. Tudor lonescu
17. Vasile lonescu
18. Dumitru Ivanovici
19. Vasile Manolache
20. Neculaiu Moraru
21. Larisa Munteanu
22. Elena Peter
23. Constantin Petre
24. Constantin Pîrvulescu
25. Nicolae Pleșiță

Tn ședința de constituire 
tovarășul Gheorghe Stoica.

*131. Elena Rănceanu
132. Vasile Răuță
133. Ion Retegan
134. Florea Ristache
135. loan Roman
136. Teodor Roman
137. Maria Roșea
138. Ion Rușinaru
139. Constantin Savu
140. Ion Simion
141. Aneta Spornic
142. Maria Stănescu
143. Letiția Stănilă
144. Andraș Șută
145. losif Szasz
146. Ludovic Takacs
147. Ion Tarachiu
148. Florin Teodor 

Tănăsescu
149. Constantin 

Teodorescu
150. Nicolae Teodorescu
151. Ion Tudose
152. Ștefan Tyukodl
153. Ion Ulici
154. Pantelimon 

Ungureanu
155. Corneliu Velincov
156. Ion Vermeșan

Comisiei 
de Revizie

26. Emil Popa
27. Gheorghe Popa
28. Nicolae Preda
29. Traian Pușcașu
30. Gheorghe Pușkaș
31. Andrei losif Roth
32. Valeriu Rusanovschi ’
33. Vasile Sav
34. Constantin Scarlat
35. Enache Sîrbu
36. Constantin Stanca
37. Emerich Stoffel
38. Gheorghe Stoica
39. Alexandru Szabo
40. Ilie Șalapa
41. Fătu Șocariceanu
42. Nicolae Ștefan
43. Teodor Șuteu
44. Mihai Todosia
45. Gheorghe Tudora
46. Karl Erwin Ulbrich
47. Aurel Vijoli
48. Barbu Zaharescu
49. Cosma Zaharia

a comisiei, președinte a fost ales
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 

trai, fiecare membru al organelor 
de conducere își va face pe deplin 
datoria în locul de muncă încredin
țat, în măsura în care fiecare mem
bru al partidului va acționa în în
deplinirea acestor sarcini de mare 
răspundere, va fi posibil să asigu
răm îndeplinirea în bune condi
ții a Programului și Directivelor.

în ce mă privește, vă asigur că 
nu voi precupeți nici un efort, că 
voi face totul pentru a corespunde 
încrederii partidului și poporului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

Congresul a dat o înaltă apre
ciere și a aprobat unanim politica 
externă, direcțiile activității . vii
toare a partidului nostru pe plan 
internațional. Nu doresc să mă mai 
refer la acestea, ele sînt clar ex
primate în documentele Congre
sului. Ceea ce doresc să menționez 
— și să asigur Congresul, partidul, 
poporul și pe toți prietenii noștri 
de peste hotare, toate popoarele 
lumii — este că ne vom călăuzi ne
abătut, în activitatea internațio
nală viitoare, de hotărîrile ' Con
gresului. Vom face totul pentru a 
contribui la triumful politicii de 
pace și colaborare internațională, 
la crearea unei lumi mai bune și 
mai drepte, a noii ordini economi
ce și politice internaționale ! (Vii 
aplauze).

Am arătat că situația internațio
nală trece prin unele momente 
grele. Avem însă convingerea că 
stă în puterea popoarelor, a forțe
lor progresiste, antiimperialiste, să 
asigure continuarea cursului spre 
destindere, să împiedice agravarea 
situației internaționale. De aceea, 
sîntem ferm hotărîți să milităm 
neabătut pentru întărirea unității 
și solidarității tuturor forțelor pro
gresiste și antiimperialiste de pre
tutindeni, să conlucrăm strîns cu 
toate popoarele, cu toți aceia care 
sînt pătrunși de răspunderea față 
de propriul popor, față de cauza 
civilizației omenești și doresc pa
cea și colaborarea internațională. 
(Aplauze puternice).

La Congresul nostru au partici
pat, ca invitați, ca oaspeți dragi, 
139 de delegații și reprezentanți ai 
partidelor, comuniste și muncito
rești, socialiste și social-democrate, 
partide de guvernămînt și alte 
partide democratice din țările în 

curs de dezvoltare, din țări priete
ne, mișcări de eliberare șl alte or
ganizații antiimperialiste. De ase
menea, un număr mare de partide 
și organizații ne-au trimis mesa
jele lor de solidaritate. Aș dori, 
încă o dată, acum, la încheierea 
lucrărilor Congresului nostru, să 
adresez cele mai calde mulțumiri 
tuturor conducerilor partidelor și 
organizațiilor care au trimis dele
gații și reprezentanți la lucrările 
Congresului nostru, sau care ne-au 
trimis mesaje. în această partici
pare vedem o puternică manifesta
re a relațiilor de colaborare dintre 
partidele și popoarele noastre, o 
expresie a solidarității internațio
nale în lupta pentru o politică de 
pace și colaborare, pentru progres 
social. (Aplauze puternice).

Doresc să mulțumesc, în mod 
deosebit, membrilor delegațiilor și 
reprezentanților care au participat 
direct la lucrările Congresului 
nostru — și care au putut astfel 
cunoaște mai îndeaproape, nemij
locit, felul de a gîndi și de a ac
ționa al partidului și poporului 
nostru. Sper că vor duce cu ei ex
presia solidarității și a sentimente
lor noastre de prietenie care s-au 
manifestat tot timpul Congresului 
față de partidele și popoarele pe 
care le reprezintă. (Vii aplauze). îi 
rugăm să transmită conducerilor 
partidelor, organizațiilor pe care le 
reprezintă, salutul partidului nostru 
de solidaritate, urarea noastră fră
țească de a obține noi și noi suc
cese în lupta pentru construcția 
socialistă și comunistă — pentru 
partidele din țările socialiste — în 
lupta pentru dezvoltarea economi
că și socială independentă — pen
tru celelalte partide și organiza
ții — în lupta de eliberare națio
nală, în lupta pentru progres so
cial și pentru pace în lume. (Apla
uze puternice, prelungite).

Vă rugăm, dragi tovarăși și prie
teni de peste hotare, să transmiteți 
popoarelor dumneavoastră salutul 
prietenesc al poporului nostru și 
cele mai bune urări de prosperi
tate, bunăstare și pace ! (Aplauze 
prelungite).

Stimați tovarăși,

Am adoptat în aceste zile hotă- 
rîri de importanță istorică. Avem 
o linie generală politică, marxist- 
leninistă justă, verificată în focul 
unei lupte și munci îndelungate. 
Acum este necesar să trecem cu 

hotărîre la muncă în toate dome
niile de activitate, pentru realiza
rea în cele mai bune condiții a 
tuturor hotărîrilor care vor asigu
ra ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație so
cialistă. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Aș dori să-mi exprim convin
gerea că toți delegații participant! 
la Congres, cît și invitații, reîntorși 
acasă, vor duce în organizațiile lor 
spiritul ce s-a manifestat tot timpul 
în Congres, hotărîrea care a domi
nat toate lucrările sale — de a 
face totul pentru a asigura creș
terea tot mai puternică a rolului 
conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate, de a întări 
legăturile dintre partid și popor, de 
a milita neabătut pentru unitatea 
de monolit a partidului. Trebuie să 
ne ■ preocupăm necontenit de dez
voltarea democrației de partid — 
care a dominat, de altfel, toate lu
crările Congresului nostru. Putem 
spune că și din acest punct de ve
dere Congresul al XI-lea marchea
ză ridicarea pe o treaptă superioa
ră a 'democrației comuniste în 
partidul nostru. (Aplauze pu
ternice).

Aș dori să adresez chemarea că
tre întregul nostru partid de a ac
ționa într-o strînsă unitate cu în
tregul popor, pentru că numai și 
numai în strînsă unitate vom avea 
deplina garanție a mersului ferm 
înainte, a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, a vic
toriei comunismului în România. 
(Aplauze puternice, prelungite).

De la această înaltă tribună a 
Congresului doresc acum, la înche
iere, să mă adresez întregii noastre 
națiuni.

Dragi cetățeni ai României so
cialiste !

Congresul Partidului Comunist 
Român, forța politică conducătoare 
a întregii națiuni, a adoptat ho- 
tărîri istorice. Știm că voi toți ați 
urmărit în aceste zile lucrările 
Congresului nostru. Scrisorile, tele
gramele pe care le-ați adresat au 
constituit o mărturie a interesului 
și hotărîrii cu care întregul popor 
dorește să se înfăptuiască hotărî
rile Congresului. Rezultatele pe 
care multe colective le-au închinat 
în aceste zile Congresului, dînd 
producții peste plan, sînt de fapt 
un angajament, o semnătură una
nimă pe Program, pe Directive, a 

națiunii noastre, o expresie a ho
tărîrii de a face totul ca aceste 
prevederi să fie realizate. (Aplauze 
puternice).

Dorim să spunem deschis, dragi 
tovarăși și prieteni, că nu pornim 
la plimbare, pornim la un drum 
de muncă ! în această ascensiune 
vom avea și greutăți de învins, va 
trebui să trecem și obstacole. Dar, 
așa cum în milenara sa istorie po
porul nostru a știut să meargă 
victorios înainte — avem toată ga
ranția că, în frunte cu comuniștii, 
vom înfrînge toate greutățile, că 
națiunea noastră va merge tot mai 
ferm înainte spre comunism 1 (A- 
plauze; urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Vă chemăm, dragi tovarăși și 
prieteni, cetățeni ai României so
cialiste, la muncă și la luptă ho- 
tărîtă ! Vă chemăm să nu precu
pețiți nimic, pentru ca, într-o de
plină unitate, să facem din Româ
nia o țară mai îmbelșugată, mai 
.puternică, un detașament activ al 
luptei pentru socialism, pentru 
pace în lume! (Aplauze puternice, 
urale, se scandează: „Ceaușescu și 
poporul !“).

Doresc să urez întregului partid, 
întregului nostru popor Succese 

■ tot mai mari, multe satisfacții, 
bunăstare și fericire, victorie în 
lupta pentru comunism! (Urale, o- 
vatii, se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, forța politică conducătoare a 
națiunii noastre ! Multe succese în 
activitatea sa viitoare! (Urale, a- 
plauze puternice, prelungite, se 
scandează : „P.C.R.!“).

Trăiască minunatul nostru po
por, constructor victorios al socia
lismului! Multă fericire și bună
stare ! Trăiască patria noastră so
cialistă, Republica Socialistă Româ
nia ! (Urale, ovații, se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“).

Trăiască solidaritatea tuturor 
forțelor revoluționare progresiste 
și antiimperialiste ! Trăiască' pacea 
și colaborarea între toate națiuni
le planetei noastre ! (Urale, ovații, 
aplauze puternice).

Cu aceasta, tovarăși, declar în
chise lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Vă urez 
dumneavoastră, întregului nostru 
popor mari succese, multă sănă
tate și fericire ! (Urale, aplauze, 
ovații. Se intonează „Internațio
nala").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe conducătorul delegației P.C.U.S.,

Ândrei Pavlovici Kirilenko

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, joi, 
pe tovarășul Andrei Pavlovici Kiri
lenko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., condu
cătorul delegației P.C.U.S la Con
gresul al XI-lea al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis, în numele conducerii P.C.U.S., 

Mesaje ale solidarității 
internaționaliste adresate 

Congresului al XI-lea al P.C.R. 
în paginile 12 —13 — 14

personal al tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, un cordial salut împreună 
cu sentimente de stimă și respect 
conducerii Partidului Comunist 
Român, poporului român, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. '

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită din partea sa și a condu
cerii P.C.R. un cordial salut și cele 
mai bune urări conducerii P.C.U.S., 

poporului sovietic, tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev.

In cadrul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri privind întărirea 
în continuare a relațiilor frățești de 
prietenie dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre popoarele României și Uniu
nii Sovietice. Au fost abordate, de 
asemenea, unele probleme interna
ționale de interes comun.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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AVEM UN PROGRAM CUTEZĂTOR,
0 PERSPECTIVĂ CLARĂ, INSUFLETITOARE
MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR 

a aprobat în unanimitate:
® RAPORTUL Șl ACTIVITATEA {cdMlTETULUI CENTRAL 
» PROGRAMUL OTIDULUI COMUNIST ROMÂN
• DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XI-LEA
• NORME ALE VIEțll Șl MUNCII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII 

Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE
• MODIFICAREA UNOR PREVEDERI ALE STATUTULUI P. C. R.

Ședința de închidere a Congresului
în ziua de 28 noiembrie s-au în

cheiat lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, eveniment de însemnătate is
torică, trăit cu un înalt sentiment al 
răspunderii civice și politice, patrio
tice, de întregul partid, de întreaga 
noastră națiune. Forumul suprem al 
comuniștilor a dezbătut și adoptat 
documente programatice de primor
dială însemnătate pentru destinele 
patriei, pentru prezentul și viitorul 
ei, documente care, întruchipînd nă- 
zuințelg cele mai scumpe ale poporu
lui nostru, stabilesc orientările fun
damentale ale dezvoltării României 
pe calea luminoasă a construirii so
cietății socialiste și comuniste.

După-amiază a avut loc ședința de 
închidere a lucrărilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român. 
Alături de delegați și invitați sînt 
prezenți membrii delegațiilor de pes
te hotare.

Desfășurarea lucrărilor a fost ur
mărită de întreaga țară prin inter
mediul transmisiunilor directe ale 
radioului și televiziunii.

Luînd cuvintul, tovarășul Chivu 
Stoica a spus: „Dînd glas dorinței ex
primate de către toți comuniștii, de 

către întregul popor, Congresul a re
ales, în unanimitate, în înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român pe cel mai strălucit 
fiu al clasei muncitoare, al națiunii 
noastre, pe scumpul și iubitul nostru 
tovarăș Nicolae Ceaușescu".

Delegații la Congres și invitații sa
lută minute in șir, cu vii și îndelungi 
aplauze, cu ovații, realegerea tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului. Congresul dind astfel ex
presie voinței tuturor comuniștilor, a 
întregului popor. Este reafirmată, in
tr-un act de istorică și permanentă 
semnificație, profunda prețuire pe 
care toți cetățenii patriei o acordă 
activității neobosite desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în de
cursul întregii sale vieți consacrate 
binelui poporului, cauzei revoluțio
nare, construirii socialismului , și co
munismului, calităților sale strălu
cite manifestate în îndeplinirea func
ției de cea mai inaltă răspundere in 
partid. Impresionanta unitate cu care 
comuniștii l-au ales din nou pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului reflectă, totodată, în mod 
pregnant, dorința fermă a națiunii 

noastre de a vedea asigurată conti
nuitatea acestei activități, dezvol
tarea și amplificarea succeselor da 
pînă acum — la obținerea cărora se
cretarul general al partidului a avut 
o contribuție hotărîtoare — înfăptui
rea cu succes a măreței opere da 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de înaintare ne
abătută a României spre comunism.

Delegații și invitații la Congres îșl 
exprimă dragostea nețărmurită față 
de partid, față de secretarul gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se 
scandează cu insuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R.",. „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Să ne trăiți tovarășe secretar gene
ral". Sînt cuvintele și urările țării. 
Este însuși gindul poporului. Asis
tăm la o grandioasă manifestare a 
unității și coeziunii poporului nostru 
în jurul partidului comunist și a se
cretarului său general, a hotărîrii 
de a înfăptui neabătut politica parti
dului pusă în slujba înfloririi patriei, 
idealurilor socialismului și păcii in 
lume.
(Continuare în pag. a V-a)

Aseară, după încheierea lucrărilor Congresului, in Piața Republicii din Capitală
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fapta de azi și de mi ine a poporului
Și în cursul zilei de ieri au continuat să sosească din toate col

țurile țării — din partea comitetelor județene de partid, colectivelor 
de oameni ai muncii din întreprinderi, unități ale agriculturii so
cialiste, instituții, școli, unități militare — scrisori, telegrame, me
saje adresate Marelui Forum 
vibrante, izvorîte din adîncul 
din întreaga țară își exprimă 
portul Comitetului Central, 
Ceaușescu la Congres, față de

al comuniștilor români. în cuvinte 
inimii și conștiinței, oamenii muncii 
înflăcărată lor aprobare față de Re

prezentat de tovarășul Nicolae 
___ —________ __ ...... ... Program, Directive și celelalte docu
mente adoptate de Congres, adeziunea lor totală la întreaga poli
tică internă și internațională a partidului, hotărîrea lor nestrămutată 
de a-și dărui întreaga energie și capacitate creatoare pentru a 
transpune în viață grandiosul obiectiv de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămintul patriei, de înaintare a 
României spre comunism. Exprimîndu-și sprijinul plin de entuziasm 
și însuflețire pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
înalta funcție de secretar general al partidului, milioanele de 
cetățeni ai patriei definesc in mesajele lor această opțiune istorică 
a partidului, a întregului popor român drept o chezășie trainică a 
continuității politicii de înaltă principialitate revoluționară a parti
dului nostru, drept o garanție temeinică a traducerii neabătute in 
practică a mărețelor sarcini de viitor stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
români, maghiari, germani, de pe 
străvechile meleaguri ale județului 
Alba — se arată în telegrama comi
tetului județean de partid — ne 
reafirmăm încă o dată totala adeziu
ne fată de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, expusă în mod strălucit in Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de conținu
tul documentelor adoptate de Con
gres, ferma hotărîre de a face to
tul pentru traducerea lor exemplară 
în viață. Pentru comuniști, pentru 
toți oamenii muncii' din județ, hotă- 
rîrile Congresului al XI-lea — vast 
program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu- , 
nism — vor constitui prețioase ja
loane pentru munca de fiecare zi, 
generatoare de elan și energie pa
triotică în îndeplinirea exemplară a 
tut.uror sarcinilor ce ne revin".

„Locuitorii meleagurilor arădene, 
mereu înfloritoare — români, ma
ghiari. germani, slovaci și de alte 
naționalități, care trăiesc și mun
cesc in deplină frăție — văd în is
toricele documente ale Congresului 
al XI-lea al partidului, unanim 
aprobate de toate organele și orga
nizațiile de partid din județ, o ope
ră de însemnătate . fundamentală, 
teoretică și practică, pentru viito
rul luminos al României, pentru 
înaintarea fermă a poporului nos
tru pe calea socialismului și comu
nismului" — se spune în telegrama 
Comitetului județean de partid 
Arad.

„Ne exprimăm convingerea ne
strămutată că cel de-al XI-lea 
Congres constituie un eveniment 
memorabil in viata partidului, a în
tregului popor, care marchează o 
nouă și grandioasă perioadă de 
muncă rodnică sub conducerea par
tidului, pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective privind dezvoltarea 
multilaterală a vieții economice, 
sociale și spirituale ;ațscump,ei noas- 
tre patrii, pentru înaintarea ei; spre 
comunism —- se subliniază în me
sajul Comitetului județean Bacău 
al P.C.R. Urmărind îndeaproape Iu-, 
crările marelui forum al comuniș
tilor aprobăm din inimă profundele 
teze călăuzitoare în politica internă 
și internațională, magistral funda
mentate in atotcuprinzătorul Raport 
prezentat Congresului de secreta
rul general al partidului, iubitul 
nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu, 
căruia li purtăm cele mai nobile 
sentimente de dragoste și recunoș
tință".

Reliefind Interesul legitim și mtn- 
dria patriotică cu care oamenii 
muncii — români, maghiari și ger- 

de viitor stabilite de Congresul al 

mani — urmăresc desfășurarea lu
crărilor celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, în telegrama Comite
tului județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R. se arată in continuare : „A- 
doptarea Programului partidului, a 
Directivelor Congresului, a celor
lalte documente devenite încă de pe 
acum bunul cel mai de preț al în
tregului popor, program concret de 
acțiune pentru fiecare onj al mun
cii, deschide perspectiva minunată 
a făuririi societății socialiste- multi
lateral dezvoltate și a înaintării 
României spre comunism".

„Angajați cu toate forțele în în
făptuirea politicii partidului, co
muniștii și ceilalți oameni ai mun
cii din județ — se spune in tele
grama Comitetului județean Bo
toșani al P.C.R. — au intimpinat 
Congresul al XI-lea al P.C.R. cu 
succese însemnate în toate dome
niile de activitate. în ultimii ani 
județul nostru a cunoscut o conti
nuă înflorire, ca urmare a grijii 
permanente pe care conducerea 
partidului. personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă dez
voltării armonioase a tuturor zo
nelor țării. Sîntem mindri să ra
portăm Congresului că oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri au 
îndeplinit sarcinile pe primii pa
tru ani ai cincinalului, în indus
trie, pe data de 14 august 1974“.

..înscris viguros pe coordonatele 
politicii științifice, realiste a par
tidului nostru, de repartizare ju
dicioasă a forțelor de producție — 
arată telegrama Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R. — județul 
nostru va obține in 1980 o valoare 
a producției globale industriale de 
19 miliarde lei. Aceste ritmuri 
de dezvoltare în viitor ' ne în
suflețesc și mai mult și asi
gurăm Congresul, pe dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secretar 
general, că, in cinstea zilei de 23 
August 1975, organizația județeană 
de partid Brăila va raporta inde- 

, plinirea .integrală a, sarcinilor,. ac
tualului plan cincinal".

„Dind glas voinței unanime, res
ponsabilității partinice și de pro
fundă angajare a tuturor comu
niștilor, a celorlalți oameni ai 
mtmeii din acest colț de țară — se 
arată în telegrama Comitetului ju
dețean Caraș-Severin al P.C.R. — 
asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul, laolaltă cu în
tregul popor, pentru transpunerea 
In viață a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, contribuind astfel la edificarea

mal
orânduirea

caracterul isto- 
de inestimabila 

înălțarea multi- 
asemenea

pe pămintul patriei a celei 
înaintate orinduiri 
comunistă".

„încredințați de 
ric al Congresului, 
sa valoare pentru 
laterală a României 
unei coloane infinite — pe culmile 
împlinirii, sîntem convinși că, în
tregul nostru popor, condus cu clar
viziune creatoare de cel mai iubit 
fiu al patriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va înregistra noi și stră
lucite victorii în amplul. proces de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism" — se 
spune în telegrama Comitetului ju
dețean Dîmbovița al P.C.R.

In mesajul Comitetului județean 
de partid Galați se arată : „Reafir
măm și cu acest prilej convingerea 
noastră fermă, justificată de suc
cesele fără precedent ale celui mal 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

solemn conținutul 
celorlalte docu- 
și adoptate, co.n- 
ele întruchipează 

insemnă-

fertil deceniu din istoria patriei, 
că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al partidului asi
gură în mod plenar continuarea 
consecventă a unei politici clarvă
zătoare în deplină concordanță cu 
interesele vitale ale națiunii, în
tărirea continuă a unității între
gului popor in jurul partidului. 
Regăsind și contribuția locuitori
lor județului Galați în bilanțul 
prestigios prezentat în Raportul 
secretarului general al partidului, 
asigurăm Congresul că, muncind 
cu abnegație,. cu nestăvilit avînt 
și dăruire exemplară, vom realiza 
pină la sfirșitul acestui an o pro
ducție suplimentară de 5,5 milioane 
lei".

„Făcîndu-ne exponenții hotăririi 
ferme a tuturor gorjenilor — se 
subliniază în telegrama Comitetu
lui județean Gorj al P.C.R. — sus
ținem în mod 
Raportului și al 
mente dezbătute 
vinși fiind că 
idei de o excepțională 
tate, prefigurează chipul de aur al 
României viitoare. împreună cu 

: '.toți comuniștii și cetățșiiit Ro.mâj 
niei; ne expr.itnăm nețărmurita: sa
tisfacție de a avea la cîrma țârii 
un partid-erou, trup din, trupul 
poporului, de a avea -in fruntea 
partidului pe omul care și-a con
sacrat și-și consacră totala energie 
slujirii fără preget a patriei 
socialiste — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

„în aceste zile, cind în Capitala 
României socialiste se desfășoară 
lucrările înaltului forum al comu
niștilor, în abatajele din adîncul 
Văii Jiului, din munții Poiana 
Ruscăi și Apuseni, pe platformele 
de foc ale Hunedoarei, pe șantie
rele noilor obiective industriale, p« 
întreg cuprinsul județului dom

nește un climat de entuziastă, ge
neroasă și patriotică angajare, de 
strînsă unire sub steagul de luptă 
al partidului, de clocotitoare și 
dirză activitate creatoare pentru 
amplificarea succeselor de pină a- 
cum, pentru trecerea la înfăptuirea 
neabătută a grandiosului program 
adoptat de Congres" — se arată in 
telegrama adresată de Comitetul 
județean Hunedoara al P.C.R.

„Intr-o indestructibilă unitate de 
voință și de acțiune cu întreaga na
țiune, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Mureș, români, ma
ghiari, germani, adresează înaltului 
forum al comuniștilor români, din 
adîncul inimilor, un fierbinte salut 
tovărășesc — se spune în telegrama 
Comitetului județean de partid Mu
reș. Muncitorii, țăranii, intelectua
lii de pe aceste mîndre plaiuri ale 
patriei apreciază că al XI-lea Con
gres constituie un eveniment me

marele
jutle- 

spune: 
riestră-

morabil în viața partidului, a în
tregului popor, care se va înscrie 
cu litere de aur în istoria, patriei".

„Exprimînd mulțumirea vie și 
profunda noastră gratitudine față de 
grija părintească a conducerii de 
partid și de stat, a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvol
tarea necontenită a minunatelor 
plaiuri oltene — șe spune in tele
grama Comitetului județean Olt al 
P.C.R. — comuniștii, oamenii mun
cii de pe meleagurile unde v-ați 
născut și ati-copilărit se angajează 
să nu-și precupețească energia și 
capacitatea pentru a înfăptui 
neabătut hotăririle de însemnătate 
istorică adoptate de către 
forum al partidului".

In telegrama Comitetului 
țean Prahova al P.C.R. se 
„Ne exprimăm încrederea 
mutată că mărețul eveniment,-că
ruia îi sintem martori și părtași 
în aceste zile de âdincâ emoție 
constituie un prag hotărîtor pen
tru ascensiunea țării noastre către 
culmile însorite ale comunismului. 
Prahova revoluționară, care poar
tă o vje amintire tînărului • luptă
tor... comunist : .Nicplae Ceaușescu, 
Prahova, anî.lpf. ^socialismului, care 
l-a .intimpinat totdeauna cu bra
țele1. deschise ; pe' energicul condu
cător Nicolae Ceaușescu, . ascul- 
tîndu-i cu dragoste îndemnurile, 
Prahova prezentului și ,a viitorului 
vine, în acest ceas de înaltă sem
nificație' istorică, pentru a aproba 

celui 
româ- 
parti- 

nificație istorică, pentru a 
din toată inima realegerea 
mai iubit fiu al pămîntului 
nesc ca secretar general al 
dului".

„în numele celor aproape 
de comuniști, al tuturor oamenilor 
muncii, români, germani, maghiari, 
care trăiesc și muncesc înfrățiți 
pe aceste meleaguri — se arată 
în telegrama Comitetului județean

60 000

8iblu a! P.C.R. — raportăm 
cu mindrie patriotică și cu înaltul 
sentiment al datoriei că sîntem 
hotărîți ca, prin contribuția noas
tră sporită la programul general 
de dezvoltare economică și socială 
a patriei, să ne exprimăm Încă o 
dată dragostea fierbinte față de 
partid, fată de dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dorința nestrămutată de a tradu
ce în faptă documentele Congre
sului al XI-lea".

„In această măreață clipă de lu
minos bilanț — se arătă in tele
grama Comitetului județean Sucea
va al P.C.R. — cînd inimile har
nicului nostru partid și popor bat, 
toate ca una, în pulsul de- înal
tă responsabilitate și angajare re
voluționară al celui de-al XI-lea 
Congres, gîndurile bucovinenilor se 
îndreaptă către dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae

Ceaușescu, comunistul și omul su
premei omenii, căruia istoria pre
zentă și viitoare i-a hărăzit, incon
testabil, responsabilitatea- existen
ței noastre libere și demne, a îna
intării noastre, neabătute spre, cul
mile de glorie ale erei comu
niste".

„Avem sentimentul mindriei pa
triotice că ceea ce hotărăște Înal
tul forum al comuniștilor corespun
de realităților și nevoilor tării, as
pirațiilor poporului, creînd cadrul 
necesar valorificării tuturor capaci
tăților, eneygiilor și talentelor po
porului român in vasta operă de 
făurire a societății socialiste mul-' 
tilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism" — Ce 
spune in telegrama Comitetului ju
dețean Tulcea al P.C.R.

„Animați de înalte sentimente 
patriotice, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județ, alături de între
gul popor, își exprimă acordul de
plin și adeziunea' totală față de Ra
portul Comitetului Central pre
zentat Congresului de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit și 
stimâ|Lfi,u:. „alșmpțțpnij. noastre so- . 
cialis® .— se .'spune în telegrama 
Comitetului jiidețean Vilcea ăl 
P.C.R, Strălucită finaliză marxisț- 
leninistă a etapei: istorice pe care 
am străbătut-b de la Congresul ăl 
X-lea, Raportul, împreună cu ce
lelalte documente dezbătute și a- 
probate de înaltul forum comunist 
se constituie într-o operă de o ine
stimabilă valoare teoretică și prac
tică, cu rezonanțe adinei în istoria 
prezentă și viitoare a României so
cialiste, a devenirii noastre comu
niste".

„Asigurăm Congresul, pe dv„ iu
bite conducător, că nu vom precu
peți nici un efort și ne vom dărui 
întreaga noastră capacitate de

căldura reăle- 
om de partid 

tovarășul Nicolae 
înalta funcție de se
al Partidului Comu-
noile exigențe pe

mai iubit fiu 
tovarășul Nicolae

muncă și Inițiativă In slujba reali
zării programului luminos de dez
voltare multilaterală a patriei noas
tre socialiste, pentru bunăstarea și 
fericirea întregului popor" — se 
arată în .mesajul colectivului marii 
întreprinderi bucureștcne „23 Au
gust".

în telegrama Uniunii compozi
torilor se subliniază : „Aducem cel 
mai fierbinte salut forumului su
prem al comuniștilor români, care 
dezbate programul viitorului feri
cit al patriei, stabilind căile con
strucției societății socialiste multi
lateral dezvoltate ’în România și îna
intării țării. noastre spre comunism. 
Aprobăm cu toată 
gerea eminentului 
și de stat, 
Ceaușescu, în 
cretar general 
hist Român".

„înțelegînd
care le impune conducerea P.C.R. 
învățămîntului superior, reieșite din 
Raportul prezentat de la tribuna 
celui mai înalt forum al comuniș
tilor de către cel 
al poporului, 
Ceaușescu — se spune în telegrama 
Consiliului Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Centrul universitar 
Iași — sîntem hotărîți să acționăm 
cu toată fermitatea în vederea in
tensificării muncii de . educare co
munistă a tuturor tinerilor pentru 
formarea omului nou, cu o temei
nică pregătire profesional-științi- 
fică, înzestrat cu înalte însușiri 
morale și civice, devotat patriei, 
partidului, cauzei socialismului și 
Comunismului".

în telegrama Biroului executiv, al 
Uniunii societăților de științe me
dicale se arată : „Dind glas dorin
ței unanime a membrilor Uniunii 
societăților de ’științe medicale, ne 
.alăturăm gîndurilor și voinței tu
turor .oamenilor muncii din patria 
noastră, exprimîndu-ne deplina a- 
deziune față de strălucitul Raport 

. de activitate al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și celelalte documente ale Congre
sului. Sîntem ferm hotărîți de a 
face totul pentru a contribui la 
transpunerea în viață a mărețelor 
obiective ce vor fi adoptate de 
Congres, pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste".

. „în numele familiei mele, com
pusă din 6 copii și 8 nepoți, dau 
glas, sentimentelor de înaltă pre
țuire pentru tovarășul*. Nicolae 
Ceaușescu, salutirid cu dragoste 

’realegerea sa ca secretar general al 
P.C.R. ^pentru a desăvirși opera în
cepută" — se spune într-o tele
gramă semnată de Cojocaru Florca 
din sțr. Drumul Bazei, Craiova.

„Aici, în Casa noastră de copii, 
și cel. mai mic vlăstar, căruia i-a- 
jung doar degetele unei mîihi să-și 
numere anii, rostește cu dragoste 
numele partidului, numele dum- 

, ..neavoastrăi;.. .iubite . tovarășe secre
tar general — se spune în tele
grama colectivului Casei de copii- 
leie din Buzău. Ei știu că de hu-r 
mele dumneavoastră se leagă și. 
Lotrul, și Porțile de Fier, și Traris- 
făgărășanul, și gloria de aur a tării. 
Noi toți ne exprimăm, cu toată: pu
terea inimii, mulțumirea, recunoș
tința pentru grija deosebită a parti
dului nostru acordată ocrotirii co
piilor, pentru faptul că ne-a asigu
rat condițiile unui climat familial, 
prielnic formării unor oameni de 
care țara are nevoie : sănătoși la 
trup și la minte, gata oricînd să sa 
dăruiască muncii de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate".

.4

£

„Mă numesc Coman R. Gheorghe, 
«înt membru al Partidului Comu
nist Român din luna aprilie 1938 și 
locuitor al municipiului Buzău — 
se spune în altă scrisoare. Am ur
mărit cu adîncă emoție dezbaterile 
Congresului al XI-lea pe marginea 
acestor documente și am trăit un 
sentiment de deosebită mindrie 
pentru faptul că Partidul Comunist 
Român, dumneavoastră personal 
puneți în fața poporului un ase
menea program al viitorului — și 
am pe deplin convingerea că el va 
fi realizat și depășit".

Și acum, în încheierea acestor 
mesaje; versurile simple și sincere 
ale țăranului Gheorghe Mateescu 
din comuna Popești, județul Vîl- 
cea : Ca simplu cetățean al țării, / 
Ce-am scris din inimă eu spun : ! 
Iubesc, partidul și poporul / Și-al 
nostru președinte bun".

,S-au mai primit telegrame și 
scrisori din partea Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Ministe
rului Comerțului Interior, Ministe
rului Construcțiilor de Mașini 
Grele, Ministerului Construcțiilor 
Industriale, Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii, Academiei Mi
litare, Consiliului militar și Con
siliului politic ale trupelor de 
securitate, Comandamentului infan
teriei și tancurilor, Comitetului mu
nicipal de partid Giurgiu, Comite
tului de partid al sectorului 4 din 
Capitală, Consiliului municipal 
Tirgoviște al Frontului Unită
ții Socialiste, Comitetului 
șenesc de partid Oltenița, 
mitetuluj județean al femeilor- 
Mureș, Consiliului județean al sin
dicatelor Ilfov, din partea colecti
velor de muncă din întreprinderea 
de anvelope . „Danubiana", între
prinderea de confecții Călărași, în
treprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița rpșie", Combinatul petrochimic 
Brazi, Trustul întreprinderilor agri
cole de stat din județul Suceava, 
întreprinderea de mașini grele și 
întreprinderea ..Autobuzul“-Bucu- 
rești, întreprinderea minieră Ro- 
vinari, Combinatul de fire sintetice 
Săvinești. întreprinderea „Industria 
sîrmei“,-Cîmpia Turzii, întreprin
derea de rulmenți Alexandria, din 
partea colectivului teatrului „L. S. 
Bulandra", Comitetelor comunale 
de partid Alexeni-Ufov și Tul- 
gheș-Harghita. cooperatorilor din 
comuna Nicolae BMcescu-Bacău. 
Stoicănești-Olt, Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate germană 
din județul Timiș, Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară din județul Cluj, Organizației 
de pionieri din Isaccea-Tulcea. a 
cadrelor didactice și studenților 
universității din Brașov, a cadrelor 
didactice și elevilor din Letca 
Nouă-Ilfov, din partea a mii și mii 
de colective de muncă- din mari 
unități iridustriăle' și agricble,: or
gane șf organizații de: partid, de 
stat și obștești, muncitori, ,țărani, 
intelectuali, oameni ai muncii de 
toate profesiile, vîrstele și naționa
litățile, telegrame și mesaje în care 
se exprimă adeziunea unanimă la 
politica internă și externă marxist- 
leninistă a partidului nostru, la do
cumentele istoricului Congres al 
XI-lea, angajamentul de a munci cu 
abnegație pentru înfăptuirea măre
țului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, de înaintar» a României spr» 
comunism.

r Amplă rezonanță în opinia publică mondială, viu
r

interes
Lucrările celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, 

amplele dezbateri desfășurate pe baza Raportului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a documentelor programatice de o însemnătate 
istorică ale partidului s-au aflat în continuare în atenția opiniei pu
blice Internaționale. Presa, precum și emisiuni ale posturilor de radio 
și televiziune din diferite țări ale lumii relatează cu viu interes des
pre desfășurarea lucrărilor Congresului, despre pozițiile afirmate pe 
parcursul lucrărilor in problemele privind dezvoltarea pe toate pla
nurile a României socialiste, precum și asupra problemelor majore de 
politică internațională.

Presa sovietică continuă să pu
blice informații despre lucrările 
Congresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român. Ziarul 
„PRAVDA" relevă că delegații la 
Congres, luind cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor care au loc pe mar
ginea Raportului Comitetului Cen
tral. prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a proiectului Programu
lui partidului și a celorlalte do
cumente. au abordat sarcinile le
gate de consolidarea și dezvoltarea 
continuă a bazei tehnico-materiale 
a tării, de întreaga activitate po
litică și organizatori^ a partidu
lui, care asigură dezvoltarea so
cietății socialiste. Ziarul relevă că 
vorbitorii au definit viitorul cinci
nal ca pe un cincinal al revoluției 
tehnfco-științifice. Cei care au luat 
cuvîntul au subliniat însemnătatea 
colaborării cu toate țările socia
liste. Organul central al P.C.U.S. 
relevă faptul că pe adresa Congre
sului au fost primite din partea 
organizațiilor locale de partid, a 
organizațiilor obștești și a colec
tivelor de oameni ai muncii peste 
3 000 de telegrame, in care comu
niștii, oamenii muncii din toate ju
dețele tării urează succes lucră
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. .

Ziarele „JENMINJIBAO" și 
„GUANMINJIBAO" au publicat, 
joi, o amplă relatare, cu largi ex
trase, din Raportul Comitetului 
Central al P.C.R.. prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Aceeași 
informație a fost transmisă și in 
cursul emisiunilor de joi ale POS
TURILOR CENTRALE DE RADIO.

Referindu-se la bilanțul activită
ții P.C.R. în ultimele trei decenii — 
conținut în Raport — relatarea a- 
rată că Partidul Comunist Român 
a condus cu succes lunta perft.ru 
transformarea revoluționară a so
cietății și pentru măreața cauză a 
făuririi orinduirii socialiste ne pă
mintul României. în această pe
rioadă producția industrială a cres
cut de 30 de ori. S-au obținut mari 
succese in înfăptuirea sarcinilor

X__________—-------------------- 

stabilite de Conferința Națională a 
partidului din anul 1972 și în înde
plinirea angajamentelor organiza
țiilor de partid, ale oamenilor mun
cii, dea realiza înainte de termen 
planul cincinal la producția indus
trială? Succese importante s-au ob
ținut, de asemenea, în agricultură, 

în continuare ziarele arată că, 
referindu-se la situația generală pe 
plan internațional, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că profundele 
schimbări care au loc pe arena in
ternațională au deschis noi perspec
tive de transformare revoluționară 
a societății, au dus la intensificarea 
luptei maselor populare pentru a- 
părarea intereselor lor economice, 
sociale și naționale, a democrației, 
precum și la amplificarea luptei 
împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, împotriva colonialis
mului, neocolonialismului, pentru 
eliberare națională și socială, pen
tru o lume mai bună și mai dreap
tă, a păcii și colaborării.

După ce prezintă analiza făcută 
în raport adincirii contradicțiilor 
create de orînduirea capitalistă, 
precum și de politica imperialistă, 
colonialistă și neocolonialistă, rela
tarea se oprește asupra concluziilor 
cu privire la creșterea fără prece
dent a rolului puternicelor forțe 
sociale progresiste de pe toate con
tinentele, care au devenit din ce în 
ce mai ferme în lupta lor pentru 
crearea unei noi ordini politice și 
economice internaționale.

Redind din Raport partea care 
prezintă dezvoltarea relațiilor 
României cu alte țări ale lumii, 
ziarele chineze citează cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
s-a referit cu . multă bucurie la 
cursul ascendent al relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C. Chinez, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, și a apre
ciat că există posibilități reale 
pentru extinderea raporturilor de 
colaborare dintre ele în anii urmă
tori.

Ogllndlnd, în continuare, lucră
rile Congresului P.C.R., ZIARELE 
BULGARE subliniază că „în una
nimitate, delegații la Congres au 
susținut realegerea lui Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general al 
partidului" șl că „în cea de-a treia 
zi a celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. au fost examinate documente 
de primă însemnătate pentru dez
voltarea României pe drumul so
cialismului : Raportul C.C. al 
partidului, proiectul Programului 

e „Un Congres a! încrederii în viitor'1
® „Deplina adeziune a delegaților față de orientările fundamentale 

ale documentelor dezbătute, față de propunerea realegerii 
lui Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general"

@ „România — o politică externă care suscită stimă și prietenie"

partidului, proiectul de Directive cu 
privire la următorul plan cincinal 
și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a țării pină in 
anul 1990“.

„Congresul încrederii în viitor" este 
titlul sub care revista iugoslavă 
„NIN“ inserează o corespondență 
însoțită de o fotografie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la tribuna 
Congresului. După ce menționează 
datele creșterii în următorii 15 
ani a venitului național pe locuitor, 
autorul subliniază : „Că aceasta nu 
este o siniplă dorință o dovedesc 
cifrele prezentate în Raportul se
cretarului general al partidului". 
„Nouă, iugoslavilor, acest congres 
ni s-a impus atenției și prin apre
cierea înaltă dată în Raport rela
țiilor de bună vecinătate dintre 
România și Iugoslavia — constatare 

'care a fost salutată de toți partici- 
panții la Congres" — se spune in 
corespondență! Autorul subliniază 
apoi că „un interes viu in rindul 

observatorilor l-au stfrnlt tezei» 
privind Instaurarea unei noi ordini 
în relațiile mondiale, economice și 
politice".

„Toți delegații și-au exprimat a- 
probarea deplină față de documen
tele programatice ale Congresului, 
voința hotărîtă de a traduce cu 
consecvență în practică preve
derile lor, s-au pronunțat pen
tru ca tovarășului Nicola» 
Ceaușescu să 1 se încredințe
ze funcția de secretar general 

al partidului" — ie subliniază 
într-o corespondență P.A.P. din 
București, publicată de „TRYBUNA 
LUDU" sub titlul „Deplină aproba
re a programului partidului". Refe
rindu-se la cuvîntările delegaților 
la Congres, organul P.M.U.P. scoa
te în evidență succesele remarca
bile dobindițe de România socialis
tă in perioada actualului cincinal, 
cînd „creșterea anuală a producției 
a atins 14 
spectivele 
socială pe 
cincinal.

la sută", precum și per- 
de dezvoltare'economico- 
care le deschide viitorul

WARSZAWY" relevă„ZYCIE
„realizările remarcabile ale Româ
niei in toate domeniile vieții eco
nomice și sociale in perioada care 
s-a scurs între, cele două congrese". 
Cotidianul varșovian notează că 
„participanții la discuții au abordat, 
între altele, problemele dezvoltării 
comerțului exterior și colaborării 
internaționale, extinderii acestei co- 

laborărl, In primul rind cu țării» 
«oclaliste, precum și cu celelalte 
stata din lumea întreagă".

La rlndul șău, „SZTANDARD 
MLODYCH" notează, între altele, 
atenția deosebită acordată în timpul 
dezbaterilor problemelor „întăririi 
rolului conducător al partidului, 
dezvoltării continue a activității de 
educație în spiritul eticii și echită
ții socialiste".

■

Publicația „RYNKI ZAGRA- 
NICZNE", într-un amplu material 
inserat pe prima pagină, apreciază 
că „al XI-lea Congres al P.C.R. re
prezintă un eveniment de excepțio
nală însemnătate în istoria țării. 
Partidul a prezentat Congresului un 
program complex de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare continuă spre 
societatea comunistă". După ce pre
zintă direcțiile de dezvoltare a 
României, publicația citată relevă 
că „actualul plan cincinal reprezin
tă un bun start in realizarea sarci
nilor de perspectivă".

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
arată că delegații la Congres au 
continuat dezbaterile in problemele 
dezvoltării economice și sociale a 
României, toți vorbitorii exprimin- 
du-și deplinul acord cu documen
tele prezentate.

La rîndul Său, „BERLINER ZEI- 
TUNG" scrie că „în cursul dezba
terilor, vorbitorii au exprimat 

aprobarea lor deplină față de pro
punerile privind o industrializare 
socialistă accentuată și o repartizare 
teritorială rațională a întreprinderi
lor industriale, pentru măsuri in 
vederea asigurării bazei energetice 
și de materii prime proprii, precum 
și pentru o dezvoltare armonioasă, 
echilibrată, a tuturor ramurilor e- 
conomice".

Presa, radioul și televiziunea un
gară continuă să informeze despre 
lucrările celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. „NEPSZABADSAG" relie
fează într-o corespondență atenția 
acordată in cadrul lucrărilor proble
melor economice, vorbitorii relevind 
succesele obținute în ultimii ani in 
domeniul industriei. Aceste succese 
și altele asemănătoare despre care 
s-a vorbit la Congres — continuă 
ziarul — dau temei strădaniei ca 
pină în 1980 fiecare județ să reali
zeze o producție industrială in va
loare de cel puțin 10 miliarde lei. 
în continuare sint citate apoi re
feriri la dezvoltarea democrației 
socialiste, concepută în documentele 
Congresului ca o condiție necesară 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, precum și 
la principiile politicii externe a 
României.

In corespondența sa din Bucu
rești, ziarul „L’UNITA", organ al 
Partidului Comunist Italian, relevă 
că problemele economice și ale 
transformării societății românești, 
care s-au aflat în centrul Raportu
lui prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au ocupat un loc im
portant și în cursul dezbaterilor 
Congresului. După ce sint subliniate 
rezultatele pozitive obținute pină 
acum de țara noastră datorită 
politicii Partidului Comunist Ro
mân, sint evidențiate semnificația 
Programului P.C.R., pe care Con
gresul a fost chemat să il aprobe, 
rolul acestuia in dezvoltarea ulte
rioară a țării. Ziarul menționează, 
de asemenea, că discuțiile au re
liefat preocupările pentru îndepli
nirea cu succes și ihainte de ter
men a planului cincinal și pregăti
rea viitorului plan pe anii 1976— 
1980. Cotidianul citat relevă faptul 
că dezbaterile s-au caracterizat prin 
deplina adeziune a delegaților față 
de liniile fundamentale ale Rapor
tului prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și față de propunerea 
realegerii sale în funcția de secre
tar general a) partidului.

Ziarul „AVANTI", organ a! Par
tidului. Socialist Italian, referin- 
du-se la locul pe care l-au ocupat 
în Raportul secretarului general al 
P.C.R. problemele economice in
terne și cele referitoare la' situația 
economică internațională și la cri
za energetică, a menționat că ne
cesitatea utilizării mai raționale a 
materiilor prime și a combustibili
lor a determinat-ca, în cadrul dez
baterilor, să fie punctată problema 
unui program precis de economii 
și de luptă împotriva risipei. Se 
relevă, de asemenea, faptul că 
România iși elaborează un program 
radical de modernizare tehnică și 
de utilizare a sectoarelor indus
triale și a tehnologiei celei mai a- 
vansate pentru a realiza produse 
cit mai competitive din punct de 
vedere calitativ și cantitativ pe pia
ța internațională. Ziarul mențio
nează, de asemenea, că vorbitorii 
au abordat în cursul dezbaterilor și 
probleme privind invățămîntul, ti
neretul, cultură.

Ziarul francez „LE FIGARO" își 
intitulează relatarea : „România — 
o diplomație care suscită stimă și 
prietenie".

Cotidianul britanic „FINANCIAL 
TIMES" reliefează intr-o corespon
dență din București îndeosebi re
lațiile țării noastre cu Marea Bri
tanic și faptul că in Raportul pre
zentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este subliniată 
semnificația colaborării dintre par
tidele comuniste și partidele so
cialiste, fapt de primă importanță 
în lupta pentru dreptate socială și 
pace în lume. în acest sens, ziarul 
menționează că in calitate de in
vitați, la Congres se află și dele
gații unui număr important de 
partide socialiste și social-demo- 
crate.

Despre desfășurarea Congresului 
P.C.R. informează pe larg și agen
țiile internaționale de presă. Ast
fel, ASSOCIATED PRESS scrie că. 
adoplind programul economic pen
tru perioada 1976—1980 și liniile di
rectoare pină în 1990, Congresul 
a aprobat programul de industria
lizare în continuare a României. 
Sint citate o serie de cifre edifica
toare în acest sens. Totodată, agen
ția citată relevă că documentele 
Congresului fac apel la o mai largă 
cooperare intre toate statele.

y
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„Jtf ne trăiești ani mulți, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

spre binele țării, al poporului, 
al cauzei socialismului și păcii!"

HOTÂRlREA CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R. 
cu privire la aprobarea Raportului

si a activității Comitetului Central
Congresul al XI-lea al P.C.R. aprobă raportul Co

mitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care analizează profund și multi
lateral activitatea desfășurată de Comitetul Central 
pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale a partidului din 1972 și pre
zintă obiectivele și direcțiile politicii interne și ex
terne a partidului și statului în perioada următoare.

Congresul aprobă activitatea politică, organizatorică 
șl ideologică desfășurată în această perioadă de partid, 
de Comitetul Central, de secretarul general al parti

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și apreciază că ea 
a corespuns pe deplin cauzei edificării noii orînduiri 
pe pămintul României, ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, cauzei socialismului și păcii 
în lume.

își însușește sarcinile, direcțiile de viitor cuprinse 
în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu și cheamă 
organele și organizațiile de partid, comuniștii, pe toți 
oamenii muncii, să-și consacre întreaga putere de 
muncă și capacitatea de creație înfăptuirii lor in 
cele mai bune condiții.

Aseară, după încheierea lucrărilor Congresului, în Piața Republicii 
din Capitală, a avut loc o impresionantă manifestare a încrederii oamenilor 
muncii în Partidul Comunist Român. Mii de cetățeni au înconjurat cu 
dragoste, salutîndu-1 și aclamîndu-1, pe secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-au exprimat stima și prețuirea pentru 
conducătorii partidului.

HOTÂRlREA CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.
privind aprobarea 

Programului Partidului Comunist Român
...Piața Republicii cunoaște at

mosfera caracteristică evenimente
lor de seamă din viața poporului și 
a țării. Aici se desfășoară o impre
sionantă adunare populară, la care 
iau parte zeci de mii de bucureșteni 
— oameni de toate vîrstele și pro
fesiile, muncitori, Intelectuali, stu- 
denți și elevi — care trăiesc, cu in
tensă satisfacție și mîndrie patrio
tică, momentul istoric al încheierii 
lucrărilor Congresului al XI-lea cu 
rezultate de excepțională Însemnă
tate pentru viața poporului nostru, 
pentru înaintarea României pe calea 
socialismului și a comunismului. Ini
mile tuturor sint pline de bucurie la 
vestea realegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in inalta funcție de secre
tar general al partidului.

Toate privirile se îndreaptă, cu 
nemărginită dragoste, spre balconul 
clădirii Palatului Republicii unde-șl 
fac apariția tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului, împreună cu 
oaspeți de peste hotare prezenți la 
Congres.
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU răspunde prietenește 
aclamațiilor celor de față, se adre
sează mulțimii :

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă mulțumesc In 

mod călduros pentru această 
manifestare în cinstea Congre
sului, pentru noul Comitet Cen
tral, și să vă urez succes în acti
vitatea dumneavoastră, în re
alizarea cincinalului în patru 
ani și jumătate. Să mergem îm
preună spre realizarea viitoru
lui cincinal, spre comunism 1 
(Aplauze, ovații). " ■

Doresc, de asemenea, să ex
prim încă o dată prietenilor 
noștri de peste hotare — dintre 
care unii sînt prezenți aici — 
mulțumiri pentru prezența la 
Congresul nostru și să-i rugăm 
să transmită solidaritatea noas
tră frățească, urări de multă 
prosperitate popoarelor lor, de 
succes în lupta pentru pace și 
prietenie. (Aplauze, ovații).

Multă sănătate și fericire, to
varăși 1

Cuvintele secretarului general al 
partidului găsesc — și de această 
dată — o largă;, rezonanță în inimile

SRW

oamenilor. Văzduhul vibrează de pu
ternice urale, de cîntece închinate 
partidului și patriei socialiste. în 
clipa aceasta întreaga țară, întreaga 
suflare românească, pare a se afla 
aici, în inima Capitalei, rostind 
intr-un singur glas : „P.C.R.“,
„Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu — România", 
„La mulți ani, iubite tovarășe secre
tar general".

Entuziasmul maselor devine vibrant 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu și

tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului, 
străbat piața, apoi artera Onești, 
scăldate în lumina miilor de torțe. 
Numeroși pionieri, tineri și vîrstnici 
se apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îl înconjoară cu simpatie, 
îi exprimă direct, în cuvinte emoțio
nante, urările lor sincere de sănătate 
și viață lungă, spre binele și ferici
rea întregii națiuni. în mijlocul aces
tor oameni cu chipurile radiind de 
bucurie, tovarășul Nicolae Ceaușescu

strînge cu căldură mîinile ce i se îh- 
tind, care-i oferă flori.

Sînt momente de înaltă semnifi
cație, care vor dăinui mereu în su
fletul și conștiința țării. Această fier
binte manifestare de dragoste, stimă 
și recunoștință făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu demonstrează in 
modul cel mai grăitor unitatea și 
coeziunea poporului în jurul parti
dului și a secretarului său general, 
deplina concordanță între năzuințele 
maselor și politica partidului.

Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român 
aprobă in unanimitate Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism șl 
apreciază că el reprezintă Carta de bază ideologică, 
teoretică și politică a partidului, care stabilește într-o 
perspectivă cuprinzătoare și unitară strategia generală 
și orientările tactice ale politicii interne și externe a 
partidului și statului, pentru o perioadă de 20 pînă Ia 
25 de ani, direcțiile fundamentale ale dezvoltării socie
tății românești pe drumul socialismului și comunis
mului.

Congresul al XI-lea dă o înaltă apreciere contribuției 
nemijlocite, de inestimabilă valoare, a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,’la 
fundamentarea teoretică și la elaborarea Programu

lui, Ia stabilirea liniei generale și a direcțiilor princi
pale de acțiune în vederea transformării revoluționare 
a societății, a edificării cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate și trecerii la construcția 
comunismului pe pămintul României.

Programul înarmează pe comuniști, pe toți cetățenii 
patriei cu concepția științifică, materialist-dialectică și 
istorică a partidului asupra transformării revoluționare 
a societății noastre și a lumii contemporane, întărește 
încrederea întregului popor român în cauza socialis
mului, in victoria luptei pentru colaborarea internațio
nală și pace în lume.

Congresul al XI-lea împuternicește Comitetul Cen
tral să definitiveze programul în lumina propunerilor 
care s-au făcut în cadrul dezbaterilor și să ia toate 
măsurile pentru transpunerea sa integrală în viață.

HOTĂRÎREA CONGRESULUI AL XILEA AL P.C.R. 
privind aprobarea Directivelor

Congresul al XI-lea al P.C.R. aprobă Directivele cu 
privire la planul cincinal 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico-sociale a României pe 
perioada anilor 1981—1990.

Congresul consideră că prevederile înscrise în Di
rective sînt realiste, corespund pe deplin necesităților 
și posibilităților țării noastre, cauzei dezvoltării so
cietății românești în noua etapă a construcției socia
liste, creînd o bază trainică pentru trecerea Ia făuri
rea treptată a comunismului în patria noastră.

Congresul împuternicește noul Comitet Central al 
partidului să definitiveze Directivele, ținînd seama de 
propunerile care s-au făcut în cadrul dezbaterilor, să 
asigure elaborarea și definitivarea planului cincinal, 
să ia toate măsurile politice și organizatorice pentru 
a asigura transpunerea în viață a obiectivelor și sar
cinilor prevăzute în scopul dezvoltării economico- 
sociale a țării și ridicării nivelului de trai al poporului 
român.

HOTÂRlREA CONGRESULUI AL XI LEA AL P.C.R
privind aprobarea Proiectului de norme

ale vieții si muncii comuniștilor, 
ale eticii si echității socialisteV 9

Congresul al XI-lea al P.C.R. aprobă Proiectul de 
norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste și hotărăște ca acestea să fie consi
derate componente ale Programului partidului de fă
urire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Congresul împuternicește noul Comitet Central să 
definitiveze Proiectul de norme ținind seama de pro
punerile care s-au făcut în cadrul dezbaterilor, ur« 
mind ca Proiectul să fie dat apoi spre consultare ac
tivului de partid înainte de a fi publicat.

(Urmare din pag. a III-a)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

făcut cunoscute delegaților și invi- 
taților la Congres — iar prin inter
mediul transmisiei directe a televi
ziunii, Întregului partid, întregului 
popor — hotărîrile primei ședințe 
plenare a noului Comitet Central, 
care a ales Comitetul Politic Execu
tiv și Secretariatul C.C. al P.C.R. și 
a constituit Colegiul Central de 
partid.

In aclamațiile celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu rostește 
apoi cuvintul de încheiere a lucră
rilor Congresului.

Cuvîntul rostit de secretarul gene
ral al partidului constituie un mo
ment emoționant, o adevărată încu
nunare a lucrărilor Congresului, . el 
găsind un larg ecou in inimile și 
conștiințele comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii din patria 
noastră.

★
Prima parte a ședinței plenare de 

dimineață a fost prezidată de tova
rășul Manea Mănescu, care a anun
țat că pe adresa Congresului au so
sit in continuare 2 721 de telegrame 
din partea organizațiilor de partid, 
colectivelor de muncă din unitățile 
economico-sociale, a unui număr în
semnat de comuniști și a altor oa
meni ai muncii, care-și exprimă a- 
cordul deplin față de strălucitul con
ținut de idei al Raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
aprecierea ■ unanimă a contribuției 
secretarului general al partidului la 
elaborarea istoricelor documente su
puse dezbaterii Congresului, la fun
damentarea întregii politici interne 
și internaționale a partidului și sta
tului nostru. în telegrame se reafir
mă dorința oa tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie din nou investit 
cu funcția de secretar general al 
partidului, precum și hotărîrea lor 
fermă de a urma neabătut politica 
științifică, marxist-leninistă, a parti
dului nostru de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră și de înaintare a Ro
mâniei spre comunism.

Reluîndu-se lucrările, au continuat 
dezbaterile asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi. Au luat cu
vîntul tovarășii Iosif Uglar, delegat 
al organizației județene de partid 
Covasna, Vasile Bârbulescu, delegat 
al organizației județene de partid Olt, 
Mihai Dumitru, delegat al organiza
ției județene de partid Argeș.

Tovarășul Alexa Augustin a pre
zentat raportul Comisiei de exami
nare a apelurilor.

Congresul a adoptat în unanimitate 
raportul comisiei.

S-a anunțat că pe adresa Congre
sului au mai sosit mesaje de salut 

din partea : Partidului Comunist din 
Turcia, Partidului Comunist din Is
rael — Maki, Partidului Comunist din 
Sri Lanka, a membrilor Comitetului 
Central al Partidului Socialist din 
Chile aflați în închisori și lagăre, 
președintelui Asociației de prietenie 
egipteano-române.

Delegații și invitații au salutat cu 
vii aplauze mesajele de salut adre
sate Congresului.

în continuarea dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Georgeta Podaru, 
delegat al organizației județene de 
partid Botoșani, Iosif Nicolae, dele
gat al organizației județene de partid 
Arad, Ion Jescu, delegat al organiza
ției județene de partid Gorj, .și Ion 
Catrinescu, delegat al organizației 
județene de partid Prahova.

în continuare, Congresul a fost in

Ședința efe închidere a Congresului
format despre faptul că din totalul de 
994 de tovarăși înscriși la discuții au 
luat cuvintul 66 în plen și 277 în 
secțiuni, deci, în total, 343 de dele
gați și invitați. La propunerea Pre
zidiului Congresului, dat fiind că 
principalele probleme ce fac obiectul 
dezbaterilor au fost pe larg discu
tate, s-a hotărît sistarea discuțiilor, 
urmînd ca tovarășii care nu au luat 
cuvîntul în plen sau în secțiuni să 
prezinte în scris expunerile la Se
cretariatul Congresului.

în continuarea lucrărilor, Congresul 
a trecut la adoptarea documentelor 
ce au făcut obiectul ordinii de zi.

Tovarășul Gheorghe Pană a pre
zentat propunerile de modificare a 
Statutului Partidului Comunist Ro
mân.

în cadrul dezbaterii, tovarășul 
Petre Blajovici, delegat al organiza
ției județene de partid Bihor, a fă
cut o propunere referitoare la refor- 
mularea articolului 13 din Statutul 
P.C.R.

Ținind seama de faptul că în fața 
partidului nostru, în fața organelor 
și organizațiilor de partid, de jos și 
pînă sus, stau sarcini deosebit de 
complexe și de mare importanță, 
atît in etapa actuală, cit și în per
spectivă — a spus vorbitorul — și 
că membrii organelor de partid vor 
trebui să facă eforturi deosebite 
pentru a putea înfăptui în practică 
hotărîrile Congresului al XI-lea, în
tregul Program al partidului, poli
tica sa internă și externă, propun 
ca în Statut să se stabilească vîrste
le pînă la care un comunist poate 
fi propus și ales în organele de con

ducere ale partidului, începînd de 
jos și pînă sus, inclusiv Comitetul 
Central.

în legătură cu această propunere 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU :

Tovarăși,
Se pare că, într-adevăr, formularea 

nu este completă pentru că se vor
bește aici numai de o înnoire, ținind 
seama de un raport de vîrstă. în pri
mul rînd, ar trebui să avem în ve
dere că vîrsta în sine sau tinerețea 
în sine nu reprezintă nici un merit 
și nici un păcat. Unii sînt născuți 
mai înainte, alții mai tîrziu. Trebuie 
să pornim de la faptul ca în organele 
de partid să asigurăm întotdeauna 
oameni care atît din punct de vedere 

politic, cit șl fizic și profesional să 
fie în stare să-și îndeplinească sarci
nile mari care le revin în diferite or
gane de partid. Se poate ca cineva, 
la vîrsta de 20 de ani, de exemplu, 
să aibă un foarte mare elan — și de 
regulă așa este — dar să nu posede 
experiența și capacitatea necesară 
pentru a fi prim-secretar de comi
tet județean ; ca atare va trebui să 
ne orientăm spre un activist cu ceva 
mai mulți ani, care să poată duce a- 
ceastă activitate. Tot așa, se poate 
ca să fie un tovarăș — să zic — de 
50 de ani, care să aibă experiența 
necesară, dar să-i lipsească alte cali
tăți pentru a putea să îndeplinească 
funcția de prim-secretar de județ, 
avînd în vedere cerințele mari ce se 
pun acum, și se vor purie în viitor, 
pentru funcția de prim-secretar. Să 
mă ierte primii secretari de județ că 
i-am luat pe ei ca exemplu, dar a- 
ceasta este valabil și pentru secreta
rul general. Deci, discutînd cum să 
reînnoim organele de partid, trebuie 
să pornim nu numai de la criterii de 
vîrstă, ci de la capacitatea politică și 
fizică, deci de la necesitatea ca pen 
tru toți cei ce sînt promovați sar 
sînt propuși să fie rezleși sau să 
rămînă în’r-o funcție să existe ga
ranția că vor putea îndeplini ră’spun 
derile ce li se încredințează de partid 
Asta ar fi, după părerea mea, for 
mularea cea mai bună.

în ce privește propunerea tovară
șului Blajovici, ar fi greu, desigur, 
să venim cu o limită de vîrstă, în 
sensul de a nu avea mai mult de 
80 de ani, de 70 de ani sau de 60 
de ani. Fină la urmă sint oameni 

care la 60 de ani pot încă să mun
cească ; sînt alții, mai tineri, care 
nu mai pot munci, datorită faptului 
că sînt bolnavi. Deci, nu trebuie să 
vorbim de o limită de vîrstă pentru 
că nu ar fi just să o prevedem. Să 
avem, poate, o formulare mai gene
rală legată de ceea ce am spus și 
anterior — de capacitatea de muncă, 
fizică, de sănătate ; mai cu seamă de 
capacitatea de muncă, de a-și putea 
îndeplini îndatoririle. In orice caz 
— pentru că tot s-a vorbit, în aceste 
zile, de umanism — trebuie să con
siderăm că este uman ca, Ta un mo
ment dat, cînd omul ajunge la o 
vîrstă să-I lăsăm să se odihnească. 
Doar avem o lege de pensionare ca
re garantează aceasta pentru toți ce
tățenii — deci și pentru comuniști. 
In definitiv, nu trebuie să obligăm 

pe cineva să muncească pe viață în- 
tr-un loc. Trebuie să ținem seama 
că necesitățile muncii și răspunderea 
față de oameni — inclusiv față de 
activiștii de partid — presupun ca 
la un moment dat, în virtutea legilor 
naturii, tovarășii să se odihnească, 
să facă loc altora. Acesta este un 
principiu just și trebuie să călăuzeas
că partidul nostru. în acest spirit aș 
propune Congresului ca să nu for
mulăm acest paragraf acum, ci să 
fie împuternicit Comitetul Central ca 
în acest spirit să definitiveze para
graful respectiv — și să informeze 
toate comitetele județene de partid 
înainte de a-1 publica.

Congresul a aprobat în unanimita
te ca noul Comitet Central să fie 
împuternicit ca, în spiritul propune
rii- tovarășului Nicolae Ceaușescu, să 
definitiveze acest paragraf din Sta
tut și să informeze toate comitetele 
județene înainte de a-1 publica.

S-au aprobat, in unanimitate, pro
punerile de modificări prezentate la 
Statutul P.C.R.

țn unanimitate a fost adoptată 
hotărîrea prin care se aprobă Ra
portul Comitetului Central cu privi
re la activitatea Partidului Comunis: 
Român în perioada dintre Congrcsu! 
nl X-lea șț Congresul al XI-lea, ac 
livitatea politică, organizatorică ș 
ideologică desfășurată în această pe 
rioadă de partid, de Comitetul Cen 
trai, de secretarul general al parti
dului. și sînt însușite sarcinile, di
recțiile de viitor ale partidului, cu
prinse în Raport.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
în unanimitate, hotărîrea prin care 

se aprobă Raportul și activitatea Co
misiei Centrale de Revizie.

în unanimitate, intr-o atmosferă de 
entuziasm, de puternică însuflețire, 

1 Congresul al XI-lea a adoptat Hotă
rîrea cu privire la Programul Parti
dului Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. Delegații și invitații au 
ovaționat minute în șir pentru partid, 
in frunte cu secretarul • său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Răsună 
îndelungi aplauze, se ovaționează 
„P.C.R. — P.C.R.". „Ceaușescu — 
P.C.R.".

Congresul al XI-lea al P.C.R. a 
aprobat, de asemenea, in unanimi
tate, Directivele cu orivire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico-so
ciale a României pe perioada ani
lor 1981—1990, adoptînd în acest sens 
o hotărire.

• La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. avînd in vedere discu
țiile din cadrul Congresului, dezba
terile pe marginea Proiectului de 
norme ale vieții și muncii comuniș
tilor. eticii și echității socialiste, s-a 
hotărît să fie împuternicit Comite
tul Central să definitiveze acest do
cument, care urmează să fie dat apoi 
spre consultare activului de partid 
înainte de a fi publicat.

Completată cu propunerea secreta
rului general al partidului, a fost a- 
doptată în unanimitate Hotărîrea 
prin care Congresul al XI-lea al 
P.C.R. aprobă Proiectul de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, eticii 
și echității socialiste.

Ovațiile prelungite, atmosfera de 
puternică însuflețire și entuziasm cu 
care se încheie prima parte a șe
dinței de dimineață subliniază în 
mod grăitor hotărîrea unanimă a 
partidului și poporului nostru de a 
transpune neabătut în viață, docu
mentele adoptate de Congres, spre 
binele și fericirea patriei, pentru 
înălțarea României pe noi culmi de 
civilizație și progres.

în pauza care a urmat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a fotografiat 
Împreună cu delegații organizațiilor 
județene de partid și ai organizației 
municipiului București.

Ședința de la amiază a fost con 
sacrată alegerii secretarului genera! 
al Partidului Comunist Român, a Co 
nitetului Central al partidului și a 
Comisiei Centrale de P.evizie.

în cadrul aceleiași ședințe. înaltul 
forum al comuniștilor a hotărît să 
Împuternicească noul Comitet Central 
ca, pe baza documentelor Congresu
lui, dezbaterilor și propunerilor fă
cute, să definitiveze și să dea pu
blicității Rezoluția Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Recepție oferită
de Comitetul Central al P.C.R.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român a oferit, joi seara, în 
pavilionul central al Complexului 
expozițional din Piața Scînteii, o re
cepție cu prilejul celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. Mii de bucureșteni aflați pe 
platoul expozițional au ținut și cu 
această ocazie să-și manifeste bucu
ria pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al partidului, ga
ranția ceș mai sigură a mersului Ro
mâniei socialiste spre culmile civi
lizației și progresului.

La recepție au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Emil 
Bodnaraș, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Vasile Vilcu 
și Ștefan Voitec, membri ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, Iosif Banc, 
Chivu Stoica, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Mihai Telescu, Ioan Ursu, Ri
chard Winter, membri supleant! ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, membri ai 
Comisiei Centrale de Revizie, ai Co
legiului central de partid, delegați la 
Congres, numeroși invitați.

Au luat parte delegațiile partide
lor comuniste, socialiste, democra
tice, ale mișcărilor de eliberare na
țională și altor organizații progre
siste, antiimperialiste de pe toate 
continentele, care au participat la 
lucrările Congresului, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu șefii delegațiilor străine 
participante la lucrările Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 

Român. Oaspeții au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu salutul căl
duros al partidelor și organizațiilor 
politice reprezentate la Congres, 
calde felicitări pentru realegerea sa 
în funcția de secretar general al 
partidului. Totodată, ei au exprimat 
înalta apreciere față de documentele 
dezbătute și aprobate de Congres, 
pentru succesul acestui forum al co
muniștilor români, eveniment cu 
profundă rezonanță atît în viața po
porului nostru, cit și în viața inter
națională.

Oaspeții au ținut, de asemenea, să 
mulțumească tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru invitația de a 
participa la Congresul partidului , 
nostru, pentru prilejul de a cunoaș
te realizările României contempora
ne, pentru atenția, grija și ospitali
tatea de care s-au bucurat în timpul 
șederii în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
mulțumit oaspeților străini pentru 
saluturile, felicitările și aprecierile 
adresate conducerii Partidului Comu
nist Român. Congresului al XI-lea 
al P.C.R. și i-a rugat să transmită 
partidelor pe care le reprezintă, po
poarelor lor, cele mai calde senti
mente de frățească prietenie și so
lidaritate, noi succese în activitatea 
lor,

în timpul recepției, secretarul ge
neral al partidului a primit, de ase
menea, felicitări din partea șefilor 
misiunilor diplomatice.

în marea sală a recepției, peste v 
tot. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
foșt salutat cu deosebită căldură de 
delegații la Congres, care au urat se
cretarului general. în cuvinte izvorîte 
din inimă, ani mulți de viață, să
nătate. putere de muncă în slujba 
împlinirii marilor idealuri ale po
porului român. în marea operă de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Cei prezenți 
intonează tradiționala urare „Mulți 
ani trăiască !“. '

Recepția s-a desfășurat intr-# 
atmosferă deosebit de cordială.

(Agerpres)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE PANĂ
delegat al organizației județene de

La începutul cuvîntării, vorbitorul 
a spus : Cel de-al XI-lea Congres al 
partidului se va înscrie în istoria 
partidului, in istoria noastră națio
nală ca un moment plin de profunde 
și multiple semnificații. EI va adopta 
primul program unitar, atotcuprinză
tor și de largă perspectivă al Parti
dului Comunist Român, Programul de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a țării 
noastre spre comunism, la elaborarea 
căruia o contribuție determinantă a 
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Documentele Congresului — Pro
gramul, Directivele, Raportul Co
mitetului Central — care prefigurea
ză atit de minunat viitorul luminos 
al patriei, poartă puternic amprenta 
personalității secretarului general al 
partidului. In proiectul de Program, 
definindu-se rolul militanților și con
ducătorilor politici, se spune : „Con
tribuția... personalităților politice la 
organizarea și conducerea activității 
revoluționare, la progresul societății 
este condiționată de măsura în care 
ele ss identifică cu idealurile mase
lor, cu interesele națiunii, se ridică 
la nivelul înțelegerii cerințelor obiec
tive ale dezvoltării sociale, al cunoaș
terii științifice a legităților care gu
vernează procesul edificării societății 
socialiste și comuniste... Conducătorii 
se pot afirma numai în strînsă legă
tură cu masele populare, slujind din 
toate puterile cauza libertății, bună
stării și fericirii acestora, cauza pro
pășirii patriei, idealurile socialismu
lui și comunismului".

Ca unul dintre cei care au. privi
legiul de a lucra în apropierea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, știu că un 
astfel de conducător strălucit, care 
îmbină în mod fericit calitățile și ce
rințele puse de actuala epocă istorică 
în fața personalităților politice, este 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii noastre.

In viața unei națiuni — a spus 
vorbitorul — perioadele istorice de 
avint, de înfăptuiri remarcabile se 
află în strînsă legătură cu afirmarea 
unor personalități conducătoare pro
eminente, caracterizate de o înaltă 
capacitate creativă. Consider că — 
spre cinstea și fericirea patriei și 
partidului nostru — poporul român 
a dat în persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu an eminent conducător al 
României contemporane, un militant 
ilustru al mișcării comuniste inter
naționale, un om a cărui înaltă ți
nută morală, severă autodisciplină și 
dăruire revoluționară constituie pen
tru toate cadrele partidului și statu
lui, pentru toți membrii partidului 
un minunat exemplu, un imbold in 
muncă.

Alăturîndu-mă din adîncul inimii 
dorinței exprimate de întreaga na
țiune, susțin pe deplin propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. Partidul, întregul popor au fer
ma convingere că această opțiune 
unanimă.. reprezintă chezășia. ampli
ficării succeselor dobîndite pînă a- 
cum, a realizării nobilelor idealuri 
ce însuflețesc națiunea noastră — e- 
dificarea socialismului și comunis
mului pe pămîntul României.

Cu privire la propunerea organi
zației de partid a municipiului Bucu
rești de a fi ales secretar general pe 
viață, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat ieri Congresul să nu accepte 
această hotărîre. îl rugăm însă să 
primească urarea noastră, a tuturor, 
a Congresului, a partidului, a po
porului: „Să trăiți mulți ani, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, puternic 
și sănătos, pentru a conduce desti
nele partidului și patriei noastre, 
pentru a lupta cu aceeași dirzenie 
ca în lumea contemporană să trium
fe pacea, dreptatea socială, demnita
tea umană și națională !“

Mă asociez, totodată, la propune
rea tovarășului Miu Dobrescu, ’ca și 
alți tovarăși din conducerea partidu
lui să tragă concluzia că nu sint aleși 
pe viață, așa cum lasă unii să se în
țeleagă. în legătură cu aceasta cred 
că se impune ca și Comisia de pro
puneri de candidați să facă propu
neri corespunzătoare.

Referindu-se în continuare la fap
tul că marile victorii dobîndite de 
poporul român în ultimul deceniu, 
perioada cea mai fertilă în împli
niri din întreaga istorie a revoluției 
și construcției socialiste, sint un re
zultat nemijlocit al multilateralei 
activități politice și organizatorice a 
Partidului Comunist. Român, vorbi
torul a spus : Ne produce tuturor o 
deosebită satisfacție aprecierea din 
Raportul prezentat Congresului pri
vind dezvoltarea partidului, creșterea 
capacității de acțiune și organizare, 
a influenței sale în rindul tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii. De
sigur, autoritatea, prestigiul, influen
ța politică nu se pot exprima tot
deauna cu exactitate în cifre și pro
cente. Dar nu putem să nu amintim 
că în ultimii zece ani efectivul parti
dului a crescut cu circa un mițion 
de oameni ai muncii din rindurile 
celor mai buni fii ai clasei muncitoa
re și țărănimii, celor mai valoroși in
telectuali.

După cum se remarcă in Raport, 
în interiorul partidului s-au produs 
prefaceri semnificative, importante 
schimbări calitative. M-aș opri asu
pra unui singur aspect, esențial însă 
pentru compoziția socială a partidu
lui. Dacă în 1965 aproape 20 la sută 
din totalul muncitorilor făceau parte 
din partid, astăzi, aproximativ o pă
trime din numărul total al muncito
rilor — în unele ramuri de bază peste 
30 la sută — sint membri.ai partidu
lui, ceea ce reflectă sporirea accentu
ată a rolului conducător al clasei 
muncitoare, atestă intensificarea pro
cesului de tridicare a clasei munci
toare la nivelul de conștiință și de 
maturitate al partidului.

Sigur, noile cerințe care decurg 
din rolul crescind al partidului' ne 
obligă să privim cu și mai multă exi
gență munca de primire in partid, 
mai ales dacă avem în vedere că nu 
totdeauna și nu pretutindeni această 
latură de importanță majoră a acti
vității partidului a fost tratată cu 
cea mai mare atenție. Pe bună drep
tate, noi, cei care lucrăm în domeniul 
organizării, am fost criticați de con
ducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru că nu am 
prevenit unele manifestări de ușu
rință la primirea in partid, interve
nind abia după ce unele organizații 
au acordat titlul de comunist unor 
oameni care nu întruneau toate con
dițiile politice, morale și profesio
nale cerute.

Raportul apreciază pe bună drep
tate că partidul nostru dispune as
tăzi de organizații de partid puterni
ce în toate domeniile de activitate, 
în sfera economiei, de exemplu, a 
devenit o practică a organizațiilor de 
partid de a dezbate problemele cu
rente ale îndeplinirii înainte de ter
men a planului cincinal și a acționa 
cu fermitate pentru realizarea sarci

nilor, pentru prevenirea și lichidarea 
oricăror rămîneri în urmă. în toate 
celelalte domenii a crescut răspun
derea organizațiilor de partid, a ma
sei comuniștilor pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului și a sarci
nilor concrete ce Ie revin la locul de 
muncă.

A sporit preocuparea multor orga
ne și organizații de partid pentru în
tărirea disciplinei, dezvoltarea in
transigenței față de orice abateri, 
pentru promovarea mai curajoasă a 
criticii și autocriticii. Sigur, sîntem 
conștienți că în această privință se 
cere să ne concentrăm și mai mult 
eforturile, răspunzînd îndemnului din 
Raport, al secretarului general, de a 
nu uita „nici un moment că dezvă
luirea curajoasă a lipsurilor, lupta 
hotărîtă împotriva lor, recunoașterea 
greșelilor și neajunsurilor din activi
tatea organelor și organizațiilor de 
partid, a fiecărui activist, a fiecărui 
comunist constituie garanția lichidă
rii lipsurilor, a îmbunătățirii activi
tății, a înfăptuirii cu succes a sarci
nilor ce ne stau în față".

Arătînd că în Raportul prezentat 
Congresului se evidențiază adevărul 
de necontestat că realizările istorice 
ale poporului român sint indisolubil 
legate de afirmarea rolului conducă
tor al partidului în toate domeniile 
construcției socialiste, de realizarea 
unei suduri organice cu toate cate
goriile de oameni ai muncii, vorbi
torul a subliniat faptul că în 
ultimii ani partidul s-a sprijinit 
în tot mai mare măsură pe ac
tivul de partid, pe masa comuniști
lor, a solicitat- și valorificat printr-o 
multitudine de forme și metode de
mocratice inventivitatea și creativi
tatea celor ce muncesc, manifestîn- 
du-se ca un gigant laborator de 
prospectare a realității și de propul
sare a noului, de sintetizare și ge
neralizare a inițiativei populare.

Amplul și profundul proces de 
osmoză care are loc între partid și 
popor, îngemănarea cu năzuințele, 
munca și preocupările maselor con
stituie factori esențiali care conferă 
partidului, politicii sale realism și 
spirit creator, o extraordinară dispo
nibilitate de a descifra tendințele pro
gresului istoric și de a unifica efor-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE BREHUESCU
organizației județene de partid lașidelegat al

Doresc să încep prin a-mi expri
ma bucuria de a mă număra printre 
membrii Partidului Comunist Român 
prezenți la acest Congres istoric, 
care dezbate documente de excep
țională însemnătate pentru prezentul 
și viitorul patriei noastre. .

Alăturîndu-ne cu însuflețire dorin
ței înflăcărate a tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii din patria 
noastră noi, toți comuniștii și cetă
țenii județului Iași, susținem din 
toată inima propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să . fie reales de 
Congres in inalta funcție de secre
tar general al partidului. Noi vedem 
în această realegere chezășia reali
zării cu succes a politicii interne și 
externe a partidului și statului, a în
făptuirii exemplare a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. Totodată, dorim să-i adresăm, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu multă 
sănătate și viață îndelungată în 
slujba partidului, poporului, a cau
zei socialismului și comunismului.

După ce a arătat că realizările do- 
bindite în toate compartimentele 
vieții economice, politice și sociale 
sînt dovada creșterii rolului condu
cător al partidului in viața societă
ții, a unității depline dintre partid 
și popor, a '■ adeziunii tuturor oa
menilor muncii la politica ști
ințifică, marxist-leninistă a parti
dului și statului nostru, vorbitorul 
s-a referit l-a dinamismul industriei 
județului Iași. Astfel, in primele trei 
trimestre, față de aceeași perioadă 
a anului trecut, producția globală* in
dustrială a crescut cu 33%, producti
vitatea muncii a sporit cu 17,5%, iar 
valoarea mărfurilor exportate este 
mai mare cu 47%. Aceste rezultate 
demonstrează hotărirea cu care lup
tă organizațiile de partid, colectivele 
de oameni ai muncii din întreprin
derile județului pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen. Pla
nul producției industriale pentru 4 
ani din cincinal, pe ansamblul jude
țului, s-a realizat de acum 10 zile.

în noul cincinal industria ieșeană 
va cunoaște‘un nou avînt, va crește 
îndeosebi ponderea industriei elec
tronice și electrotehnice, a construc
țiilor de mașini și se vor crea indus
trii noi — de pielărie, de încălță
minte, țesături de in și altele.

Trebuie să subliniez cu deosebită 
satisfacție — a spus vorbitorul — că 
indicațiile secretarului general al- 
partidului, date la Iași, în cadrul

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ANGELO MICULESCU
delegat al organizației județene de

Toți lucrătorii din agricultură și 
industria alimentară, alăturindu-se 
entuziasmului general al oamenilor 
muncii, au dezbătut cu toată răspun
derea și și-au dat adeziunea lor de
plină la proiectele de Program 
al partidului și de Directive ale 
Congresului. Acordul dat docu
mentelor supuse dezbaterii s-a îm
binat cu dorința fierbinte și adezi
unea deplină a tuturor celor care 
lucrează pe ogoarele patriei și în in
dustria alimentară ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului, patriot înflăcărat, in
ternaționalist consecvent, cel ale cărui 
clarviziune științifică, putere de sin
teză și pătrundere a viitorului le-am 
simțit cu toții și se regăsesc pregnant 
și în documentele supuse Congresu
lui, omul de care se leagă indisolubil 
destinele patriei, să fie reales in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

Vă rog să-mi permiteți să dau glas 
dorinței unanime a lucrătorilor din 
agricultură și industria alimentară 
să vă urăm din toată inima, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ani 
îndelungați de viață și sănătate pen
tru a conduce cu fermitatea și clarvi
ziunea ce vă caracterizează desti
nele națiunii noastre socialiste spre 
comunism.

în continuare vorbitorul a arătat că 
pentru agricultură, documentele Con
gresului vin să stabilească orientări, 
niveluri și ritmuri, pentru perioada

partid Brăila
turile oamenilor muncii în lupta pen
tru înfăptuirea programului său po
litic.

Relevînd că o latură inseparabilă 
a înfăptuirii misiunii sociale a parti
dului este controlul îndeplinirii ho- 
tărîrilor, vorbitorul a arătat că s-au 
făcut pași importanți pe linia per
fecționării formelor și mijloacelor de 
control. Fără a minimaliza realizările 
dobîndite, doresc să relev că in do
meniul controlului se manifestă 
încă formalism, tărăgănare, nu se. 
acționează totdeauna cu fermitate. 
Faptul că o serie de hotăriri și mă
suri de mare importanță, cum sînt 
cele referitoare lă consultarea acti
vului de partid la elaborarea hotă- 
rîrilor și atragerea acestuia la înde
plinirea lor, îmbunătățirea stilului de 
muncă al comitetelor de partid, în
făptuirea politicii de cadre și altele, 
nu au fost aplicate integral de către 
toate organizațiile de partid, atestă 
că în această privință mai sint des
tule lucrurUde pus la punct.

Așa cum rezultă din analizele e- 
fectuate de către conducerea partidu
lui, una dintre cele mai serioase de
ficiențe constă în slaba atenție ce 
se acordă organizării înfăptuirii ho- 
tărîrilor. Pe bună dreptate, condu- 

. cerea partidului ne-a criticat că nu 
am acționat stăruitor pentru a întări 
această verigă principală a procesu
lui înfăptuirii hotăririlor. De aici '.și 
cerința pusă de partid de a se ac
ționa pentru ca hotărîrile să fie cu
noscute și însușite de cei ce urmea
ză să le aplice, de a se iniția ac
țiuni practice pentru aplicarea lor. 
Avem' și aici de învățat din exem
plul conducerii partidului, al secre
tarului nostru general. Am convin
gerea că principala concluzie pe care 
o desprindem din acest stil de con
ducere este aceea de a manifesta dîr- 
zenie neînduplecată în îndeplinirea 
scopului propus, consecventă pentru 
ca fiecare lucru început să fie dus la' 
bun sfîrșit.

Referindu-se în continuare la apli
carea politicii de cadre definite de 
Congresul al X-lea și de Conferin
ța Națională, vorbitorul a relevat că 
partidul și-a format un fond valoros 
de cadre care — așa cum se subli
niază și în Raport — înfăptuiesc nea-

Conferinței organizației județene de 
partid din ianuarie anul trecut, ca 
Pașcaniul, Tîrgul Frumos și Hîrlăul 
să se ridice in anii următori la un 
grad de industrializare, de viață eco
nomică mai avansată, se înfăptuiesc.

Dezvoltarea industrială a meleagu
rilor ieșene se reflectă pregnant în 
nivelul de viață al oamenilor și lo
calităților noastre. în această peri
oadă, peste 27.000 de cetățeni s-au 
calificat în meserii noi, îndeosebi din 
rindul forței de muncă. disponi
bile în mediul rural, fapt ce a contri
buit la ridicarea nivelului de trai 
al locuitorilor județului. Numărul lo
cuințelor date în folosință depășește 
13 000 apartamente și s-au construit 
noi școli, grădinițe, creșe, spitale, 
dispensare, cămine pentru studenți 
și elevi ; s-a dezvoltat rețeaua co
mercială. Importante rezultate s-au 
obținut și în domeniul agriculturii, 
învățămîntului, sănătății și culturii.

în țontinuare, vorbitorul a arătat 
că analiza profundă a realităților din 
economie impune ca o dată cu apre
cierea rezultatelor obținute să se 
acorde atenția cuvenită unor nea
junsuri. Referindu-se la sarcina de 
reducere a cheltuielilor de producție 
și de gospodărire mai bună a fondu
rilor bănești, vorbitorul a relevat că 
au fost stabilite măsuri a căror apli
care a dus la obținerea unor rezul
tate pozitive. Astfel, prin reducerea 
consumurilor specifice de materiale 
numai în anul 1973 și primele trei 
trimestre ale acestui an s-au econo
misit 7 804 mc material lemnos, peste 
116 000 tone combustibil convențional. 
82 milioane kWh energie electrică. 
Un număr important de întreprin
deri, în anul trecut și în acest an 
au reușit să se încadreze în chel
tuielile planificate la 1 000 lei pro
ducție. Cu toate acestea, realizările 
obținute in reducerea consumurilor 
și cheltuielilor nu sînt satisfăcătoare. 
La multe întreprinderi consumurile 
de materii prime nu se situează la 
nivelul dotării tehnice existente, iar 
în alte cazuri’ normele de consum 
prevăzute prin plan sînt depășite. 
Pierderi importante se înregistrează 
și datorită nerespectării disciplinei 
financiare, imobilizării de fonduri în 
stocuri supranormative, efectuării de 
cheltuieli neeconomicoase, risipei și 
degradării unor bunuri.

în alte întreprinderi nu se acordă 
atenția cuvenită utilizării cît mai 
depline a capacităților și suprafețe
lor de producție. Sint cazuri cînd, 
datorită unor reparații de slabă ca- 

cincinalului următor și în perspectivă 
pină în anul 1990, care să asigure 
progresul, dezvoltarea intensivă a 
producției agricole și obținerea unei 
importante creșteri a productivității 
muncii, întărirea economico-organi- 
zatorică a unităților agricole și de in
dustrie alimentară, transformarea a- 
cestora în centre puternice de pro
ducție.

Va trebuj să sporim producția glo
bală agricolă, în perioada 1976—1980, 
cu 25—34 la sută față de realizările 
preliminare ale cincinalului 1971— 
1975. Pentru realizarea acestor preve
deri preocuparea noastră primordială 
va fi îndreptată spre folosirea mai 
bună a pămîntului, sporirea produc
tivității, precum și pentru apărarea 
și conservarea acestui bun național. 
Suprafețele amenajate pentru iriga
ții vor crește, pînă în 1980, la 3 mi
lioane hectare, iar cele îndiguite și 
desecgte cu peste 1,1 milioane hec
tare.

Corespunzător prevederilor Direc
tivelor, dezvoltarea agriculturii noas
tre în viitor își va menține ca o- 
biectiv de! bază creșterea producției 
de cereale; îndeosebi de griu și po
rumb ; producția de cereale va tre
bui să ajungă la 23 milioane tone, 
ceea ce va însemna o tonă de cere
ale pe locuitor. Totodată, se va acorda 
o importanță deosebită culturii plan
telor tehnice, precum și legumicul- 
turii, viticulturii și pomiculturii. In 
obținerea acestor rezultate, avem in 
vedere experiența unităților agricole 
fruntașe, care au obținut, la hectar, 

bătut politica partidului, dovedesc o 
înaltă răspundere față de partid, 
față de interesele oamenilor muncii. 
Despre atenția acordată pre
gătirii cadrelor, compoziției sociale 
a acestora, vorbește faptul că din 
numărul total al activiștilor de partid 
peste 72 la sută provin din rindul 
muncitorilor, 77 la sută au absolvit 
școli politice ; grija pentru a asigura 
continuitatea in muncă, îmbinarea 
experienței cadrelor virstnice cu e- 
lanul și entuziasmul tinerilor se re
flectă în aceea că 86 la sută din 
totalul activiștilor au vîrsta sub 45 
de ani.

Ca și în alte domenii, în domeniul 
muncii de cadre am beneficiat de 
indicații prețioase, care au permis 
instaurarea unui. sistem de formare, 
selecționare și promovare a cadrelor. 
Din păcate, nu se manifestă peste 
tot și nici la cei care lucrăm în do
meniul cadrelor preocuparea cuve
nită pentru aplicarea întocmai a tu
turor prevederilor hotărîrii și legii 
care reglementează această activita
te. încă nu se face peste tot — a 
apreciat vorbitorul — o. selecție co
respunzătoare a cadrelor atunci cind 
sînt promovate,'care, potrivit hotă- 
rîrilor stabilite, trebuie să fie supuse 
unor concursuri și verificări, să aibă 
aprecierea colectivelor de oameni ai 
muncii în rindul cărora lucrează. Nu 
se acordă atenția cuvenită asigurării 
unei puternice rezerve de cadre, în 
concordantă cu dezvoltarea în per
spectivă a tuturor sectoarelor vieții 
sociale.

După ce Sj-a referit la activitatea 
extrem de bogată și de fructuoasă 
pe plan internațional a partidului și 
statului nostru, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în încheierea 
cuvîntării. vorbitorul a spus : Pro
gramul partidului nostru, Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, celelalte documente ce 
vor fi aprobate deschid întregului 
popor perspective fără precedent, 
ceea ce și conferă Congresului al 
XI-lea o importantă istorică deose
bită. Avem satisfacția de a participa 
nemijlocit la grandioasa epopee a 
construcției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe plaiurile 
României. Vom face totul pentru a 
fi la înălțimea sarcinilor de mare 
răspundere puse de partid în fața 
întregului activ, a tuturor comuniș- 

■ tilor, nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca obiectivele trasate de is
toricul Congres al partidului să fie 
întocmai îndeplinite.

litate, lipsei pieselor de schimb, ne- 
asigurării aprovizionării corespunză
toare a locurilor de muncă, gradul de 
utilizare a mașinilor și instalațiilor 
este încă scăzut. La aceasta se a- 
daugă faptul că în unele întreprin
deri, importante capacități nu pro
duc la parametrii proiectați. Deși 
s-au făcut unele progrese în acțiu
nea de dotare a spațiilor industriale 
nefolosite, totuși. în această privință 
mai? sjnt multe de făcut. Din supra
fața de peste 16 000 m p identificați 
în urma studiilor făcute în unități, 
pînă la sfîrșitul anului va fi dota
tă cu mașini o suprafață de circa 
8 500 m p. Pentru intensificarea a- 
cestei acțiuni, este necesar un ajutor 
mai mare din partea ministerelor și 
centralelor, in primul rînd de la mi
nisterele industriei chimice, indus
triei metalurgice și industriei ușoa
re, în soluționarea acelor probleme 
care depășesc posibilitățile întreprin
derilor.

După ce a apreciat utilitatea în
ființării comisiei de planificare te
ritorială la județe, vorbitorul a fă
cut propuneri de îmbunătățire a ac
tivității de planificare teritorială. 
Bunăoară, a relevat necesitatea avi
zării și de către organele locale a 
modificărilor de plan preconizate de 
titular. Vorbitorul a opinat, de ase
menea, pentru corelarea perioadei de 
contractare a produselor cu întoc
mirea planului de aprovizionare, în- 
trucit planul de aprovizionare se e- 
laborează pentru anul următor în 
lunile martie-aprilie, in timp ce ac
țiunea de contractare a producției- 
marfă se efectuează în lunile au- 
gust-octombrie. Ar putea fi evitate 
astfel o serie de neajunsuri privind 
formarea de stocuri supranormative 
în unele cazuri, sau neacoperirea co
respunzătoare cu materialele necesa
re producției.

In încheiere. — a spus vorbitorul 
— îngăduiți-mi să asigur Congresul 
că oamenii muncii din județul Iași, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, strîns uniți în ju
rul Comitetului. Central, al secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu vor precu
peți nici un efort, vor munci cu 
toată pasiunea pentru înfăptuirea 
Programului partidului, a liniei sale 
politice generale interne și externe, 
care întruchipează voința și idealu
rile noastre de pace și prosperitate, 
de ridicare a patriei noastre pe cul
mile civilizației comuniste.

partid Ialomița
în condiții de neirigare, 4—5 tone griu 
și 6—7 tone porumb. Totodată, canti
tățile de ingrășăminte chimice vor 
spori an de an, asigurindu-se pînă 
la sfîrșitul viitorului cincinal 250—280 
kg substanță activă pe hectar arabil, 
vii și pomi, precum' și pesticidele 
necesare agriculturii.

Se va asigura în același timp me
canizarea totală a lucrărilor la prin
cipalele culturi agricole, se vor intro
duce în exploatare tractoare de 180 
CP cu seturile de mașini necesare.

Pentru folosirea cu randament mai 
ridicat a acestor mijloace vor trebui 
îmbunătățite calificarea și utilizarea 
forței de muncă din agricultură. 
Cooperatorii și ceilalți lucrători din 
agricultură trebuie să fie pregătiți 
și ca mecanizatori, pentru a putea 
conduce utilajele și agregatele din 
dotarea agriculturii.

In creșterea animalelor, prevederile 
de sporire a efectivelor la toate spe
ciile, in unitățile agricole socialiste 
și gospodăriile populației, se îmbină 
cu măsurile pentru obținerea unor 
randamente superioare pe animal, 
în așa fel ca, in medie, pe perioada 
1976—1980, producția totală să spo
rească cu 40—50 la sută la carne, la 
lapte, la ouă și cu 21—36 la sută la 
lină.

Pe baza indicațiilor date de tova
rășul secretar general, Nicolae 
Ceaușescu, vom extinde și dezvolta 
sectorul taurin și ovin, îndeosebi în 
zonele montane și submontane, folo
sind marile resurse de furaje oferite 
de pajiștile naturale, a căror îmbună

tățire va constitui pentru noi o sar
cină prioritară. Ne vom concentra 
efortul pentru lichidarea lipsurilor 
în creșterea, selecția și ameliorarea 
efectivelor și îndeosebi în sporirea 
producției de lapte și lină, unde a- 
vem serioase rămîneri în urmă.

O atenție deosebită vom acorda 
realizării în termen a obiectivelor de 
investiții, modernizării celor exis
tente, tuturor celorlalte acțiuni me
nite să asigure creșterea producției 
și eficiența acesteia.

După ce a amintit că în perioada 
care s-a scurs de la Congresul al 
X-lea agricultura țării noastre a în
registrat o serie de rezultate în toate 
sectoarele de activitate, vorbitorul a 
prezentat neajunsurile în activitatea 
ministerului legate de conducerea și 
îndrumarea unităților în subordine, 
de nerespectarea disciplinei de plan 
și tehnologice, precum și lipsa de 
operativitate în rezolvarea proble
melor ridicate de procesul de pro
ducție. Ca urmare, producțiile me
dii și productivitatea muncii' sînt încă 
scăzute în raport cu eforturile mari

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN VOICU
delegat al

începîndu-și intervenția prin expri
marea deplinului acord cu Raportul 
Comitetului Central prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, magistrală 
analiză cu profundă semnificație teo
retică a drumului parcurs în ulti
mii ani și a noilor sarcini și proble
me de însemnătate istorică ce stau 
în fața partidului nostru, a întregului 
popor muncitor român in această 
nouă etapă de construcție socialistă 
și comunistă in țara noastră, vorbi
torul a evidențiat că acesta, pre
cum și Programul partidului, cartă 
fundamentală teoretică și practică a 
partidului — cum bine o denumește 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — vor 
sluji ca far călăuzitor în întreaga ac
tivitate a partidului nostru, a po
porului muncitor în anii următori, 
constituind în același timp o contri
buție la îmbogățirea tezaurului mar- 
xism-leninismului, un aport construc
tiv la dezvoltarea gindirii revoluțio
nare. In Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și în Pro
gram își găsește reflectarea concepția 
partidului nostru potrivit căreia fie
care partid are nu numai dreptul, dar 
și îndatorirea de a-și aduce contri
buția la dezvoltarea creatoare a teo
riei tocmai prin modul în care înțe
lege să soluționeze problemele revo
luției și construcției socialiste în 
propria țară, prin răspunsurile date 
cerinței de a aplica adevărurile fun
damentale ale socialismului științi
fic la condițiile concrete, prin inter
pretările date principalelor fenomene 
ale lumii contemporane, ale proce
sului revoluționar mondial.

Sub’impulsul și cu imensa contri
buție teoretică personală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, partidul a 
întreprins în ultimii ani ampla acti
vitate pentru aprofundarea proble
melor privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
strategia’ generală ’ a construcției, so
cialiste; și ' comuniste în condițiile sta
diului Românier ca țară socialistă în 
curs de. dezvoltare;.' națiunea și pro
blema națională, raportul dintre na
țional și internațional în procesul re
voluției și construcției socialiste, mu
tațiile profunde, procesele și tendin
țele care au loc în lumea contempo
rană, principiile relațiilor dintre ță
rile socialiste, dintre partidele comu
niste și muncitorești, dintre toate 
statele lumii.

Principiul nostru călăuzitor este 
conducerea unitară de către partid a 
întregii vieți ideologice și de edu
care socialistă a maselor. Partidul 
nostru pornește de la concepția că 
marxism-leninismul reprezintă o în
vățătură vie, care se înnoiește conti
nuu, constituind o sinteză profund 
științifică a tendințelor social-politice 
și a tuturor valorilor ideologice, teo
retice contemporane. Metoda dialec
tică materialistă nu reprezintă o su
mă de cunoștințe gata închegate, ci

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI DALEAf
delegat al organizației județene de partid Satu-Mare

Congresul al XI-lea al partidului 
nostru — eveniment de o deo
sebită semnificație în viața par
tidului și a țării — are inalta mi
siune de a da girul său unor docu
mente de importanță istorică pentru 
dezvoltarea societății românești. - In 
proiectul de Program, in magistra
lul Report prezentat la Congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, raport 
ce completează în mod armonios do
cumentele supuse Congresului, se re
flectă capacitatea comuniștilor ro
mâni, a secretarului general al parti
dului de a elabora o politică atotcu
prinzătoare, dinamică și realistă, în 
conformitate cu interesele vitale ale 
poporului, cu tendințele obiective ale 
evoluției lumii contemporane. Conce
perea unui asemenea program cute
zător, care vizează în.tr-o perspectivă 
de 20—25 de ani progrese substan
țiale în toate sferele vieții economico- 
sociale, atestă maturitatea spiritului 
prospectiv al partidului nostru, stăpi- 
nirea științei conducerii societății, re
prezintă o marcantă și originală con
tribuție la îmbogățirea tezaurului 
marxism-leninismului.

Cu conștiința răspunderii manda
tului ce mi-a fost încredințat — a 
spus vorbitorul — în numele comu
niștilor pe care îi reprezint, al mi
lioanelor de membri ai sindicatelor, 
îmi exprim acordul deplin cu pre
vederile Programului și Directivelor 
Congresului al XI-lea, cu Raportul 
secretarului general al partidului, 
împărtășesc întru totul aprecierea 
din Raport potrivit căreia dezvol
tarea socialistă a României a cu
noscut în ultimul deceniu un avînt 
puternic, fără precedent, iar anii 
care au trecut de la Congresul al 
X-lea constituie cea mai fertilă pe
rioadă în propășirea patriei. Ritmu
rile înalte sînt caracteristice nu nu
mai dezvoltării economiei noastre so
cialiste, ci și ridicării nivelului de 
trai al poporului, sporirii accentuate 
a veniturilor oamenilor muncii. 
Creșterpa absolută a retribuției medii 
este în actualul cincinal de peste 
două ori mai mare decit cea reali
zată în perioada 1960—1965. Semni
ficativă este, și progresia retribuției 
tarifare ■ minime. Majorată cu 235 
de lei între anii 1965—1970, ea va 
spori cU 438 de lei — deci aproape 
dublu — în actualul cincinal, în 
condițiile unei mari stabilități a 
prețurilor. Realizările demonstrează 
cu puterea de convingere a faptelor 
că sensul a tot ceea ce înfăptuiește 

făcute de stat pentru asigurarea ba
zei tehnice materiale a agriculturii. 
Cheltuielile materiale de producție 
sint încă ridicate, iar valoarea pro
ducției la 1 000 lei fonduri fixe in
dică nefolosirea la parametrii proiec
tați a capacităților productive. De 
aceea, eficiența economică în unele 
unități agricole și de industrie ali
mentară lasă de dorit la o serie de 
produse.

Documentele Congresului pun In 
fața agriculturii și industriei alimen
tare sarcini complexe, deosebit de 
importante, prin a căror îndepli
nire se asigură dezvoltarea acestora 
în concordanță deplină cu celelalte 
ramuri ale economiei noastre națio
nale.

Avem în desfășurarea activității 
noastre o orientare precisă, funda
mentată științific, dispunem de o 
experiență bogată, acumulată îndeo
sebi in ultimele două cincinale ; avem 
un partid puternic, sîntem călăuziți și 
Îndrumați de un conducător încercat, 
dotat cu o gîndire cutezătoare, cu-

organizației județene de
un instrument ce permite să se ana
lizeze critic, realist, fenomenele vie
ții sociale, necontenitele și profun
dele schimbări calitative care au loc 
în evoluția lumii contemporane, in 
procesul revoluționar mondial.

Referindu-se în continuare la în
datorirea lucrătorilor de pe frontul 
ideologic de a manifesta mai multă 
cutezanță, spirit novator, interes și 
receptivitate în studierea noilor fe
nomene ce apar în practica construc
ției noastre socialiste, în economie, 
știință, cultură, ca și în viața inter
națională, în dezvoltarea generală a 
societății, vorbitorul a arătat că 
Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului, ca și Pro
gramul partidului ne îndeamnă la 
o abordare creatoare a probleme
lor teoretice și practice de pe pozi
țiile marxism-leninismului. Trebuie 
să urmăm cu consecvență acest în
demn, căci orice închistare în dogme 
și tipare prestabilite, în , texte care 
corespundeau altor condiții ale acti
vității revoluționare nu pot decît să 
aducă prejudicii mersului înainte, 
progresului societății. Nu putem trece 
aci — a subliniat vorbitorul — peste 
faptul că lucrătorii de pe frontul 
nostru ideologic încă nu au lichidat 
neajunsurile criticate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — insuficienta 
legare a activității teoretice de prac
tica socială, insuficienta integrare cu 
învățămintul, lipsa de perseverență 
in a aborda și a duce la capăt tema
tica prioritară indicată de Plenara 
din noiembrie 1971 a Comitetului 
Central, de documentele de partid. 
Mai apar încă studii și volume cu 
alură teoretică în care abundă prac
ticismul îngust, lipsit de orizont, ten
dințe livrești de teoretizare abstractă, 
de plutire în sferele înalte ale unor 
concepte și principii „în sine", rupte 
de contextul social.

în continuare, vorbitorul a arătat că 
lucrările Congresului nostru duc mai 
departe opera realizată de Congresele 
al iX-iea’ și al'X-lea-, 'cară au râp're- 
zentat o cotitură in viața ideologică 
a partidului și a țării, căci aceste lu
crări ridică noi probleme teoretice și 
lărgesc mult aria tematică în acest 
domeniu, ceea ce, fără îndoială, va 
aduce cu sine o nouă intensificare a 
muncii de cercetare în științele so
ciale, a activității în toate sectoarele 
frontului ideologic.

Este o cerință imperioasă ca lucră
torii frontului nostru ideologic să-și 
facă simțită prezența activă, comba
tivă în marile dezbateri ale epocii, 
de a face mai bine cunoscută con
tribuția creatoare a partidului nos
tru la clarificarea acutelor proble
me ideologice ale contemporaneită
ții, de a afirma in dialogul cu alte 
curente âe gîndire spiritul militant, 
constructiv al ideologiei noastre.

Faptul că teoria noastră revoluțio
nară joacă un rol fecund in spiritua
litatea contemporană implică el în- 

partidul nostru, scopul fundamental 
al politicii sale este fericirea omului.

Referindu-se lă dezbaterea docu
mentelor pentru Congres, vorbito
rul a subliniat că această amplă 
consultare populară a pus în evi
dență unanimitatea de voință a co
muniștilor, a întregii ființe națio
nale de a-1 avea, în continuare, în 
fruntea partidului pe cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul Ntcolae 
Ceaușescu, Spiritul lucid, capacita
tea de anticipare a evoluției viitoare, 
dinamismul în acțiune constituie ca
lități proprii secretarului general al 
partidului nostru, care, pe bună drep
tate, poate fi socotit arhitectul edi
ficiului măreț ce urmează să-l înăl
țăm în următorii 20—25 de ani pe 
pămîntul României. Consider firesc 
să-1 învestim pe autorul proiectului 
complex de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate cu 
înalta răspundere de a continua a- 
ceastă operă epocală.

După ce a arătat că procesul legic 
al creșterii rolului diriguitor al parti
dului se conjugă, într-o unitate dia
lectică, cu adîncirea continuă a de
mocrației socialiste, cu perfecțio
narea formelor, de participare a ma
selor muncitoare, a intregului popor 
la conducerea societății, vorbitorul a 
subliniat faptul că noile instituții ale 
democrației noastre, principiile care 
o guvernează întăresc rolul conducă
tor al clasei muncitoare. Instituțio- 
palizarea adunărilor generale, a co
mitetelor și consiliilor oamenilor 
muncii, ca foruri de conducere co
lectivă a unităților economice, a 
conferit muncitorilor puterea de a 
hotărî direct — în dubla lor calitate 
de producători și stăpîni ai mijloa
celor de producție și ai bunurilor 
materiale — în problemele funda
mentale ale conducerii, organizării, 
realizării și repartiției producției, a 
gospodăririi întreprinderilor.

Proiectul de Program, Raportul 
prezentat de secretarul general al 
partidului trasează cu claritate direc
țiile principale ale activității sindi
catelor, în ansamblul democrației 
socialiste. Ele sînt chemate să se 
manifeste mai eficient în conducerea 
vieții _ social-economice. Pentru a- 
ceasta — așa cum pe bună dreptate se 
subliniază in Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — con
sider că vor trebui făcute efor
turi serioase în direcția ridicării 
calității participării reprezentanților 
de drept ai sindicatelor în țoate or
ganismele de conducere, pentru a 

noscător profund al realităților zile
lor noastre, fapt pentru care pășim 
cu siguranță spre viitorul luminos al 
patriei noastre — comunismul.

Vă rog să-mi permiteți ca de la a- 
ceastă înaltă tribună să exprim 
profunda recunoștință pentru grija 
permanentă pe care secretarul nos
tru general o acordă agriculturii, 
pentru indicațiile prețioase și orientă
rile de perspectivă date in_ urma 
nenumăratelor vizite in unitățile a- 
gricole, a întîlnirijor de lucru cu cei 
ce muncesc în agricultură. Totodată, 
ne angajăm în fața Congresului să 
muncim cu pasiune și dăruire, pu- 
nind în slujba partidului, a patriei, 
a poporului întreaga noastră putere 
de muncă și de creație, pentru ridi
carea la un nivel calitativ superior 
a activității de producție și econo
mice, înfăptuirea marilor obiective 
puse de Congresul al XI-lea în fața 
agriculturii și industriei alimentare, 
pentru a asigura poporului nostru 
produse agroalimentare din ce în ce 
mai multe, mai ieftine și mai bune.

partid Dolj
suși necesitatea unor contacte com
plexe, a unui dialog permanent cri
tic, cu curentele de gindire actuale. 
Este firesc ca în desfășurarea aces
tor contacte să facem o demarcație 
clară intre ideologii anticomuniști ex- 
ponenți ai cercurilor imperialiste a- 
gresive și ideologii nemarxiști cu 
vederi progresiste, democratice, chiar 
dacă, în procesul de clarificare, de 
căutări, aceștia exprimă și unele pă
reri cu care nu putem fi de acord și 
trebuie să le combatem. In lupța 
ideologică trebuie să știm a deosebi 
pe dușmanii socialismului de cei 
care, căutind puncte de contact cu 
noi, parcurg un drum sinuos, con
fuz, contradictoriu. Atitudinea dife
rențiată, în cadrul luptei ideologice 
contemporane este azi mai necesară 
ca oricind, ea puțind să contribuie 

' la încurajarea forțelor progresiste din 
lumea capitalistă, la sprijinirea idei
lor avansate, la apropierea acestor 
ginditori de ideile socialismului ști
ințific.

Este evident că dialogul fertil al 
teoriei marxist-leniniște cu alte cu
rente ideologice nu poate să însemne 
concesii față de ideologia burgheză, 
atitudine de toleranță față de anti
comunism. .Armonizarea ideologică 

. între socialism și capitalism, bu
năvoința față de ideologia anticomu
nistă sint străine spiritului de parti
nitate comunistă.

In acest spirit vom depune eforturi 
ca, aplicind indicațiile și recomandă
rile permanente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, inspirîndu-ne 
din clarvăzătoarele teze ale Raportu-. 
lui prezentat de secretarul nostru 
general, din celelalte documente ale 
Congresului, revista „Era socialis
tă" să aducă o contribuție cît mal 
mare la dezbaterea problemelor com
plexe ale societății noastre șl ale 
lumii contemporane, la educarea so
cialistă a maselor. . .

în încheiere, vorbitorul. a subliniat 
Importanța pe care 6 prezintă pentru 
activitatea hoastră ’ ideologică, ca și 

•pentru activitatea in toate domeniile, 
faptul că, pentru intiia oară în isto
ria partidului nostru, Congresul a- 
cesta ne prezintă un program unitar 
de perspectivă, pe o perioadă înde
lungată, în vederea dezvoltării socia
liste a țării și trecerii la comunism. 

Susținînd propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător de partid și de stat, călit prin
tr-o vastă experiență de peste 40 de 
ani în lupta revoluționară a clasei 
noastre muncitoare, a poporului 
român, să fie reales în funcția de 
secretar general al partidului, vorbi
torul a exprimat convingerea fermă 
că partidul nostru, sub conducerea 
cutezătoare și deschizătoare de largi 
perspective a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, va înainta cu hotărîre pe 
căile socialismului și comunismu
lui.

substanțializa contribuția lor la 
elaborarea și înfăptuirea deciziilor. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, sindicatele au datoria să asi
gure unirea eforturilor colectivelor 
din fiecare întreprindere și instituție 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nurilor și a angajamentelor asu
mate în întrecere. întreaga muncă 
politico-organizatorică de masă a 
sindicatelor trebuie să se regăsească 
în rezultate concrete, să se finali
zeze în creșterea productivității mun
cii, eficienței activității economice, 
în ridicarea calității produselor și 
serviciilor, în buna gospodărire a 
unităților.

Arătînd că Directivele Congresului 
prevăd pentru perioada 1976—1980 
formarea profesională a 1,8—2 mi
lioane de. persoane, vorbitorul a sub
liniat că sindicatele au însemnate 
răspunderi in înfăptuirea acestei pre
vederi. Ele trebuie să abordeze in 
mod unitar formarea profesională șl 
educația comunistă a tuturor oameni
lor muncii, întrucit venind în contact 
direct cu mijloacele de producție cele 
mai avansate, cu tehnica modernă, 
muncitorul nu capătă de la sine, in 
mod spontan, și o conștiință avan
sată. Sindicatele vor trebui să par
ticipe mai activ la aplicarea corectă 
a sistemului de retribuire a muncii, 
la realizarea obiectivelor social- 
culturale prevăzute în planul națio
nal unic, la exercitarea controlului 
obștesc, sub egida Frontului Unității 
Socialiste, la aplicarea legislației 
muncii, la înfăptuirea integrală a 
tuturor măsurilor privind îmbunătă
țirea condițiilor de lucru și de trai 
ale celor ce muncesc.

Creșterea în perioada următoare a 
rolului sindicatelor în toate dome
niile incumbă obligația unei reeva
luări a stilului și metodelor de mun
că, îmbunătățirea accentuată a acti
vității organizatorice și cultural- 
educative, adîncirea democrației 
muncitorești în viața sindicatelor, în
lăturarea formalismului, a acțiunilor 
cu eficiență scăzută, care se mai ma
nifestă în practica unor organe sin
dicale. In viitor se impune cu nece
sitate realizarea unei mai strinse con
lucrări cu celelalte organizații de 
masă și obștești, îndeosebi cu orga
nizațiile de tineret și de femei. Fo
losind mai bine cadrul organizatoria 
al Frontului Unității Socialiste, po
sibilitățile ce le oferă acesta pentru
(Continuare în pag. a Vil-a)
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coordonarea activității organizațiilor 
componente, sindicatele trebuie să 
elimine paralelismele, suprapune
rile, să concentreze forțele comune 
spre înfăptuirea obiectivelor unice 
stabilite de Programul partidului.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că în anii de după Congresul al 
X-lea — anii cei mai bogați în în
făptuiri și în domeniul 'politicii ex
terne românești — Uniunea Generală 
a Sindicatelor și-a dezvoltat consi
derabil activitatea internațională. In 
prezent, U.G.S.R. întreține relații cu 
centrale și organizații sindicale din 
115 țări. Numai în acest an ne-au 
vizitat 268 de delegații sindicale 
străine, iar Uniunea Generală a Sin-

CUVÎNTAREA
delegat al

TOVARĂȘULUI
organizației județene da

Documentele pe care le dezbate 
înaltul forum al partidului — Rapor
tul tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, Programul și Di
rectivele Congresului se impun prin 
ținuta lor principială, prin profun
zimea analizei, prin bogăția și am
ploarea problemelor actuale și de 
perspectivă privind dezvoltarea în
tregii vieți sociale din tara noastră.

Ca delegat al organizației județene 
de partid Cluj — a spus vorbitorul 
— îmi îndeplinesc mandatul de a da 
glas adeziunii totale și aprobării de
pline de către comuniști, de către 
toți oamenii muncii, români, ma
ghiari și de altă naționalitate, a a- 
precierilor și concluziilor Raportului 
Comitetului Central, a Programului 
partidului, Directivelor și a celorlalte 
documente ale Congresului, apro
bării întregii politici de edificare a 
socialismului în patria noastră, ela
borată cu atîta competență de parti
dul nostru. în același timp, ca pre
ședinte , al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
din România, exprim totala lor ade
ziune față de întreaga politică, a 
Partidului Comunist Român și față 
de documentele programatice ale 
P.C.R. ce vor fi aprobate de Con- 
gresitl al XI-lea și hotărîrea lor de 
a-și pune talentul și hărnicia în sluj
ba înfăptuirii neabătute a politicii 
partidului de înflorire multilaterală 
a patriei comune — România so
cialistă de astăzi și comunistă de 
mîine.

Programul și Directivele Congre
sului al XI-lea al partidului deschid 
perspective și sarcini mărețe în dez
voltarea învățămintului din țara 
noastră. Documentele subliniază, ca 
o problemă majoră, ridicarea nive
lului general al învățămintului, pen
tru pregătirea forței de muncă, creș
terea calificării și organizării reci
clării oamenilor muncii din toate do
meniile. In acest context, învățămin
tului superior îi revine sarcina de 
mare importanță a asigurării nece
sarului de cadre pentru' toate'*sectbâ-' 
rele activității econorajco-sociale. In 
vederea rezolvării acestor sarcini^ in- 
vățămîntul, cercetarea și producția

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GEORGE MACOVESCU
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Relevînd faptul că cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. are o pro
fundă semnificație națională și,, in 
același timp, stîrnește un incontes
tabil interes internațional, vorbitorul 
a arătat că imaginea pe care Româ
nia o proiectează astăzi în lume este 
imaginea unei țări socialiste, anga
jată cu toate forțele el intr-un vast 
program de dezvoltare, ă unui stat 
care își spune ferm și deschis cu- 
vintul in dezbaterea și soluționarea 
marilor probleme internaționale, 
care se bucură de stima și prietenia 
popoarelor lumii. Această imagine 
nouă a României reprezintă rezulta
tul muncii eroice a poporului nos
tru, reflectă politica marxist-leni- 
nistă a Partidului Comunist Român, 
activitatea strălucitoare, de un ex
cepțional dinamism, desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pro
eminentă personalitate a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, om de stat cu un mare pres
tigiu internațional.

Politica externă a patriei noastre, 
expresie a marilor procese înnoitoa
re din viața României contemporane, 
izvorăște din necesitățile țării, din 
interesele generale ale socialismu
lui, servind progresul și pacea în 
lume. Ea se bazează pe cunoașterea 
realităților și pe analiza lucidă, mar
xist-leninistă, a proceselor și feno
menelor din lumea contemporană.

O asemenea imagine a prezentat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Ra
portul expus în .fața Congresului, 
document de o excepțională valoa
re, de o pătrunzătoare analiză, știin
țifică marxiât-leninistă a evoluției, “ 
a tendințelor și a factorilor deter
minant! ai vieții social-politice și 
economice din lume.

în continuare, vorbitorul a evi
dențiat că partidul și statul nostru 
au situat în centrul politicii externe 
a României dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și de colaborare multilate
rală cu toate țările socialiste, pe 
baza respectării principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist, ale independenței, 
suveranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului mutual 
și întrajutorării tovărășești. Condu
cerea partidului și statului nostru, 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
militat consecvent pentru înfăp
tuirea exemplară a acestei linii po
litice. Arătînd că relațiile României 
cu țările socialiste s-au amplificat 
și diversificat în toate domeniile, în 
folosul reciproc, vorbitorul a subli
niat că întilnirile și convorbirile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu con
ducătorii de partid și'' de stat din ță
rile socialiste, într-un cadru bi și 
multilateral, au constituit eveni
mente de cea mai mare însem
nătate pentru dezvoltarea aces
tor relații de prietenie și colaborare, 
o contribuție activă la cauza unității 
lor. Pe lingă aceste întîlniri la nivel 
Înalt, numeroase delegații guverna
mentale române au fost în țările so
cialiste, și, de asemenea, un mare 
număr de delegații guvernamentale 
din țările socialiste au venit în 
România— toate acestea demonstrea
ză concret preocuparea statornică a 
partidului și statului nostru pentru 
amplificarea conlucrării fructuoase și 
ridicarea pe un plan superior a re
lațiilor de prietenie și de colaborare 
cu toate țările socialiste. în conti
nuare, vorbitorul a amintit că în ul
timii cinci ani, țara noastră a reînnoit 

dicatelor din România a trimis peste 
hotare 219 delegații. Cu aceste prile
juri am avut satisfacția să consta
tăm imensul prestigiu de care se 
bucură azi în lume România și pre
ședintele Nicolae Ceaușeăcu, inițiati
vele românești pătrunse de o înaltă 
responsabilitate pentru democratiza
rea relațiilor internaționale și instau
rarea unei ordini economice mai 
echitabile, pentru pace și securitate.

După ce a exprimat acordul de
plin cu principiile directoare- ale po
liticii externe românești, expuse în 
proiectul de Program și în Raport, 
vorbitorul a arătat că Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din România 
va situa și în viitor în centrul acti
vității sale internaționale dezvoltarea 
relațiilor cu sindicatele din toate ță
rile socialiste, cu toate sindicatele a- 

trebuie unite, contopite îhtr-un pro
ces unitar, inseparabil. în acest sens, 
s-a trecut la realizarea dublei sub
ordonări a învățămintului de specia
litate, s-au prevăzut măsuri pentru 
o conlucrare mai strînsă între invă- 
țămînt, institutele de cercetare și 
unitățile industriale, agricole și ațte 
unități economice.'

Vorbitorul a relevat, totodată, că 
în contextul indicațiilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
conferința învățămintului superior, 
Centrul universitar din Cluj a acor
dat o atenție deosebită extinderii 
practicii studenților, ca și îmbună
tățirii conținutului ei. Noile planuri 
de învățămînt prevăd o creștere a 
activităților practice și de laborator, 
în această ordine de idei — a spus 
vorbitorul — aș releva faptul că, în 
vederea continuării acțiunii de inte
grare a învățămintului cu cerceta
rea și producția, pentru anul 1975 
au fost elaborate măsuri concrete în 
toate facultățile Universității cluje
ne care au în vedere prestarea de 
către studenți a unor activități pro
ductive în întreprinderi, instituții și 
așezăminte de cultură.

Sîntem conștienți de necesitatea 
antrenării tuturor cadrelor didactice, 
indiferent de disciplina pe care o pre
dau, în acțiunea complexă de educare 
a tineretului. Vom face totul pentru 
ca toate cadrele didactice din învă- 
țămîntul superior clujean să nu se 
mărginească la transmiterea unor cu
noștințe de specialitate, ci să devină 
educatori comuniști ai tineretului 
nostru universitar.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Doresc să exprim, de asemenea, acor
dul deplin, totala adeziune la poli
tica internațională a partidului, în 
care își găsesc reflectarea năzuințele 
și hotărîrea poporului nostru de a 
dezvolta trainic legăturile de priete
nie cu țările socialiste, solidaritatea 
sa activă cu popoarele care luptă 
pentru independență și o viață na
țională liberă, hotărîrea sa de a lupta 
împotriva-politicii agresive,- de do'mi- 
nar^, și dictat a imperialismului, pen
tru pace și bună înțelegere între po
poare. Aceasta își găsește o puternică 

tratatele de prietenie cu 4 țări socia
liste (Bulgaria, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S.) și a încheiat primul tratat 
de prietenie cu Republica Democrată 
Germană. în scopul extinderii și 
perfecționării cadrului juridic al re
lațiilor României cu statele socialiste, 
au fost încheiate, în aceeași perioadă, 
peste 400 tratate, acorduri, convenții 
și alte instrumente de colaborare bi 
și multilaterale.

Relevind că partidul și statul nos
tru acordă o atenție crescîndă dez
voltării relațiilor cu țările care au 
pășit pe drumul afirmării indepen
dente. vorbitorul a spus : evoluția 
favorabilă a raporturilor României 
cu țările în curs de dezvoltare a fost 
stimulată în primul rind de vizitele 
efectuate de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in 26 de țări din Africa, 
Asia și America Latină, precum și de 
vizitele a 17 șefi de state din cele 
trei continente în țara noastră. Aceste 
întîlniri, prin caracterul, obiectivele 
și rezultatele lor; au constituit mij
loacele esențiale pentru promovarea 
relațiilor de prietenie și solidaritate 
dintre poporul român și • popoarele 
acestor țări. La acestea trebuie 
adăugate și cele peste 250 de vizite 
reciproce de delegații guvernamen-
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Congresul nostru are loc la con
fluența unui trecut bogat' în rezul
tate și învățăminte și a unui viitor 
cu probleme complexe și sarcini cali
tativ noi. Acestea sînt analizate cu 
rigurozitate științifică in Raportul Co
mitetului Central, prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care sinte
tizează creator problemele majore ale 
evoluției socialismului în țara noas
tră, cit și formele superioare ale orîn- 
duirii sociale.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că industria noastră chimică este și 
devine tot mai mult un important 
factor al dezvoltării economice și 
progresului tehnic. în anul acesta 
producția globală a industriei noastre 
chimice, care se situează pe locul 
al X-lea pe plan mondial, va fi de 
peste 170 ori mai mare decît în 1938.

Trebuie să relev, a spus vor
bitorul, excepționala contribuție 
personală adusă de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea 
fundamentelor și liniilor directoare 
ale dezvoltării acestei industrii de 
vîrf, rod și in același timp motor al 
revoluției științifico-tehnice contem
porane. Unanimitatea cu care comu
niștii din unitățile Ministerului In
dustriei Chimice, întregul partid 
sprijină propunerea realegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar geheral al partidului, are 
la bază meritele sale deosebite în 
fața națiunii noastre socialiste, in
disolubila legătură cu masele, fide
litatea de neclintit față de marxism
leninism, de cauza socialismului și 
comunismului.

Raportez Congresului că industria 
chimică va realiza cincinalul înain
te de termen, a subliniat vorbitorul. 
Ritmul mediu anual de creștere a in
dustriei chimice în acest cincinal va 
fi de peste 19 la sută ; producția va 

filiate la Federația Sindicală Mon
dială. Totodată, extinde relațiile bi și 
multilaterale cu sindicatele progresis
te de alțe afilieri sau neafiliate, 
va amplifica legăturile de soli
daritate cu organizațiile sindicale 
din țările care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu toate for
țele progresiste, antiimperialiste.

în încheierea cuvîntării sale, vor
bitorul a arătat că Uniunea Gene
rală a Sindicatelor consideră ca cea 
mai înaltă datorie, a sa participarea 
cu întreaga ei capacitate politico- 
organizatorică la mobilizarea și spo
rirea efortului întregului popor pen
tru realizarea mărețelor obiective ce 
ne stau în față, la făurirea cu suc
ces a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

PETERFI ISTVĂN
partid Cluj
reflectare in afirmarea relațiilor de 
tip nou, întemeiate pe egalitate, pe 
respectul reciproc al independenței, 
neamestecul în treburile interne și 
întrajutorare tovărășească. Ea își 
găsește, de asemenea, expresie în 
sprijinul pe care, poporul nostru îl 
acordă altor popoare care luptă, pen
tru libertate, forțelor progresiste re
voluționare din alte țări. în sfîrșit, 
aceasta iși găsește expresie în întrea
ga politică internațională a partidului 
și statului nostru, îndreptată spre 
realizarea securității și păcii in Eu
ropa, în întreaga lume.

Doresc ca, de la înalta tribună a 
Congresului partidului, să mă refer 
la rolul cu totul deosebit pe care îl 
are în elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent patriot, revoluționar înflăcă
rat și internaționalist consecvent. 
Aportul domniei sale la soluționarea 
celor mai complexe probleme teore
tice și practice ale vastului proces de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la elaborarea și 
fundamentarea politicii internaționale 
a partidului și statului are o valoare 
excepțională și generează admirația 
și recunoștința întregului nostru po
por. De aceea, comuniștii, toți oame
nii muncii din țara noastră își unesc 
voința și gîndul într-un singur 
glas: realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Președintele Republicii, în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român și susțin 
din toață inima această propunere, 
fiind profund convinși de importanța 
pe care o are pentru destinele pa
triei, pentru progresul politic, econo
mic și social al României socialiste.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Cluj, 
vă doresc din inimă dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și 
putere de muncă, pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului. 
Cu tovarășul Nicolae. Ceaușescu in 
frpnte sîntem convinși că România 
socialistă va înflori necontenit, va 
Înainta cu pași siguri spre comunism.

partid Buzău
tale. Documentele semnate cu aceste 
prilejuri •— 13 Declarații solemne, 
3 Tratate de prietenie și de coope
rare, 30 Declarații și Comunicate co
mune, un Acord general de colabo
rare și peste 370 alte acorduri, pro
tocoale și convenții — au deschis 
noi și vaste perspective dezvoltării 
și diversificării relațiilor României 
cu țările care au pășit pe calea afir
mării independente.

în continuare, arătînd că, In spiri
tul principiilor coexistenței pașnice, 
raporturile României cu statele capi
taliste au cunoscut o dezvoltare și o 
diversificare continuă în domeniile e- 
conomic, politic, tehnico-științific, 
cultural, vorbitorul a menționat : și 
aici, rolul principal l-au avut vizite
le tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
11 țări occidentale, unde a avut 
întîlniri cu conducătorii țărilor res
pective și cu personalități politice, 
economice și culturale, precum și 
convorbirile prilejuite de vizitele in 
țara noastră a 10 șefi de state și gu
verne din aceste țări. Convorbirile 
președintelui statului nostru cu fac
torii de răspundere din numeroase 
țări occydentale au reprezentat un 
sprijin prețios pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre țara noastră și ță
rile respective, au constituit contri

buții constructive în direcția destin-

fi în 1975 de 2,4 ori mai mare decit 
în 1970 ; sarcinile de export prevă
zute vor fi depășite cu 50 la sută ; 
productivitatea muncii va crește cu 
60 la sută.

Un rol de seamă în dezvoltarea in
dustriei chimice a revenit în acești 
ani cercetării. In perioada 1971—1975 
vor fi valorificate peste 260 cercetări, 
care în cincinalul actual vor aduce o 
economie la import de circa 7,8 miliar
de lei. Ponderea in producția globală a 
produselor noi și reproiectate cu per
formanțe îmbunătățite crește de la 
7,5 la sută în anul 1971 la 30 la sută in 
1975.

Vorbitorul a arătat, totodată, că în 
activitatea industriei chimice s-au 
manifestat lipsuri care au diminuat 
posibilitățile reale ale aceste ramuri. 
Elaborarea cu întîrziere a unor stu
dii tehnico-economice și documentații 
de execuție, întîrzieri mari la livra
rea utilajelor din țară și din străină
tate, deficiențe în execuția unor uti
laje, unele rămîneri în urmă în exe-, 
cuția lucrărilor de construcții și în
deosebi în deschiderea frontului de 
montaj, au provocat întîrzieri la 
punerea în funcțiune a instalațiilor. 
Nerealizările au fost influențate 
și de faptul că o parte din unitățile 
din industria chimică nu au asigurat 
aprovizionarea ritmică cu unele ma
terii prime din țară și import, nu au 
luat măsurile necesare pentru preve
nirea defecțiunilor tehnologice pre
cum și a avariilor grave la unele in
stalații importante.

în sconul îmbunătățirii activității 
și pentru asigurarea condițiilor nece
sare obținerii unor rezultate maxime 
pînă la finele acestui an și în anul 
viitor, a fost elaborat și este în 
execuție un vast program de ac
țiune. Pentru cincinalul 1976—1980 
s-au luat din’ timp măsuri, ela- 
borindu-se studii de dezvoltare 

derii și cooperării dintre state cu o- 
rinduiri social-politice diferite, a 
înfăptuirii dezideratului vital al tu
turor popoarelor : asigurarea păcii 
și cooperării internaționale.

Aș dori să subliniez aici — a de
clarat vorbitorul — un fapt, o rea
litate semnificativă. în toate aceste 
convorbiri pe care le-am amintit 
secretarul general al. partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
expus cu o deosebită claritate și 
fermitate ideile și concepțiile parti
dului și statului nostru asupra prin
cipalelor probleme ale vieții inter
naționale, izvorîte din analiza apro
fundată marxist-leninistă a lumii și 
societății contemporane, a promovat 
interesele înaintate ale socialismu
lui. Și dacă glasul lui a fost ascul
tat, dacă argumentele lui au fost 
acceptate, dacă propunerile lui au 
fost adoptate în confruntare cu re-; 
prezentanții altei ideologii — aceas
ta se datorește calităților de deose
bit militant comunist ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, toate acestea 
înseamnă un mare succes al parti
dului nostru, al socialismului, al 
marxism-leninismului.

Creșterea relațiilor României cu 
țările capitaliste . dezvoltate este 
ilustrată și de Șutele de schimburi 
reciproce de delegații guvernamen
tale, de cele 6 declarații solemne și 
comune, de cele peste 260 acorduri, 
convenții, protocoale și alte instru
mente încheiate cu aceste țări în 
perioada de după Congresul al 
X-lea ai partidului nostru.

Prin toate aceste acțiuni cu țările 
occidentale s-a pus constant în evi
dență preocuparea României, a con
ducerii sale, pentru aprofundarea 
dialogului politic, consolidarea des
tinderii, soluționarea problemelor 
controyersate pe cale politică, prin 
negocieri, pentru excluderea din 
viața internațională a utilizării for
ței și amenințării cu forța.

După ce a menționat că după Con
gresul al X-lea al P.C.R. România 
socialistă a stabilit relații diplomatice 
cu 26 de state, țara noastră avînd 
astăzi relații diplomatice și consulare 
cu 119 state, vorbitorul s-a referit în 
continuare la activitatea României în 
cadrul organizațiilor și organismelor 
internaționale, relevind că în ca
drul acesteia au fost prezentate nu
meroase inițiative și propuneri care 
au influențat favorabil dezbaterile 
și eforturile Urmărind soluționarea 
marilor probleme ale vieții interna
ționale contemporane. Aceste iniția
tive au vizat probleme fuhdamen- 
tâle ale lumii contemporane, cum 
sint : necesitatea stringentă a unor 
măsuri de dezarmare generală și, în 
primul rind, a celei nucleare ; re
ducerea cheltuielilor militare ; in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale; lichidarea 
subdezvoltării, reducerea și elimi
narea decalajelor dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvol
tare ; întărirea rolului O.N.U. și a 
altor organisme in viața internațio
nală.

Subliniind că politica externă a 
partidului și statului nostru poartă 
amprenta personalității secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, . vorbitorul a re
liefat că, pe plan extern, această 
deosebită personalitate se manifestă 
printr-o solidă și largă concepție de 
ansamblu, printr-o consecventă prin
cipialitate marxist-leninistă, prin- 
tr-un luminat patriotism, printr-o ex
cepțională capacitate de analiză, prin
tr-o continuă acțiune, printr-un lucid 
curaj în luarea hotăririlor, printr-o 
puternică voință de a promova idei 
mari, folositoare omului, necesare 
popoarelor. In momente cruciale, ale 
marilor decizii, aceste calități ale 
secretarului general al partidului 
nostru acționează pregnant, după 
cum sînt prezente in orice împre
jurare, in orice oaz specific, indife
rent de dimensiunile lui, pentru că 
imensă și profundă îi este preocu
parea pentru soarta acestui pămint 
al nostru, a acestui popor al nostru, 
a partidului nostru, pentru înain
tarea continuă și victorioasă a so
cialismului și comunismului. Afir- 
mînd că personalitatea secretarului 
general al partidului nostru este cu
noscută și apreciată pretutindeni in 
lume, vorbitorul a arătat;că aceasta 
este evocată și onorată ori de cite 
ori se vorbește despre făurirea unei 
lumi mai bune și, mai drepte, des
pre pace și- progres, despre apă
rarea intereselor superioare ale po
poarelor. lumii, despre libertatea și 
demnitatea omului, și că aceste a- 
precieri și elogii se revarsă asupra 
României, a partidului nostru, a so
cialismului. în încheiere, vorbitorul 
a spus că din adîncă convingere va 
vota realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, va vota documentele 
prezentate dezbaterii Congresului 
nostru.

partid Prahova
pe ranîuri și subrâmurl, care au 
permis să se stabilească amplasa
mentele și tehnologiile, precum și 
modul de asigurare a echipamentelor 
pentru cea mai mare parte din in
vestițiile prevăzute pentru viitorul 
plan cincinal. Datorită acestor mă
suri, ministerul a avut posibilitatea 
să înceapă 16 mari lucrări ale viito
rului cincinal în 1974.

în continuare, vorbitorul a relevat 
Însemnătatea sarcinii de creștere a 
gradului de valorificare a materiilor 
prime în viitorul cincinal, indeosebi 
a sporirii gradului de chimizare al 
gazului metan, țițeiului; zăcămintelor 
de sare ; se vor realiza primele in
stalații în țara noastră care vor va
lorifica zăcămintele recent descope
rite de sulf, titan, săruri de potasiu.

Dezvoltarea chimiei în viitorul cin
cinal, a subliniat vorbitorul, va apro
pia producția pe locuitor Ta prin
cipalele produse chimice de ni
velul. atins in ’ țările dezvoltate. 
Livrarea către agricultură, la. sfir- 
șitul ' cincinalului următor; a‘ 250— 
280 kg substanță activă la 1 ha 
arabil, deci de 4 ori mai mult ca in 
1970, conduce la satisfacerea într-o 
măsură mult mai mare a cere
rilor agriculturii. Aceeași rațiune 
a stat și la baza programului de 
dublare a producției de pesticide, 
a creșterii de 4 ori a producției de 
erbicide. Sporirea substanțială a 
livrărilor de vitamine, biostimulatori, 
furaje proteice și medicamente de 
uz veterinar, va permite dezvol
tarea pe mai departe a sectorului 
zootehnic. Creșteri însemnate se vor 
realiza și în producția de fire și de 
fibre sintetice, de mase .plastice și 
rășini sintetice.

Referitor la eficiența activității e- 
conomice in industria chimică, vor
bitorul a arătat că în perioada 
1971—1974 volumul beneficiilor rea

lizate, exclusiv amortismentele, a a- 
coperit volumul investițiilor alocate.

în cuvîntare a fost relevată însem
nătatea creșterii accelerate a expor
tului de produse chimice — de peste 
8 ori în 1980 față de 1970 și scăderea 
importului de materii prime pentru 
producție, de la 18,8 la sută din to
talul importurilor ministerului in 
1970, la numai 7 la sută în 1980.

Au fost prezentate în continuare 
preocupările privind scăderea conti
nuă a consumurilor energetice care 
s-au redus față de 1970 cu 25 la sută 
la anvelope, 15 la sută în prelucra
rea țițeiului, 11 la sută la îngrășă
minte chimice.

Intensa activitate internațională 
desfășurată de partidul nostru în 
strînsă și indisolubilă legătură cu 
eforturile pentru construirea noii 
orînduiri, a relevat vorbitorul, se 
identifică cu interesele vitale ale po
porului nostru, ale păcii și socialis
mului In lume. Astăzi, ca și de-a

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE OPREA 
delegat al organizației județene de

Cu profundă emoție și mîndrie pa
triotică, trăim cu toții, în aceste zile, 
unul din cele mai înălțătoare eveni
mente din glorioasa istorie a neamu
lui nostru, eveniment care constituie 
o piatră de hotar pentru viitorul so
cialist. și comunist al patriei, a cărui 
rezonanță va dăinui multă vreme în 
conștiința constructorilor de astăzi și 
de mîirie ai României socialiste.

Doresc să-mi exprim totala adeziu
ne față de primul Program unitar, 
definit pe bună dreptate Carta fun
damentală, ideologică și teoretică a 
partidului, document programatic de 
o deosebită valoare științifică și prac
tică, față de celelalte documente pe 
care le dezbatem, care poartă girul 
contribuției inestimabile a secretaru
lui general al partidului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Deslușim în litera 
și în spiritul lor înaltul patriotism al 
celui mai iubit fiu al clasei munci
toare, al poporului nostru, clocotito
rul său spirit revoluționar, dinamis
mul și gindirea novatoare, internațio
nalismul consecvent, de numele și de 
activitatea căruia sînt nemijlocit le
gate toate succesele repurtate în cel 
mai rodnic deceniu de edificare so
cialistă a patriei.

Impresionantul Raport prezentat 
Congresului de secretarul general al 
partidului mi-a inspirat credința in
timă și mindria partinică că asist la 
expunerea unei adevărate sinteze a 
gîndirii întregului popor, a undi do
cument care va îmbogăți cu noi și 
originale valori patrimoniul nostru 
ideologic. Amploarea și multitudinea 
realizărilor obținute de oamenii mun
cii — relevate în mod strălucit în 
Raportul prezentat — constituie o 
grăitoare expresie a integrării tot 
mai puternice a partidului în viața 
politică, economică și socială a țării, 
a afirmării plenare, a rolului său de 
dondticătbr al națiunii; a talentului și 
hărriiciei poporului hostru, în fruntea 

» căruia . se află eminentul său repre
zentant — Nicolae Ceaușescu.

In această ordine de idei doresc 
să-mi reafirm convingerea deplină că 
hotărîrea întregului partid, care ex
primă unanimitatea, dragostea și 
prețuirea poporului nostru ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
secretar general al partidului. întru
chipează tot ce are mai înălțător 
partidul comuniștilor din România, 
tot ce are mai demn, mai măreț po
porul nostru în istoria sa contempo
rană, garanția înfăptuirii programu
lui de dezvoltare a societății româ
nești, de afirmare deplină a demnită
ții sale naționale în rîndul tuturor 
popoarelor lumii. Mă alătur din toată 
inima, și cu adine respect, glasului 
partidului, al tuturor oamenilor mun
cii, .îndeplinindu-mi prin aceasta o 
îndatorire de onoare față de propria 
mea conștiință, de cetățean al Româ
niei socialiste, și ii urez fiului iubit 
al națiunii, înflăcăratului militant co
munist Nicolae Ceaușescu viață în
delungată, multă putere de muncă 
spre binele și prosperitatea patriei 
noastre.

în continuare, referindu-se la o- 
rientările fundamentale ale politicii 
noastre economice, vorbitorul s-a 
oprit asupra accentuării rolului de
terminant aț industriei în dezvoltarea 
optimă a complexului economic na
țional, în creșterea și modernizarea 
susținută a bazei noastre materiale. 
Realizînd o împletire armonioasă a 
criteriilor eficienței economice cu 
cele de ordin social și politic — con
cepție pe care o datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, promotorul sta
tornic și înflăcărat al principiilor

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ELENA NÂE
delegată a organizației municipale de

Este pentru mine un prjlej de pro
fundă satisfacție și bucurie, de înaltă 
responsabilitate comunistă — a spus 
vorbitoarea — de a putea transmite 
Congresului mandatul pe care mi l-au 
încredințat, cu căldură și entuziasm, 
comuniștii, toți cei 18 000 de oameni 
ai muncii din întreprinderea de con
fecții șl tricotaje București, ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, eminent fiu 
al poporului nostru, care își consacră 
cu pilduitoare dăruire întreaga pu
tere de muncă, întreaga sa viață cau
zei fericirii și prosperității poporului, 
să ne conducă și pe mai departe, cu 
aceeași fermitate, pe drumul socia
lismului și comunismului.

Noi, toți; il cunoaștem pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu din dialogul neîn
trerupt pe care il poartă cu poporul, 
cu colectivele de oameni ai muncii 
din toate sectoarele de activitate. Am 
beneficiat și noi nu o dată de sfatu
rile și indicațiile sale neprețuite. Nu 
întîmplător, perioada cea mai bogată 
tn realizări pentru noi este, în ace
lași timp, perioada cea mai fertilă 
dih viața întregului popor, în care 
România a pășit pe drumul construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, inițiat și călăuzit cu clar
viziune științifică de secretarul ge
neral al partidului nostru.

Ne afirmăm, totodată, adeziunea 
totală la documentele programatice 
ale Congresului, documente care re
flectă în cel mai înalt grad contri
buția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ia elaborarea și fundamentarea lor.

Raportez, totodată, Congresului, că 
oamenii muncii din întreprinderea 
noastră au întîmpinat Congresul al 
XI-lea al partidului cu rezultate în
semnate în muncă, lucrind lâ această 
dată in contul lunii august 1975. Pro
ducția realizată peste prevederile ini
țiale ale cincinalului pe perioada afe
rentă se ridică la aproape 3 miliarde 
lei. Prin avansul obținut, dispunem 
de posibilitatea certă de a realiza 

lungul existenței sale de peste o ju
mătate de secol, Partidul Comunist 
Român poartă neîntinat drapelul in
ternaționalismului proletar, întărește, 
în spiritul internaționalismului socia
list legăturile cu toate țările socialis
te, poartă cu mîndrie drapelul solida
rității cu lupta popoarelor pentru li
bertate, independență și progres so
cial. împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului.

Referindu-se la diferite aspecte, ale 
politicii externe principiale, dinamice 
a P.C.R., vorbitorul a arătat că, neo
bosita activitate internațională a to
varășului Nicolae Ceaușescu, care a 
vizitat în ultimii ani un mare număr 
de țări, ca și vizitele în România ale 
unor șefi de state, legăturile largi cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu mișcările progresiste din țările 
care luptă pentru independență și 
libertate, atestă că astăzi prestigiul 
pe plan extern al României a ajuns 
la un nivel care n-a fost niciodată 

eticii și echității socialiste în toate 
sferele vieții sociale — noul plan cin
cinal asigură o repartiție teritorială 
cit mai rațională a forțelor de pro
ducție, realizîndu-se preponderența 
industriei în toate județele țării.

O însemnătate deosebită pentru 
creșterea calitativă a industriei o 
prezintă orientările care vizează mo
dernizarea structurii acesteia. Ramu
rile prin excelență purtătoare ale 
tehnicii de vîrf, hotărîțoafe pentru 
modernizarea întregii economii na
ționale, pentru valorificarea superi
oară a resurselor materiale — con
strucțiile de. mașini și chimia — vor 
însuma -in 1980 aproape jumătate din 
producția industrială a țării. Una din 
răspunderile importante ce . revin ce
lor ce activează tn economie o con
stituie transpunerea în practică a in
dicației tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind elaborarea, în condiții cores
punzătoare, de către întreprinderi, 
centrale, ministere a programelor pe 
produse sau grupe de produse și asi
gurarea în cadrul acestora a intensi
ficării acțiunii de specializare, profi
lare și tipizare a produselor și a ma
terialelor. în acest context este ne
cesar să asigurăm dezvoltarea mai 
susținută a sectoarelor rămase în 
urmă, îndeosebi a sectoarelor calde, 
în domeniul înnoirii permanente a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor cu 
performanțe tehnico-funcționale și 
economice ridicate, unitățile din ra
mura construcțiilor de mașini trebuie 
să înlăture cu hotărîre deficiențele 
care se mai manifestă, să nu se mai 
admită, sub nici o formă, asimilarea 
de noi produse fără a se studia. în 
prealabil, performanțele lor, în ra
port cu cele similare, perspectivele de 
desfacere, tehnologiile folosite, con
sumurile de materiale și costurile la 
care se, realizează.

Esențial îh finalizarea activității 
unei întreprinderi industriale este 
ritmul în care se realizează producția 
fizică. Nu trebuie să mai admitem 
practica unor întreprinderi care rea
lizează planul valoric, dar în același 
timp nu îndeplinesc planul fizic, pe 
sortimente, îndeosebi cele destinata 
cooperării.

în ce privește folosirea cu randa
ment superior a capacităților de pro
ducție, gospodărirea cu maximă grijă 
și eficiență a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, ministerele și centralele 
vor trebui să acționeze cu mai multă 
hotărîre pentru asigurarea exploa
tării-normale, fără avarii a instalații
lor, realizarea la timp și în cele mai 
bune condiții a reviziilor și reparații
lor. Trebuie să întronăm o disciplină 
strictă în acest domeniu, să întocmim 
programe riguroase de revizii în fie
care, întreprindere, să respectăm în
tocmai termenele, durata de repara
ții, asigurind din timp materialele și 
piesele de schimb necesare.

în legătură cu activitatea de inves
tiții, vorbitorul a accentuat necesita
tea de a se acționa mult mai hotărît 
pentru folosirea tuturor resurselor 
tehnice și umane în vederea reali
zării la timp și la parametrii tehnico- 
economici proiectați a tuturor obiec
tivelor. Pe bună dreptate am fost 
criticați în Raport de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru faptul că 
unele ministere nu chibzuiesc îndea
juns atunci cind cer fonduri de in
vestiții, nu analizează cu toată răs
punderea posibilitățile de moderni
zare sau de creștere a producției 
capacităților existente. Așa se expli
că. de ce unele întreprinderi au fost 
dotate cu noi mașini-unelte fără a 

cincinalul tn numai 4 ani și 2 luni. 
Menționez că producția anului în 
curs obținută pe aceleași suprafețe 
de producție este cu 88 la sută mai 
mare decit cea a anului 1970 ; in 
primii patru ani ai cincinalului, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 38 
la sută.

în continuare, vorbitoarea s-a refe
rit la preocupările concrete ale or
ganizației de partid și sindicatului din 
întreprindere, arătînd că prin forme 
și mijloace specifice s-a acționat 
pentru a determina un puternic spirit 
de emulație în muncă, organizînd în
trecerea socialistă și, în cadrul ei, 
întreceri pe profil, acțiuni de propa
gandă tehnică, economică, de ridi
care a nivelului calificării profesio
nale. Activitatea desfășurată a con
tribuit la creșterea gradului de con
știință și de angajare al oamenilor 
muncii, la apariția a numeroase ini
țiative vizînd mai buna folosire a 
suprafețelor și capacităților de pro
ducție, a materiilor prime și materia
lelor, îmbunătățirea calității produse
lor, întărirea disciplinei în muncă. 
Menționez că numai In primele 
10 luni ale acestui an s-au ob
ținut, prin aplicarea inițiativei „Să 
lucrăm o zi pe lună din ață economi
sită", o economie de peste 500 000 lei, 
iar prin extinderea în sălile de croit 
a inițiativei „Procesul milimetrilor" 
— o economie de peste 40 000 000 lei.

Ca reprezentantă a unui mare 
colectiv de femei, vă rog să-mi 
permiteți să exprim cele mai 
vii și mai călduroase mulțumiri pen
tru grija și prețuirea permanentă pe 
care partidul și statul nostru o 
acordă femeilor din patria noastră, 
creării condițiilor necesare afirmării 
lor în toate domeniile de activitate. 
Rezultatele obținute de întreprinde
rea noastră sînt dovada grăitoare a 
capacității femeilor de a participa 
activ la făurirea bunurilor materiale 
și construirea noii societăți, a com- 

atins în istoria de secole a poporului 
român.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
elaborate într-o concepție științifi
că revoluționară, creatoare și dina
mică, documentele Congresului al 
XI-lea sînt pentru noi toți de o va
loare deosebită, ațît prin bazele lor 
teoretice, cit .și prin soluțiile practi
ce pe care le prevăd in activitatea 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea țării 
noastre spre comunism. îmi exprim 
cu înflăcărare adeziunea față de 
principiile programatice bazate pe 
materialismul dialectic și istoric, ex
puse pe larg în Programul partidului 
și în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ca vechi , mili
tant al partidului, ca participant cu 
stagiu in construcția socialismului în 
țara noastră, susțin cu aceeași însu
flețire care animă întregul nostru 
partid realegerea in funcția de se
cretar general a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

partid Prahova
lua măsuri de utilizare intensivă a 

' celor ekistente. în mod nejustificat 
unele institute de proiectare au fo
losit normative depășite la proiecta
rea.și realizarea unor capacități, care 
admiteau distanțe mari între mașini 
și utilaje, înălțimi exagerate, acope
rișuri și pereți ce nu permiteau uti
lizarea luminii. naturale.

Pentru asigurarea la timp a utila
jelor tehnologice, ținînd seama de 
faptul că în cincinalul următor peste 
70 la sută din echipamentele tehnice 
se prevede a fi acoperite din produc
ția internă, este necesar ca întreprin
derile constructoare de mașini să ac
ționeze cu mai multă energie pentru 
pregătirea din timp a fabricației, or
ganizarea mai bună a producției, ast
fel incit utilajele tehnologice să fia 
livrate pe șantiere la termenele con
tractate și de bună calitate. în acest 
scop este necesar ca și ministerele 
beneficiare să definitiveze tehnolo
giile de fabricație, să elaboreze din 
timp studiile tehnico-economice șl 
documentația tehnică.

Pe bună dreptate secretarul gene
ral al partidului caracteriza cincina
lul' viitor drept cincinalul revoluției 
tehnico-științifice. al afirmării I largi 
a cuceririlor științei în toate sectoa
rele industriei românești. Promo
varea științei și tehnologiei mo
derne incumbă ministerelor, insti
tutelor de cercetări și proiectări în
datorirea de a aduce o contribuția 
mai substanțială la înfăptuirea pro-' 
gramelor noastre de dezvoltare prin 
materializarea mai rapidă a rezulta
telor cercetării originale, îndeosebi în 
ce privește valorificarea superioară a 
tuturor resurselor naturale ale țării, 
descoperirea de noi surse de energie, 
combustibili și materii prime, crea
rea de noi mașini, utilaje și perfec
ționarea. tehnologiilor, asigurarea ri
dicării parametrilor calitativi ai;pro
duselor.

1 Profundele transformări petrecute 
In ultimul deceniu în viața politică, 
economică, socială și culturală a țării 
și-au pus puternic amprenta și asu
pra activității internaționale desfășu
rate de partidul și statul nostru. Pro
movarea unor largi relații de coope
rare în cele mai diverse domenii, 
dezvoltarea schimburilor de valori 
materiale și spirituale cu toate țările, 
indiferent de regimul lor politic, par
ticiparea noastră activă la diviziunea 
internațională a muncii au contri
buit la dezvoltarea accelerată și mul
tilaterală a României socialiste. Prin
cipialitatea, spiritul de inițiativă ale 
țării noastre in contribuția adusă la 
soluționarea • problemelor cardinale 
ale contemporaneității sînt întruchi
pate în personalitatea secretarului 
general al partidului — care și-a ciș- 
tigat o binemeritată stimă și admi
rație pe toate meridianele.

în încheiere, exprimîndu-mi încă o 
dată acordul deplin față de conținu
tul proiectelor de Program și de Di
rective, față de ideile de excepțio
nală însemnătate politică cuprinse 
în Raportul prezentat Congresului de 
către secretarul general al partidului, 
mă angajez în fața dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu voi precupeți nici un efort pentru 
a-mi îndeplini la nivelul înaltelor 
cerințe actuale sarcinile ce-mi revin 
în aplicarea prevederilor acestor do
cumente, fiind pătruns în toată ființa 
mea de însemnătatea covîrșitoare a 
etapei pe care o străbatem în pre
zent, de marea responsabilitate isto
rică a hotăririlor pe care le va adop
ta . Congresul pentru destinele po
porului român.

partid București
petenței și dragostei cu care s-au 
integrat în efortul general al Întregii 
națiuni pentru propria ei prosperi
tate. Fără îndoială că participarea 
femeilor la viața și activitatea so
cială este nemijlocit legată de gra
dul lor de pregătire politică și pro
fesională. Iată de ce, una din preocu
pările noastre o constituie califica
rea și perfecționarea pregătirii pro
fesionale a femeilor. Numai în acest 
an, prin școala-fabrică a întreprin
derii noastre' și prin alte forme do 
învățămînt profesional au fost pre
gătite 1 600 femei, iar alte 3 000 au 
urmat cursurile de perfecționare.

Vă rog să-mi permiteți să-mi ex
prim și eu deplinul acord față do 
politica externă și activitatea inter
națională a partidului și statului nos
tru, față de obiectivele stabilite în 
acest sens în Raportul secretarului 
general, în documentele Congresului, 
înfăptuirea acestor obiective, expre
sie a interpretării profund științifice, 
reflectare a fenomenelor și proceselor 
care au loc în lumea contemporană, 
va asigura ridicarea pe trepte și mai 
înalte a prestigiului internațional al 
tării noastre, contribuția ei la cauza 
generală a socialismului, progresului 
și păcii în lume. Este un motiv de 
mîndrie pentru noi toți faptul că, 
promovind cu consecvență ■ această 
politică, partidul și statul nostru, se
cretarul general al partidului au adus 
poporului român prieteni cum n-a 
avut niciodată, au făcut. cunoscute 
aspirațiile sale de pace și colaborare 
pe toate meridianele globului, au 
adus o contribuție apreciată astăzi în 
întreaga lume la rezolvarea proble
melor internaționale, la așezarea pe 
baze noi, democratice și echitabile a 
relațiilor între toate statele.

Asigurăm conducerea partidului, 
personal pe tovarășul N 1 c o 1 a o 
Ceaușescu — a spus în încheiere

(Continuare in pag. a VIII-a)
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vorbitoarea — că toți comuniștii, În
tregul colectiv al întreprinderii de 
confecții și tricotaje-București va

face totul pentru a-și îndeplini sar
cinile ce-i revin, angajamentele asu
mate, muncind cu pasiune și dăruire, 
că vom traduce neabătut în viață ho- 
tăririle pe care le va adopta al

XI-lea Congres al partidului, țelurile 
grandioase înscrise în marea Cartă a 
comuniștilor români, în care întregul 
popor își regăsește năzuințele, aspi
rațiile.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
delegat al organizației municipale de

SOIM IONIȚĂ
București

Vă rog să-mi îngăduiți — a spus 
vorbitorul — ca de la această înaltă 
tribună să exprim profunda satis- 

. facție, mîndria legitimă și deplina 
aprobare cu care comuniștii din ar
mată, toți militarii au primit docu
mentele Congresului al XI-lea și să 
transmit salutul lor ostășesc marelui 
forum al partidului.

Stăpinit de puternice sentimente 
de nețărmurită dragoste și respect 
față de secretarul general al parti
dului, îmi este deosebit de plăcut să 
dau glas dorinței exprimate din a- 
dîncul ființei de către toți cei care 
slujesc patria sub drapel de a sus
ține, în consens unanim cu întregul 
popor, propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales de 
către Congres în înalta funcție de 
secretar general al partidului. Aceas
tă propunere exprimă elocvent de
votamentul nemărginit, dragostea șl 
prețuirea întregii națiuni și a arma
tei sale față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, revoluționar consecvent, 
soldat credincios al partidului, luptă
tor neobosit pentru socialism și co
munism, pentru înfăptuirea celor 
mai înalte idealuri ale poporului ro
mân, militant de prim plan pe arena 
internațională pentru cauza socia
lismului, pentru libertatea și inde
pendența popoarelor.

Mă aflu încă sub puternica impre
sie pe care a produs-o asupra noas
tră, a tuturor, magistralul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și mă declar întru totul 
de acord cu conținutul acestui docu
ment de o înaltă valoare teoretică 
și practică — a continuat vorbitorul. 
Programul partidului, elaborat sub 
nemijlocita conducere și cu aportul 
decisiv al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, jalonează cu claritate di
recțiile luptei pentru transformarea 
revoluționară a societății, stabilește 
strategia generală pentru înflorirea 
necontenită a patriei, întărirea ca
pacității ei de apărare, ridicarea pe 
o treaptă superioară a democrației 
socialiste, asigură cadrul prielnic a- 
tragerii tot mai active a maselor la e- 
laborarea și înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului, la conducerea în
tregii vieți sociale. El are un profund . 
caracter științific, revoluționar, re
prezintă marxism-leninismul creator 
în acțiune, este o contribuție a parti
dului nostru, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la dezvoltarea teoriei și practicii con
struirii socialismului și comunismu
lui.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în aceste zile cînd partidul, țara 
întreagă fac bilanțul înfăptuirii ho
tărîrilor Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale din 1972, comu
niștii din armată, armata în ansam
blul ei raportează că obiectivele ce 
i-au revenit din aceste hotărîri, sar
cinile pe care i le-a trasat nemijlo
cit comandantul suprem au fost în
deplinite.

De o însemnătate capitală este 
faptul că în‘ această perioadă, pe 
baza elaborărilor teoretice pe tărim 
militar, de o inestimabilă valoare, 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
fost cristalizată doctrina militară a 
statului nostru, materializată în sis
temul național de apărare unitar.

Folosesc și acest prilej pentru a 
vă exprima, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
sentimente de prețuire și recunoș
tință ale ostașilor țării pentru con
tribuția hotărîtoare pe care ați adu
s-o la fundamentarea științifică a 
concepției noastre despre apărarea 
patriei socialiste, a politicii partidu
lui și statului nostru în ’ " 
militar.

Raportez Congresului că, 
a crescut forța combativă 
lor și marilor unități, s-a 
nat, sub toate aspectele, 
cadre, s-au făcut pași însemnați pe 
linia lărgirii bazelor științifice ale 
organizării și conducerii activității 
militare, a înzestrării cu tehnică de 
luptă perfecționată, produsă în ma
joritate de industria națională de 
apărare, s-a întărit ordinea și disci
plina trupelor.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că militarii armatei noastre îmbină 
în mod armonios pregătirea pentru 
îndeplinirea misiunii lor de bază 
cu participarea la opera de dezvol
tare economico-socială a țării. Prin 
grija permanentă a partidului, ar
mata dispune de tot ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea oricăror 
misiuni încredințate de patrie și 
partid, este în măsură să desfășoare 
cu succes acțiuni de luptă în con
dițiile războiului modern, să apere 
prezentul și viitorul luminos al na
țiunii noastre socialiste.

Izvorul tăriei armatei, chezășia 
exercitării depline a rolului ce-i re
vine în societatea noastră constau în 
conducerea ei de către Partidul Co
munist Român. Dezbaterea și solu
ționarea în plenare și congrese ale 
partidului a problemelor fundamen
tale ale apărării patriei, ale organi
zării, înzestrării, instruirii și educă
rii armatei, faptul că secretarul ge
neral al partidului este președintele 
Consiliului apărării și comandant 
suprem al forțelor armate, partici
parea nemijlocită a conducătorilor 
de partid și de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la activități lega
te de pregătirea trupelor, îndru
mările date cu aceste_ prilejuri asi
gură orientarea clară a muncii în
tregului personal în vederea reali
zării sarcinilor ce revin armatei. 
Preocuparea constantă a partidului 
pentru dezvoltarea potențialului de
fensiv al țării și întărirea forței 
combative a armatei se găsește ex
primată în mod strălucit în Rapor
tul prezentat Congresului de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în preve
derile Programului partidului.

Raportez Congresului că în toate 
comandamentele, marile unități, u- 
nitățile, instituțiile și formațiunile 
militare există organizații de partid 
puternice, care exercită o influență 
crescîndă în toate domeniile vieții 
ostășești. Organele și organizațiile 
de partid și ale Uniunii Tineretului 
Comunist din armată și-au perfec
ționat stilul de muncă, formele și 
metodele de conducere a muncii po
litico-educative. în spiritul progra
mului ideologic al partidului, toți 
comuniștii, toate cadrele militare 
desfășoară o susținută activitate e- 
ducativă care contribuie la formarea 
omului nou, cu un înalt nivel de 
conștiință, disciplină, pătruns de 
ideile comunismului, identificat pînă 
la dăruire cu interesele poporului. 
Personalul armatei noastre este edu
cat în spiritul patriotismului socia
list, al respectului și mindriei pen-

tru glorioasele tradiții de luptă ale 
poporului, ale clasei muncitoare și 
partidului 'nostru comunist, pentru 
marile înfăptuiri socialiste. Totodată, 
militarii sînt educați în spiritul in
ternaționalismului proletar, al stimei 
și respectului față de oamenii mun
cii de pretutindeni.
/ Referindu-se la faptul că înfăptui

rea mărețelor obiective stabilite de 
Congres va avea o puternică înrîu- 
rire și asupra capacității de apărare 
a țării, vorbitorul a spus : în lumina 
sarcinilor ce ne revin din Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din celelalte documente 
ale Congresului și conștienți că în 
activitatea din armată mai sînt unele 
neajunsuri, vom milita cu fermitate 
pentru sporirea forței combative a 
unităților și marilor unități, ridica
rea continuă a competenței cadrelor, 
a calității procesului de instrucție și 
educație, întărirea ordinii și discipli
nei conștiente. Pentru a ne spori a- 
portul la înzestrarea armatei cu ar
mament și tehnică de luptă moder
ne, de cohcepție și construcție pro
prie, vom amplifica activitatea de 
cercetare, proiectare și execuție, a- 
ducîndu-ne astfel contribuția la în-

deplinirea cerinței ca cincinalul ur
mător să devină cincinalul afirmării 
cu putere în țara noastră a revolu
ției tehnico-științifice.

Organele și organizațiile de partid, 
toți comuniștii își vor intensifica e- 
forturile pentru a lărgi și îmbogăți 
funcția 'educativă a armatei, parti
ciparea ei la viața social-politică a 
țării, astfel ca ea să se afirme ple
nar, așa cum ne-o cere comandan
tul suprem, ca o înaltă școală de e- 
ducație comunistă.

Pătrunsă de răspunderea ce-i re
vine în cadrul sistemului național 
de apărare, armata își va aduce în 
continuare contribuția la pregătirea 
gărzilor patriotice, a detașamentelor 
de tineret, a întregii populații în ve
derea apărării patriei.

în strînsă unitate cu întregul po
por, armata sprijină cu fermitate 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, orientată statornic spre 
promovarea în relațiile internaționa
le a principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța. Militarii dau o

înaltă prețuire eforturilor deosebit 
de rodnice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe arena mondială, pen
tru destindere și apropiere între po
poare, pentru o nouă ordine econo
mică și politică internațională.

în deplină concordanță cu politica 
externă a partidului, în centrul că
reia stă prietenia și colaborarea cu 
toate țările socialiste, armata întă
rește relațiile de prietenie cu arma
tele statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, ale tuturor țărilor 
socialiste. în același timp, armata 
noastră dezvoltă legături de colabo
rare cu armatele țărilor care și-au 
cucerit de curînd libertatea și inde
pendența, cu armatele altor state, 
contribuind prin aceasta la înfăptui
rea‘politicii generale a partidului șl 
statului nostru, de întărire a rela
țiilor de colaborare cu toate țările, 
fără deosebire de orînduire socială.

Militînd cu consecvență pentru co
laborare și securitate în lume, Parti
dul Comunist Român ține însă sea
ma de faptul că atîta timp cît exis
tă imperialism se menține pericolul 
războaielor de agresiune șl, ca ur
mare, întărește vigilența revoluțio
nară, ridică necontenit capacitatea de 
apărare a patriei.

în încheiere — a . precizat vorbi
torul — încredințez în mod solemn 
Congresul că armata noastră își va 
consacra toate forțele pentru a înfăp
tui neabătut hotărîrile Congresului al 
XI-lea, politica internă și externă a 
partidului, va străjui cu fermitate 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui, independența șl suveranitatea 
patriei, fiind gata în orice moment 
să execute fără șovăire ordinele 
partidului, ordinele patriei, ordinele 
comandantului nostru suprem.

tembrie 1971, pe lingă marile succese 
obținute in industrie, agricultura 
Caraș-Severinului a obținut 
ceastă perioadă rezultate 
tante pe linia sporirii 
ției agricole vegetale și 
le. Aplicînd in viață prețioasele in
dicații date de dumneavoastră, co
mitetul județean de partid, organele • 
agricole au stabilit programe de ac
țiune pentru valorificarea mai de
plină a potențialului agricol al jude
țului. Am reușit să dezvoltăm zoo
tehnia, să extindem plantațiile de 
pomi și vii și să asigurăm din pro
ducție proprie necesarul de consum 
al populației la legume și cartofi. în 
acest an, realizăm la 100 ha o pro
ducție agricolă globală dublă față de 
anul 1970. Producția medie la griu 
obținută la hectar s-a dublat față de 
cea din cincinalul trecut, Iar planul 
de livrări la fondul de stat a fost de
pășit cu 30 la sută. Efectivele de. a- 
nimale au crescut față de anul 1970- 
cu 29 la sută la bovine și cu 66 la 
sută la ovine, contribuția județului 
la fondul de stat mărindu-se cu 78 
la sută Ia lapte și cu 70 la sută - la 
carne.

Acest bilanț reflectă și munca 
membrilor cooperativei agricole de 
producție din Belobreșca, care acum 
25 de ani au pășit printre primii pe 
calea agriculturii, socialiste. Deși si
tuată într-o zonă de deal și munte, 
an de an cooperativa noastră s-a 
consolidat din punct de vedere eco
nomic și organizatoric, reușind să ob
țină, pe terenuri podzolice situate în 
pantă, o producție de 2 700 kg de 
griu la hectar, față de numai 1100 kg, 
cea mai bună producție realizată în

în a- 
impor- 

produc- 
anima-

anii trecuți. La legume și cartofi, in 
acest an livrăm la fondul de stat o 
cantitate de peste trei ori mai mare 
față de anul 1970. Adăugind la aces
tea rezultatele înregistrate în crește
rea animalelor și în viticultură, în 
cincinalul actual am reușit să atin
gem un ritm mediu anual de creș
tere a producției agricole de 16 la 
sută. Pe această bază a sporit averea 
obștească, s-a schimbat din temelii 
viata satului, a crescut bunăstarea 
țăranilor cooperatori.

Și în continuare, a spus vorbitorul, 
vom acționa neabătut pentru ca agri
cultura județului. Caraș-Severin să 
înregistreze ritmuri superioare de 
creștere, potrivit sarcinilor ce ne re
vin din documentele ce se vor a- 
dopta. la Congres. Mergind pe linia 
concentrării și specializării, moderni
zăm și organizăm noi ferme zooteh
nice cu posibilități de a aplica cele 
mai moderne tehnologii, sînt in curs 
de realizare plantații de pomi și vie 
în masiv pe o suprafață de aproape 
5 000 hectare în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, lucrări de dese
care și irigații pe 21 000 hectare. O 
puternică dezvoltare cunoaște crește
rea animalelor, sector în care vom 
ajunge în anul 1980 la 700 000 ovine și 
160 000 bovine, asigurînd astfel ca 
zootehnia să reprezinte aproape 50 la 
sută din producția agricolă a ju
dețului.

Susțin din toată inima realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, în 
funcția de secretar general al parti
dului. Este semnul recunoștinței 
noastre, a tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc înfrățiți pe aceste melea-

guri, o deplină siguranță a Înfăptuirii 
cu succes a năzuințelor întregului 
nostru popor. Ca cetățean român de 
naționalitate sîrbă, am simțit întot
deauna căldura sa, grija partidului și 
statului nostru de a asigura tuturor 
condiții egale de muncă și viață. De 
aceea, mă angajez ca în cadrul Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate sîrbo-croată din județul Caraș- 
Severin să facem totul pentru a_ne 
aduce întreaga contribuție la înfăp
tuirea hotărîrilor pe care le vă a- 
dopta acest Congres. Vă rog să înțe
legeți aceasta ca o adeziune deplină 
față de modul înțelept in care Parti
dul Comunist Român a rezolvat pro
blema națională în țara noastră. Eli- 
berînd omul de orice formă de ex
ploatare, dezvoltînd și repartizînd ar
monios forțele de producție în toata 
zonele, partidul a creat baza mate
rială a unei depline egalități în drep
turi pentru toți cetățenii patriei, in
diferent de naționalitate. Județul 
nostru ilustrează foarte bine cum se 
muncește înfrățit în uzine, pe ogoare, 
cum oamenii își făuresc egalitatea 
prin munca lor liberă. Ceea ce spun 
aici este viața noastră nouă, a locui
torilor din Belobreșca, undă trăiesc 
și muncesc laolaltă români și sîrbi. 
Noi simțim ce înseamnă să facem 
parte din marea familie a națiunii 
noastre socialiste și de aceea sîntem 
strîns uniți în jurul partidului și al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pășind cu hotărî- 
re pe drumul făuririi unei patrii me
reu mai înfloritoare — România so
cialistă.

domeniul
an de an, 
a unități- 
perfecțio- 
corpul de

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
delegat al organizației județene de

Este pentru mine o mare cinste ca 
in baza mandatului încredințat să 
exprim , sentimentele comuniștilor, 
ale tuturor celor ce muncesc și tră]- 
iesc în județul Vaslui, de aprobare 
deplină a politicii interne și externe 
a partidului și statului, de aleasă 
stimă și recunoștință profundă față 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător și promotor al politicii de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare 
a României pe calea comunismului. 
Atît în proiectul de Program, cît și în 
Raport, a arătat vorbitorul, se subli
niază pregnant cerința obiectivă a 
creșterii rolului conducător al parti
dului, al fiecărei organizații și, _ în 
consecință, necesitatea perfecționării 
continue a activității organelor și or
ganizațiilor de partid, introducerii 
unor forme și metode științifice în 
activitatea lor, promovării unui stil 
de muncă dinamic, operativ și exi
gent.

Hotărîrile celui de-al X-lea Con
gres al partidului, ale plenarelor 
C.C,, . indicațiile de o inestimabilă 
valoare date de secretarul general 
al partidului cu ocazia vizitelor de 
lucru făcute în diferite județe, prin
tre care și în județul nostru, au con
stituit pentru Comitetul județean de 
partid Vaslui o călăuză în acțiune 
pentru ridicarea permanentă a nive
lului calitativ al activității organelor 
și organizațiilor de partid, pentru 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă în vederea cuprinderii pro
blemelor de ansamblu ale județului. 
S-a reușit să se organizeze cu mâi 
bune rezultate activitatea în toate do
meniile, să se dezbată și să se ana
lizeze cu exigență comunistă pro
blemele majore ce preocupă organele 
și organizațiile de partid și de stat. 
Toate acestea au determinat ca in

a.c., 
su- 
un
re- 
or- 

Tu-

anul jubiliar al celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și al 
Congresului al XI-lea, județul Vaslui 
să poată raporta îndeplinirea planu
lui la producția globală pe 4 ani ai 
cincinalului, la 15 septembrie 
realizîndu-se astfel o producție 
plimentară în valoare de peste 
miliard lei.

în continuare, vorbitorul s-a 
ferit la cîteva din preocupările 
ganizației comunale de partid
tova, pentru îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă, subliniind că 
ea se ocupă cu răspundere de so
luționarea problemelor importante cu 
care se confruntă unitățile econo
mice din comună pe baza cunoaște
rii concrete a realității. Membrii co
mitetului de partid sînt permanent 
prezenți în organizațiile de partid și 
de tineret, în celelalte organizații de 
masă din comună, analizează la fața 
locului împreună cu aceștia aspectele 
care se ivesc și- acordă sprijin 
efectiv pentru îmbunătățirea activi
tății. Folosim cu bune rezultate ac
tivul de partid din comună. Lunar, 
acesta este, informat asupra sarcini-,, 
lor ce ne revin dyj hotărîrile organe^, 
lor superioare, iar în urma consultă
rii, schimbului de opinii, stabilim 
direcțiile, formele și metodele de ac
țiune, repartizăm forțele pentru a 
cuprinde toate problemele ce stau în 
fața comunei în perioada respectivă. 
Preocuparea pentru îmbunătățirea 
continuă a stilului și metodelor noas
tre de muncă își găsește expresia 
în rezultate din ce în ce mai 
obținute în toate domeniile.

In continuare, vorbitorul s-a 
rit la unele realizări edilitare 
comună. în ultimii ani — a 
vorbitorul — prin contribuția 
țenilor am realizat două 
cinci magazine sătești, două cămine 
culturale, cinci creșe, dispensar u-

bune

refe- 
din 

spus 
cetă- 

brutării,

ION CALIN
partid Vaslui

săli de clasă, o bale comu-man, 14 .
nală, un teatru de vară și multe alte 
obiective de interes local. $i în acest 
an valoarea lucrărilor pe locuitor de
pășește 1 000 lei.

Toate acestea au fost realizate 
în spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al Rezoluției Con
ferinței pe țară cu secretarii comite
telor comunale de partid și primarii, 
al legii privind sistematizarea loca
lităților rurale. Ne străduim să fa
cem din comuna noastră o localitate 
dezvoltată din punct de vedere eco
nomic și social, în care condițiile de 
viață ale cetățenilor să. se apropie 
tot mai mult de ale celor care tră
iesc la oraș. Cu toate rezultatele 
bune obținute, sîntem conștienți că, 
pentru sporirea in continuare a ro
lului organizațiilor de partid în în
făptuirea exemplară a Programului 
pe care-1 va aproba Congresul nos
tru, a Directivelor, a celorlalte docu
mente, va trebui să ne perfecționăm 
continuu metodele și stilul de muncă, 
să generalizăm experiența pozitivă, 
să sporim exigența față de activita
tea fiecărui- cadru de conducere, a 
fiecărui comunist. '

De. la tribuna Congresului, exprim 
dorința fierbinte, Voința unanimă și 
entuziastă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor 
vasluiene,
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre, să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului ; totodată, permiteți-mi să 
urez secretarului general al partidu
lui multă sănătate și viață îndelun
gată, putere de muncă pentru înfăp
tuirea nobilei misiuni de conducere 
a partidului și poporului nostru 
pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și al îna
intării României spre comunism.

muncii de pe plaiurile 
ca tovarășul Nicolae

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI RADU C. BOGDAN
delegat al organizației județene de

Mă simt onorat de posibilitatea de 
a lua cuvîntul la acest istoric Congres. 
Este cu atît mai mare intensitatea e- 
moției care mă cuprinde cu cît vreau 
de la început să mă declar, din 
adîncul cugetului, întru totul de a- 
cord cu Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu celelalte documente 
ale Congresului care prin conținutul 
lor reprezintă dezvoltarea gîndirii 
științifice marxist-leniniste privind 
construcția socialismului și comunis
mului și transformările inevitabile 
ale lumii contemporane.

In continuare, vorbitorul a spus : 
alături de întregul popor, susțin din 
adîncul ființei ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar ge
neral al partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a intrat în conștiința ele
vilor și studenților, a tuturor cadre
lor didactice, ca cea mai mare perso
nalitate a țării noastre, care ca ni
meni altul s-â preocupat permanent 
de progresul școlii, de viitorul țării. 
Desele sale vizite de lucru în unită
țile de învățămînt, întîlnirile cu cei 
care învață și lucrează în acest do
meniu au fost momente de profundă 
satisfacție pentru noi toți, pentru că, 
așa cum procedează și în celelalte . 
domenii de activitate, omenia lui, e- 
xigența sa comunistă, dinamismul și 
înțelepciunea cu care tratează fie
care problemă în parte i-au atras 
definitiv stima și dragostea noastră, 
a tuturor.

îmi exprim acordul deplin cu apre
cierile făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu liniile directoare în po
litica externă a partidului și statului 
nostru. O asemenea politică, ce răs
punde integral intereselor fiecărui 
cetățean al României, progresului ță
rii noastre și prestigiului ei în lume, 
reprezintă o cauză susținută cu en
tuziasm de întregul nostru popor și 
apreciată de majoritatea țărilor lumii.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că, în calitate de profesor și activist 
de stat în domeniul învățămîntului 
superior, socotește că aprecierile și 
criticile făcute în Raport, ca și cu alte 
prilejuri, sînt întru totul îndreptățite 
și reprezintă pentru lucrătorii din 
minister, din unitățile de învățămînt 
un program de acțiune, de ridicare a 
învățămîntului superior la nivelul exi
gențelor impuse de progresul societă
ții noastre. Grija partidului și statului 
nostru pentru dezvoltarea învățămîn-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
IOAN EDUARD EISENBURGER

delegat al organizației județene de partid Brașov

tului de toate gradele s-a manifestat 
din plin în ultimul deceniu. Sînt 
semnificative în acest sens Plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie 1973 și con
ferința cadrelor și activului de partid 
din învățămîntul superior din sep
tembrie 1974, care au direcționat cu 
claritate căile și mijloacele de per
fecționare ale întregului învățămînt. 
Nu numai că am reflectat la toate a- 
cestea — a subliniat vorbitorul — 
dar conducerea Ministerului Educa
ției și învățămîntului, toate institu
țiile de învățămînt, însușindu-și con
cluziile analizei profunde făcute de 
secretarul general al partidului, au 
trecut la măsuri concrete, la dinami
zarea și perfecționarea întregii vieți 
școlare și universitare.

Așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deschiderea șco
lii de toate gradele spre viață, spre 
comandamentele majore ale societă
ții este o necesitate obiectivă a pro
gresului și reprezintă o teză funda
mentală a marxism-leninismului ce 
se regăsește în ideile progresiste, 
revoluționare ale unora din înain
tașii culturii românești. Concepția 
partidului nostru cu privire la inte
grarea învățămîntului cu producția 
și cercetarea, la a cărei fundamentare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus 
o contribuție hotărîtoare, reprezintă 
o dezvoltare creatoare a acestei teze ' 
în condițiile societății noastre.

înfăptuirea politicii de integrare a 
învățămîntului superior cu producția 
și cercetarea a dat naștere Centrului 
național de fizică București, model 
al materializării acestei concepții, 
s-au amplasat secții și catedre în 
mari unități industriale, unde cadre 
didactice, studenți și specialiști din 
producție muncesc, învață și creează 
împreună.

Cu toate succesele obținute — a con
tinuat vorbitorul — trebuie să recu
noaștem că procesul integrării învă
țămîntului cu producția și cercetarea 
se află abia la (început, continuînd să 
se manifeste încă neajunsuri de or
ganizare, de conținut și chiar de 

1 concepție. Activitatea de integrare a 
fost înțeleasă uneori ca un auxiliar 
al procesului de învățămînt. Ac
tivitatea desfășurată în atelierele 
de producție și de proiectare din uni
tățile de învățămînt superior nu a a- 
tins încă parametrii economici cores
punzători. De asemenea, se constată

pe alocuri o insuficientă corelare • 
acțiunilor. Sînt încă destul de pu
ține cazurile îtn care se poate vorbi 
despre o permanentizare a legăturilor 
organice între facultăți, pe de o 
parte, și întreprinderi sau centrale 
economice, pe de altă parte, 
ceea ce reclamă o concepție 
mai limpede și o angajare mai fer
mă de ambele părți. Potențialul pro
ductiv și de creație al învățămîntu- 
lui superior trebuie să fie cuprins 
în mod ferm în circuitul național 
economic și cultural. Așa cum s-a 
subliniat și la Conferința Națională 
a Cercetării Științifice și Proiectării, 
aportul învățămîntului la dezvolta
rea cercetării noastre științifice este 
încă sub posibilități. Studenții sînt. 
atrași numai în mod sporadic și în 
număr restrîns la activitatea de cer
cetare a cadrelor didactice. Ne an
gajăm în fața Congresului, a dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
că vom face totul pentru a transpune 
în practică toate sarcinile și indica
țiile date de conducerea partidului. 

Ministerul Educației și. învățămîn- 
tului, însușindu-și pe deplin indica
țiile .tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
va acționa pentru un învățămînt in
tensiv, pentru îmbunătățirea conti
nuă a conținutului învățămîntului în 
strînsă legătură cu intensificarea 
muncii educative desfășurate în rîn- 
dul tineretului studios în spiritul 
înaltului respect față de muncă, față 
de cauza partidului și poporului nos
tru. pentru sădirea în conștiința noi
lor generații a nobilelor idealuri ale 
socialismului și comunismului.

Programul Partidului Comunist 
Român evidențiază încă o dată poli
tica științifică creatoare a partidului 
și statului nostru in domeniul învăță
mîntului și cercetării științifice, că
rora le revin responsabilități sociale 
sporite în etapa construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării spre comunism. Noi, lucrăto
rii din învățămînt, cadre didactice, e- 
levi și sttidenți, împreună cu întregul 
popor, ne vom însuși _pe deplin toate 
hotărîrile Congresului al XI-lea, vom 
acționa cu răspundere pentru tradu
cerea lor în practică. Vă asigurăm, to
varășe Nicolae 
vom precupeți 
punde misiunii 
încredințat-o.

Exprlmlndu-și, la începutul cuvln- 
tării sale, acordul deplin cu conținu
tul Raportului și al celorlalte docu
mente ale Congresului, vorbitorul a 
relevat în continuare contribuția ho
tărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la inițierea și aplicarea 
întregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, ca și 
la elaborarea documentelor amintite. 
Modul dumneavoastră de gîndire și 
de acțiune, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se definește toc
mai prin spirit creator, prin înalta 
capacitate de a investiga noile 
fenomene ale societății românești și 
ale vieții internaționale, de a preve
dea în mod științific evoluția lor, de 
a elabora soluții originale adecvate 
realităților patriei noastre și cores
punzătoare în cel mai înalt grad in
tereselor vitale ale poporului român, 
ale înfloririi României socialiste.

Ca. unul care lucrez în domeniul 
publicisticii, chemată să informeze 
dar să și formeze opinia publică, aș 
dori să mă ’ tefer' în continuare la 
'unele aspecte ale muncii politico- 
ideologice și cultural-educative, la 
preocupările organizațiilor de partid 
din județul Brașov privind edu
cația socialistă a maselor. Vorbi
torul a arătat că în formele organi
zate ale învățămîntului politic ideo
logic au fost cuprinși în acest an 
aproape 300 000 de oameni ai muncii, 
adică mai mult de jumătate din popu
lația județului. în baza programului 
ideologic al partidului a cunoscut un 
nou impuls revoluționar și întreaga 
viață culturală din județ, valorile și 
activitatea culturală desfășurate la 
toate nivelurile și în toate institu
țiile de cultură devenind factori ac
tivi în formarea și dezvoltarea con
științei socialiste, în promovarea în 
viața socială a principiilor eticii și 
echității socialiste, în formarea 
omului nou.

Aceleași cerințe sînt formulate în 
Program și la adresa muncii poli- 
tico-ideologice și cultural-educative 
pe care o desfășoară toate organele 
și organizațiile de partid, organiza
țiile de masă și obștești, instituțiile 
de cultură și artă, presă, radio și te
leviziune pentru întărirea uni
tății moral-politice a întregului 
popor, pentru cimentarea priete
niei frățești dintre toți oamenii 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — pe baza 
stimei reciproce și a deplinei egali
tăți în drepturi.

Frăția și prietenia dintre poporul 
român șl naționalitățile conlocuitoare 
constituie o realitate vie a României 
socialiste — ea este una din marile

victorii cucerite sub conducerea în
cercată a partidului în anii de la 
eliberare, iar prezența oamenilor 
muncii aparțlnînd naționalităților 
conlocuitoare în organele și organi
zațiile de partid, în organismele de 
stat șl obștești, în organele legisla
tive și executive la toate nivelurile, 
existența unei largi rețele de așeză
minte de învățămînt, de cultură șl 
artă, presa, tipăriturile, emisiunile de 
radio și televiziune în limbile națio
nalităților conlocuitoare constituie 
pîrghii puternice pentru educarea pa
triotică, în spiritul frăției, al muncii 
și luptei comune pentru construirea 
socialismului, pentru îmbogățirea te
zaurului spiritual comun creat în 
decursul conviețuirii de veacuri pe 
aceleași meleaguri.

Cei mai buni șl din rîndurile aces
tei populații au devenit, în ultimele 
decenii, membri ai Partidului Comu- 
nisț Român, fac parte 
alese ale partidului, 
Comitetul Central. 12 
M.A.N. și. un membru

din organele 
Inclusiv din 
deputațl în 

_____ ____ _____ al Consiliului 
de Stat sînt de naționalitate ger
mană. Totodată,'3 083 cetățeni din 
rîndul acestei populații au fost aleși 
ca deputați în organele locale ale 
puterii de stat, mulți dintre ei și în 
funcții executive. Mii de oameni 
ai muncii germani sînt promo
vați în posturi de conducere în eco
nomie și agricultură, în cultură șl 
învățămînt, singurul criteriu fiind 
pregătirea profesională, capacita
tea, loialitatea față de partid și 
de patrie. Totodată, ei sînt consul
tați pînă la cele mai înalte niveluri 
ale activității de partid, așa cum 
ilustrează întîlnirea conducătorilor 
de partid și de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu intelectualii 
de naționalitate germană din vara 
anului 1968, sau participarea secre
tarului general al partidului la lu
crările plenarelor Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ger
mană din februarie 1971 șl aprilie 
1974.

Statul socialist, pe Ungă faptul că 
a creat naționalităților conlocuitoare 
largi posibilități de a-și însuși limba 
română — condiție esențială pentru 
a Se putea afirma în toate sferele de 
activitate ale societății ca cetățeni 
egali — asigură și învățămîntul gra
tuit în limba maternă. 700 unități și 
secții ale învățămîntului general, cu- 
prinzînd peste 60 000 copii, funcțio
nează cu limba de predare germană. 
Ca expresie a folosirii libere a lim
bii materne apar 7 publicații într-un 
tiraj total de 100 000 exemplare 
anual circa 100 titluri de carte

Și 
în

delegat al organizației județene
La începutul cuvîntării sale, vorbi

torul a subliniat că ideile exprimate 
în Raport și in celelalte documente 
privesc dezvoltarea multilaterală a 
țării pe o perioadă îndelungată ; în 
ele regăsim propriile noastre dorințe 
de a ne făuri prin muncă un viitor

Ceaușescu, că nu ne 
energia pentru a răs- 
pe care partidul ne-a

de partid Caraș - Severin
strălucit pe pămîntul României. De 
aceea, permiteți-mi să dau glas ade
ziunii totale la aceste documente, în
deplinind astfel mandatul încredințat 
de țărănimea cooperatistă din județul 
Caraș-Severin, de concetățenii mei 
români, sirbi și de alte naționalități.

După ce și-a exprimat satisfacția 
față de politica agrară promovată de 
partidul nostru, vorbitorul a arătat: 
Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral că, așa cum ne-am angajat în 
fața dumneavoastră, cu prilejul vizi
tei făcute în județul nostru în sep-

limba germană ț funcționează două 
teatre de stat — la Timișoara și Si
biu — care au întrunit pînă în pre
zent impresionanta cifră de peste 3 
milioane de spectatori, iar în cadrul 
așezămintelor culturale din județul 
Brașov activează 167 echipe, cuprin- 

, tind peste 3 000 artiști amatori.
Dînd glas adeziunii ferme șl de

pline a populației germane din țara 
noastră la întreaga politică internă 
și externă, unor sentimente de loia
litate și profund patriotism — a con
tinuat vorbitorul — aș dori să de
clar că oamenii muncii germani sînt 
legați de aceste meleaguri strămo
șești nu doar prin cei 800 de ani de 
conviețuire cu poporul român, ci mai 
ales prin realizarea egalității depline 
în drepturi în anii socialismului, 
crearea în comun cu frații lor ro
mâni, maghiari, sîrbi șl de alte na
ționalități, a tuturor valorilor mate
riale și spirituale. Totodată, aș dori 
să aduc și de la această înaltă tri
bună un omagiu partidului, cele mal 
calde mulțumiri Comitetului Cen
tral, personal tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu, | 
ne-au fost create;

l tovarășului .... ... 
pentru condițiile care 

..._ ____ Exercitîndu-mi
mandatul încredințat de conferința 
județeană, făcîndu-mă ecoul dorinței 
unanime a cetățenilor de pe me
leagurile brașovene — români, ma
ghiari și germani — susțin cu deose
bită căldură propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția de secretar general al parti
dului. Cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului, avem garanția 
și certitudinea că idealurile scumpe 
ale comuniștilor, ale întregului popor 
vor fi înfăptuite. îi urăm din toată 
inima încă mulți ani de viață 
fericită, multă putere de muncă, spre 
binele patriei, pentru realizarea de
zideratelor celor mai scumpe ale 
poporului român.

Doresc — a spus în încheiere vor
bitorul — ca, în numele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din Republica Socialistă 
România, să asigur Congresul că, 
avînd aceleași idealuri și năzuințe cu 
poporul român, strîns uniți în jurul 
partidului, participînd în mod și mal 
activ în cadrul Frontului Unității 
Socialiste la întreaga viață politică 
și obștească a țării, oamenii muncii 
de naționalitate germană vor dărui 
întreaga lor capacitate și energie 
creatoare, transpunerii în viață a 
Programului pe care-1 va adopta 
Congresul, înălțării României socia
liste — patria, noastră scumpă — spra 
noi culmi ale civilizației și progre
sului.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION RUȘINARU
delegat al organizației județene de

Documentele ce se supun aprobă
rii Congresului, Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — sinteză mar- 
xist-leninistă a eforturilor gran
dioase depuse de partid și popor — 
constituie un vast program de mun
că pentru a obține succese tot mai 
mari în continua înflorire a patriei 
noastre. îmi exprim totala adezi
une față de aceste documente pu
ternic ancorate în realitățile social- 
economice ale

Vorbitorul a 
tul prezentat 
Ceaușescu și 
spre aprobare

tării noastre.
arătat apoi că Rapor- 
de tovarășul Nicolae 
documentele supuse 
Congresului pun un 

accent deosebit pe creșterea eficien
ței economice în toate sectoarele de 
activitate, pe sporirea continuă a 
venitului- național. Această orientare 
profund 
loc in 
IX-lea, 
cincinal 
12,6 la sută a venitului național și 
de 11,5 la sută a produsului social.

Creșterea mai rapidă a venitului 
național față de produsul social, a 
spus vorbitorul, reflectă rezultatele 
calitativ superioare ale activității 
din sfera producției materiale, spo
rirea 
sirea 
celor 
gește 
tizare 
pentru dezvoltarea accelerată a eco
nomiei naționale și pentru ridicarea 

trai al poporului, în 
forțele noastre

științifică, care și-a făcut 
special după Congresul al 

se concretizează în actualul 
prin ritmul de . creștere de

eficienței economice in folo- 
forței, de muncă și a mijloa- 
materiale ale societății, lăr- 
și consolidează baza de repar- 
a unor fonduri tot mai mari

nivelului de 
primul rînd prin 
proprii.

Așa cum este cunoscut, toate do
meniile vieții politice, economice și 
sociale au format obiectul unor ana
lize finalizate prin măsuri care să 
asigure creșterea capacității organi
zatorice și a eficientei tuturor com
partimentelor de activitate. Proble
mele financiare, monetare, de cre
dit și valutare analizate recent de 
secretarul general 
ocazia Conferinței 
tid și de stat din 
țelor, prețurilor și 
cii, nu

al partidului cu 
activului de par- 
domeniile finan- 
retribuirii mun- 

au stat niciodată in atenție

partid Mehedinți
alca în perioada de după Congresul 

IX-lea al partidului. Legea finanțe
lor, celelalte legi-cadru din dome
niul financiar-bancar au dat un im
bold puternic pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității fi- 
nanciar-bancare la toate nivelurile, 
pentru folosirea mai activă a bani
lor și creditului în determinarea 
utilizării cu maximum de eficiență 
a mijloacelor 
ale societății.

Subliniind 
ultimul timp 
torul a arătat 
1975 se vor

- mn

materiale și bănești

succesele obținute în 
în agricultură, vorbi- 
că în cincinalul 1971— 
investi în agricultură 

circa 100 miliarde lei, iar creditele 
pentru producție acordate de bancă 
vor depăși 40 miliarde Iei anual. 
Fondurile alocate agriculturii în 
cincinalul următor dau măsura spri
jinului acordat de stat pentru dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii și în același timp a răs
punderii foarte mari care ne revine 
în folosirea cu cea mai mare efi
ciență a acestora.

Banca Agricolă, instituție speciali
zată pentru înfăptuirea politicii 
partidului în domeniul finanțării si 
creditării unităților din această ra
mură, acționează pentru cheltuirea 
cu economie a fondurilor de dezvol
tare, pentru creșterea permanentă a 
producției, pentru reducerea costu
rilor, pentru folosirea cu eficiență 
maximă a fiecărui leu cheltuit. Tre
buie arătat, totodată, că există în
semnate rezerve de creștere a pro
ducției și a eficienței prin folosirea 
mai judicioasă a bazei tehnico-ma
teriale din agricultură și industria 
alimentară prin eliminarea tuturor 
cheltuielilor neeconomicoase. De 
aceea, este necesar ca pe viitor îm
preună cu Ministerul Agriculturii, 
cu organele județene de partid și de 
stat, să intreprindem măsuri mai 
energice pentru folosirea în 
cît mai bune a pămîntului, 
niior agricole, a sistemelor 
gații.

în , cadrul preocupărilor 
dezvoltarea agriculturii o

mai 
condiții 

a mași- 
de iri-

pentru 
atenția

deosebită a fost acordată coopera
tivelor agricole de producție. Unită
țile din acest sector au beneficiat 
an de an de un volum spirit de 
credite pe termen lung pentru in
vestiții, credite pentru producție în 
condiții avantajoase și de alte for
me de sprijin financiar. Introduce
rea acordului global, formă superi
oară de organizare și de retribuire 
a muncii, a venitului garantat, a- 
cordarea de pensii, asistența medi
cală și ajutoarele pentru copii au 
dat un puternic imbold țăranilor 
cooperatori să obțină recolte spori
te. Desigur, rezerve există și In a- 
cest sector și în primul rînd în ri
dicarea producției la hectar și redu
cerea cheltuielilor materiale și da 
muncă.

De o mare însemnătate este 
contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, la soluționarea problemelor 
complexe ale societății noastre, 
grija deosebită pe care o poartă îm
plinirii celor mai scumpe năzuința 
ale națiunii române. Fiecare comu
nist și cetățean al patriei noastre 
este mîndru de faptul că activitatea 
neobosită a secretarului general al 
partidului nostru pentru dezvoltarea 
României socialiste, pentru crearea 
și menținerea unui climat de pace 
în lume a atras admirația nu numai 
a- oamenilor muncii din țara noas
tră, ci și a popoarelor de pretutin
deni, care îl situează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu printre persona
litățile de prim rang ale lumii con
temporane.

Pentru calitățile deosebite de con
ducător, verificate în practică in în
treaga sa activitate, pentru energia 
și competența cu care conduce des
tinele poporului român și rezolvă 
problemele cele mai complexe cu
prinse în Programul partidului și in 
celelalte documente ale Congresu
lui, susțin din toată inima ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales secretar general al Partidului 
Comunist Român.
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neral al partidului pentru grija per
manentă pe care a acordat-o și o 
acordă înfloririi multilaterale a plaiu
rilor noastre, pentru prețioasele In
dicații, și sprijinul direct pe care ni 
le-a acordat deseori la fața locului.

Exprimînd dezideratul cel mai fier
binte al comuniștilor și al tuturor 
oamenilor muncii mehedințeni, dînd 
glas, voinței lor unanime, hotărîrii 
conferinței organizației județene de 
partid, susțin cu toată căldura reale
gerea în înalta funcție de secretar 
general al partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la numeroasele pro
bleme abordate în Raport și în Pro
gram, vorbitorul a relevat că o im
portanță majoră o are aceea care se 
referă la politica științifică de for
mare și dezvoltare a omului, a ca
drelor. în aplicarea acestei politici, 
comitetul județean de partid a 
ținut seama de particularitățile ju
dețului Mehedinți, de obiectivele și 
sarcinile pe care țe-am avut de în
deplinit. în acest context, pe baza 
unui program riguros fundamentat, 
în conformitate cu balanța forței de 
muncă, a prognozei populației și a 
resurselor de muncă, s-a avut în ve
dere devansarea pregătirii cadrelor 
de muncitori și specialiști capabili să 
mînuiască instalațiile și utilajele de 
înaltă tehnicitate de la întreprinde
rile noi care au îmbogățit peisajul 
industrial al județului. Prin organi
zațiile de partid din unitățile indus
triale, și în mod deosebit din cele 
nou intrate in funcțiune, au fost aju
tate comitetele oamenilor muncii să 
asigure pregătirea diferențiată, pe 
structuri, profiluri și niveluri, a forței 
de muncă necesare, să orienteze pro
cesul instructiv-educativ în funcție 
de cerințele fiecărui loc de muncă. 
S-au reorganizat și dezvoltat unele 
școli profesionale și licee de specia
litate, precum și formele de pregă
tire la locul de muncă. în acești ani 
al cincinalului au fost pregătiți prin 
cursuri de calificare și de perfecțio
nare aproape 20 000 de oameni ai

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI FERDINAND NAGY
delegat el organizației județene de partid Covasna

Subliniind semnificațiile majore 
ale Congresului al XI-lea — eveni
ment istoric in lupta poporului ro
mân pentru înaltele idealuri de li
bertate națională și socială, pentru 
realizarea aspirațiilor și năzuințelor 
sale, spre un trai îmbelșugat și fe
ricit, vorbitorul a apreciat Raportul 
prezentat în fața Congresului de to
varășul Nicolae Ceaușescu ca un 
strălucit document al marxism-leni- 
nismului contemporan, care, împre
ună cu Programul partidului și Di
rectivele. definesc precis căile de 
dezvoltare a societății noastre, cris
talizează strategia acestei dezvol
tări și înarmează partidul și poporul 
cu ■ programul minunat al făuririi 
sbfeietății socialiste multilateral dez
voltate. Obiectivele cuprinse in a- 
ceste documente, prin dimensiunile 
și calitatea efectelor lor asupra des
tinelor întregului popor, asupra tu
turor domeniilor vieții, vor' situa 
societatea românească, intr-o peri
oadă istorică relativ scurtă, la un 
nivel înalt de civilizație.

Raportul, Programul, Directivele, 
ca de altfel toate documentele parti
dului nostru de la Congresul al
IX-lea  încoace, reliefează puternic 
personalitatea proeminentă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, care a 
știut și știe să canalizeze forțele a- 
cestui popor harnic și talentat spre 
făurirea unui destin demn în rîn- 
dul națiunilor lumii. Exprimînd 
mandatul încredințat delegaților la 
Congres de conferința organizației 
județene de partid Covasna, de co
muniști, de toți oamenii muncii din 
județ, fără deosebire de naționalitate, 
vorbitorul a afirmat acordul și ade
ziunea lor deplină la toate documen
tele Congresului, la politica internă 
și externă a partidului și guvernului.

Animați de profunde sentimente 
de stimă și respect, toți cetățenii — 
români, secui și maghiari — din ju
dețul Covasna își exprimă voința și 
dorința lor fierbinte ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iubitul și înțe
leptul fiu al poporului român, să fie 
reales de Congresul nostru în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului, dorindu-i din inimă miilți ani 
de viață, sănătate și putere deplină 
pentru binele și fericirea tuturor 
fiilor României socialiste și comu
niste. Noi vedem în tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conducătorul înțelept, cu 
prieteni și admiratori pe toate meri
dianele globului, care prin politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru a asigurat României a- 
tributele definitorii ale unui stat so

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ILEANA ANTONESCU
delegată a organizației județene de partid București

Cu firească emoție tinerească, în- 
tr-o deplină unitate de suflet și gin- 
dire — a spus vorbitoarea — noi, 
cei peste 100 000 de studenți ai țării, 
ne exprimăm adeziunea unanimă și 
fierbinte la documentele programa
tice ale Congresului al XI-lea al 
partidului, documente puternic mar
cate de contribuția esențială a to
varășului Nicolae Ceaușescu, exem
plu de dăruire și acțiune revoluțio
nară comunistă pentru tînăra gene
rație, pentru întregul nostru popor.

In perioada care a trecut de la 
Congresul al X-lea al jPartidului 
Comunist Român, invățămîntul ro
mânesc a cunoscut, ca urmare a pre
ocupării conducerii partidului, ne
mijlocit a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o cotitură radicală, in 
sensul legării sale organice de pro
ducție, de practica socială ; Confe
rința Națională a partidului. Plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie 1973, Con
ferința cadrelor didactice și activu
lui de partid din învățămlnlul su
perior, Conferința națională a cer
cetării științifice și proiectării re
prezintă momente hotăritoare pen
tru orientarea și transformarea re
voluționară a școlii superioare româ
nești, în concordanță cu ansamblul 
proceselor care au loc în societatea 
noastră.

în această perioadă a crescut răs
punderea studenților față de însuși
rea cunoștințelor și îndeplinirea mai 
bună a tuturor obligațiilor universi-. 
tare, in anul trecut, procentul de 
promovare fiind de aproape sută la 
sută. S-a intensificat participarea 
noastră la activitatea de producție la 
atelierele-școală din unitățile eco
nomice. A sporit numărul celor cu
prinși în activitatea de cercetare ști
ințifică, valoarea lucrărilor realizate 
do studenți pe bază de contract ridi- 

muncii, din care peste 52 la sută 
reprezintă femeile. Pregătirea cadre
lor, a forței de muncă și contribuției 
acestora a constituit unul din facto
rii de cea mai mare importanță în 
realizarea sarcinilor pe patru ani ai 
cincinalului la producția industrială 
cu 60 de zile mai' devreme, iar la 
export cu 180 de zile mai devre
me, urmînd ca pînă la sfirșitul anu- 
Tui să dăm o producție suplimen
tară de peste 1 miliard lei. De ase
menea, în acest an am obținut cea 
mai mare producție de grîu din isto
ria județului, ceea ce ne-a permis să 
livrăm suplimentar statului 14 mii 
tone de grîu, creîndu-se astfel posi
bilitatea realizării prevederilor actua
lului cincinal înainte de termen in 
județul Mehedinți.

Cerințele creșterii rolului conducă
tor al organizațiilor de partid, ale a- 
firmării tot mai depline a organis
melor de stat, de masă și obștești au 
determinat comitetul județean de 
partid să acorde o atenție mai mare 
selecționării, educării și promovării 
cadrelor în funcții de conducere, în 
aparatul de partid și de stat, în or
ganizațiile de masă și obștești. Ca 
urmare, in ultimii ani s-au produs 
schimbări calitative în structura, și 
compoziția cadrelor de conducere. La 
Comitetul județean Mehedinți, 86 la 
sută din activiști sînt muncitori și 
maiștri, iar la comitetele municipale 
și orășenești de partid aceștia repre
zintă 80 Ja sută. Cu prilejul alegeri
lor de partid s-a produs o îmbună
tățire substanțială a compoziției după 
profesie și studii a secretarilor co
mitetelor' de partid. în prezent, a- 
proape 50 la sută dintre primari și 
secretari au pînă la 40 de ani. în pro
movarea cadrelor ne-am bizuit pe 
aportul maselor, care au fost chema
te să aprecieze și să-și spună păre
rea asupra celor propuși de a înde
plini funcții economice de partid și 
de stat. S-a acționat mai stăruitor 
pentru promovarea cadrelor tinere, a 
femeilor în organele de partid, în 
consiliile populare și în conducerea 
organelor de masă și obștești. în 
munca desfășurată de comitetul ju

cialist independent și suveran, ale 
cărui interese se află in acord de
plin cu interesele fundamentale ale 
cauzei prieteniei, colaborării, păcii și 
progresului in lume.

în continuare, vorbitorul a scos în 
evidență caracterul consecvent știin
țific al politicii generale a partidului 
de mobilizare a eforturilor națiunii 
în direcția industrializării socialiste, 
modernizării și diversificării ramu
rilor industriei, îmbunătățirii eficien
ței, repartizării raționale a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării. 
Atest uitim deceniu a generat muta
ții profunde și in structura vieții so- 
cial-economice și politice a județului 
Covasna. Creșterea forței noastre eco-, 
nomice cu 15 fabrici și secții noi și 
14 dezvoltări de capacități în ultimii 
cinci ani a permis un ritm anual al 
sporului producției industriale de a- 
proape 17 la sută, al exportului de 
21;5 la sută, în condițiile creșterii ren
tabilității cu 35 la sută. Sînt deosebit 
de semnificative schimbările surve
nite în structura industriei: ponde
rea construcțiilor de mașini și a pre
lucrării, metalelor va crește in 1975 
față de 1970 de la 4,1 la sută la 18 la 
sută, iar producția de mobilă în in
dustria lemnului de la 34 la 50 la sută.

în gospodărirea rațională a resur
selor, am acordat atenție valorifică
rii superioare a masei lemnoase, cea 
mai importantă bogăție naturală a 
județului. în ultimii ani s-a redus 
volumul tăierilor cu 8 la sută, in 
condițiile creșterii producției indus
triei de prelucrare a lemnului, și am 
mărit ritmul anual al împăduririlor de 
la 1 580 ha la 2100 ha. Aceasta a 
asigurat numai în 1974 un spor de 
creștere a masei lemnoase față de 
tăieri cu circa 150—200 000 m.c. Prin 
intrarea în funcțiune în acest an a 
fabricii PAL se valorifică în propor
ție de 80 la sută deșeurile rezultate 
din industrializarea lemnului.

Evoluția viguroasă, în anii acestui 
cincinal, a vieții economice — a a- 
rățat în continuare vorbitorul — a 
determinat modificări, pozitive în 
Viața spirituală și în nivelul de trai 
al locuitorilor județului. Retrjbuția 
medie a crescut cu 26,5 la suta, vo
lumul desfacerilor de mărfuri prin 
comerț a ajuns la un nivel de 6 300 
lei pe locuitor. Se vor construi în 
acești cinci ani peste 5 700 aparta
mente, față de 2 600 cit s-a realizat 
în 1966-19’70.-

Există încă mari rezerve in folo
sirea intensivă a suprafețelor con
struite și a utilajelor. De aceea, co
mitetul județean, împreună cu orga

cîndu-șe la 20 de milioane lei. Au 
sporit preocupările pentru instaurarea 
în fiecare colectiv a unei atmosfere 
de muncă exigentă, de combativi
tate revoluționară.

Relevind angajarea hotărîtă a a- 
sociațiilor studenților comuniști la 
traducerea în viață a programului 
P.C.R. de educare socialistă a mase
lor, vorbitoarea a subliniat că s-a 
afirmat tot mai mult participarea 
nemijlocită a studenților la condu
cerea vieții universitare, la activi
tatea- consiliilor profesorale și sena
telor, la elaborarea planurilor și pro
gramelor de învățămînt, la stabili
rea și definitivarea planurilor unice 
de producție și cercetare. în ultimul 
timp a crescut participarea directă 
a studenților la organizarea și gos
podărirea atelierelor-școală, la admi
nistrarea căminelor și cantinelor, a 
spațiilor de învățămînt. Toate aces
tea sînt dovezi grăitoare ale încrede
rii.pe care partidul și statul o au in 
capacitatea noastră ,de acțiune ; în 
același timp, noi înțelegem această 
încredere ca o obligație majoră ce 
ne'revine, aceea de a răspuhde prin 
fapte, prin entuziasm și spirit de ini
țiativă acestei înalte investituri, pre
cum și condițiilor de studiu și viață 
care ne sînt asigurate.

Dovada eforturilor pe care parti
dul, poporul le fac pentru studen
țimea patriei — a continuat vorbi
toarea — este faptul că de la Con
gresul al X-lea pină în prezent s-au 
construit cămine și cantine cu aproa
pe 18 000 de locuri, a crescut la circa 
70 la sută procentul studenților care 
primesc burse, cuantumul acestora 
fiind recent mărit ; anual, 20 la sută 
din studenți beneficiază gratuit de 
odihnă și tratament. Folosim prile
jul acestui for istoric pentru a da 
glas profundelor sentimente de mul
țumire și recunoștință ale studenți- 

dețean pentru pregătirea cadrelor am 
fost și sîntem permanent preocupați 
pentru a da viață indicațiilor tovară
șului Nicolae .Ceaușescu ca toate ca
drele din aparatul de stat, din uni
tățile economice să devină cu adevă
rat oameni politici, în stare să apli
ce. consecvent și creator, cu fermitate 
și înaltă răspundere hotărîrile parti
dului.

Comitetul județean, cele municipa
le; orășenești și comunale de partid 
și-au constituit o rezervă de cadre 
care este repartizată pe domenii de 
activitate. Reliefind că din această 
rezervă în 1974 au fost promovați 
numeroși oameni în conducerea ac
tivității economico-sociale și în pri
mul rind in aceea a organizațiilor de 
partid, vorbitorul a subliniat preocu
parea permanentă pentru ridicarea 
pe un plan superior a activității po- 
litico-ideologice, a educării cadrelor 
în spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste. Pentru creșterea ni
velului politic-ideologic al cadrelor 
de conducere, am inclus în progra
mele Universității de marxism-leni
nism teme privind modernizarea con
ducerii economiei, calitatea și efi
ciența studiilor previzionale. înce- 
pînd din anul trecut, am pus bazele 
unor cursuri cu directorii unităților 
economice și alte cadre din aparatul 
de stat, extinzînd, totodată, filialele 
Universității în marile întreprinderi, 
în toate orașele județului și intr-un 
număr însemnat de comune.

în încheierea, cuvîntării sale, vor
bitorul a spus: încredințăm Congre
sul, personal pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate efor
turile pentru eliminarea neajunsuri
lor, pentru asigurarea cu cadre com
petente a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, că ne vom perfecționa con
tinuu stilul și metodele de muncă, 
pentru a înfăptui politica partidului 
de formare a cadrelor, a omului che
mat să transpună în fapte istoricele 
hotărîri ale Congresului al XI-lea de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate Și înaintare • 
României spre comunism.

nele centrale, pe baza Indicațiilor 
deosebit de valoroase date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia 
vizitei de lucru in Județul nostru, 
întreprind măsuri care să lichideze 
neajunsurile semnalate în acest do
meniu.

Potrivit sarcinilor care ne revin 
din Directivele Congresului, în pe
rioada 1976—1980 în județ se vor in
vesti fonduri insumînd circa 5,6 mi
liarde lei și se va realiza în 1980 o 
producție industrială de 10 miliarde 
lei, de 3 ori mai mare decit cea'din 
1975. Ritmul mediu anual al sporu
lui producției va fi de 26,5 la sută, 
ceea ce va face ca 70—75 la sută din 
populația județului să fie ocupată 
în sectorul de stat. Conducerea parti
dului ne-a asigurat un program mi
nunat. pe .baza căruia viața economică 
și socială va asigura locuitorilor ju-r 
dețului condiții optime de trai din 
toate punctele de vedere.

Doresc să mă refer în clteva cu
vinte — a spus vorbitorul — . la ac
tivitatea de construcții, căreia în do
cumentele Congresului nostru, i se 
acordă o atenție deosebită. Se impu
ne ca organele centrale și locale să 
se preocupe mult de soluționarea 
practică și rapidă a problemelor le
gate de mecanizarea lucrărilor, în
deosebi a celor de finisaj. Prin a- 
ceasta se va compensa lipsa forjei 
de muncă în construcții, va crește 
productivitatea muncii.

în vederea folosirii mal eficienta 
a mijloacelor destinate dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării, realizării la 
timp a unei eficiențe maxime pentru 
fiecare leu investit, va trebui să 
pregătim din timp lucrările cu exe- 
cutanții, să corelăm dotarea tehnică 
cu suprafețele construite, eliminind 
în acest fel neajunsurile care mai 
există în acest domeniu și care con
duc la întîrzieri în atingerea pa
rametrilor proiectați.

în numele comuniștilor, al1 tuturor 
locuitorilor județului Covasna, mă 
angajez în fața Congresului, in fața 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, că vom munci cu 
dăruire și devotament pentru înflo
rirea națiunii noastre socialiste, pen
tru dezvoltarea prieteniei și colabo
rării cu țările socialiste, cu toate po
poarele care luptă, pentru un viitor 
demn și liber, pentru înfăptuirea 
sarcinilor istorice ce le va aproba 
Congresul nostru, pentru prosperita
tea continuă a scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

mii față de conducerea partidului, 
față de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu, față de grija și 
atenția cu care ne îndrumă și ne o- 
rienteaz'ă permanent întreaga acti
vitate.

în continuare, vorbitoarea a asi
gurat Congresul -că asociațiile stu
denților comuniști, sub conducerea 
organizațiilor de partid, își vor in
tensifica activitatea politico-ideolo- 
gică ; ele vor urmări creșterea spiri
tului de responsabilitate socială al 
fiecărui student, realizarea unui mod 
de gîndire și acțiune comunist, ast
fel ca viitorul absolvent, conștient 
că trebuie să fie prezent acolo unde 
nevoile economiei naționale o cer, să 
devină cu adevărat Un transforma
tor social, un militant revoluționar 
pentru înfăptuirea Programului Par
tidului Comunist Român. Pornind de 
la sarcinile puse de partid în fața 
tineretului, fiind permanent mobili
zați de chemarea adresată de to
varășul. Nicolae Ceaușescu, preocu
parea esențială a Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști va fi a- 
firmarea fiecărei organizații ca un 
autentic colectiv de luptă pentru for
marea și educarea comunistă a stu
denților.

în încheierea cuvîntării sale, vor
bitoarea a transmis hotărîrea tine
retului studențesc ca tovarășul. 
Nicolae Ceăvșescu . să fie reales în 
înaltă funcție de secretar general al 
partidului, hotărîrea tineretului de a 
se angaja cu toate forțele și elanul 
revoluționar în înfăptuirea hotărîrilpr 
de importanță istorică ale Congresu
lui al XI-lea. arătînd că Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști va 
milita consecvent pentru ca fiecare 
membru al său să înțeleagă că a fi 
student comunist înseamnă a-ți face 
din împlinirea acestui crez rațiunea 
supremă a muncii de fiecare zi.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI RICHARD WINTER
delegat al organizației județene de partid Sibiu

Vă rog să-mi permiteți ca exerci- 
tîndu-mi mandatul încredințat să 
dau glas aprecierii unanime a co
muniștilor, a tuturor celor ce mun
cesc in județul Sibiu — români, 
germani, maghiari — față de Pro
gramul partidului și Directivele 
Congresului al XI-lea, față de mi
nunatul Raport prezentat de secre
tarul general al partidului, care în
mănunchează într-o sinteză deschi
zătoare de largi orizonturi experi
ența de. pină acum în edificarea noii 
societăți și abordează in mod știin
țific problemele complexe pe care 
le implică dezvoltarea noastră vii
toare. în același timp — a spus vor
bitorul — cu bucurie și căldură, cu 
sentimentul unei înalte aprecieri-și 
satisfacții, ne alăturăm voinței fer
me a întregului nostru popor ca to
varășul Nicolae Ceaușescu, . condu
cătorul nostru iubit și stimat, să fie 
reales in înalta funcție de secretar 
general al partidului.

Dezbaterea documentelor progra
matice și comuniste cu toți oamenii 
muncii a evidențiat unanim contri
buția hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la promovarea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, prodigioasa sa ac
tivitate consacrată îndeplinirii cu 
succes a hotărîrilor Congresului al
X-lea  și ale Conferinței Naționale, 
rolul determinant în elaborarea do
cumentelor pentru cel de-al XI-lea 
Congres al partidului.

încadrat în ritmul dinamic al dez
voltării multilaterale a patriei, ju
dețul Sibiu s-a bucurat din plin de 
grija partidului și statului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Ultimul 'deceniu înscrie. în istoria a- 
cestor locuri cele mai înalte ritmuri 
de dezvoltare : practic volumul pro
ducției industriale s-a triplat. Ne 
prezentăm la Congresul partidului 
cu îndeplinirea sarcinilor pe patru 
ani ai cincinalului la 14 octombrie, 
urmînd să obținem, pînă la sfirșitul 
lui 1975, o producție suplimentară 
de. 10,4 miliarde lei, premisă hotărî- 
toare pentru realizarea cincinalului 
în patru ani și jumătate. După ce 
a prezentat însemnatele creșteri 
de ordin calitativ înregistrate în 
economia județului, vorbitorul a 
spus : dezvoltarea potențialului pro
ductiv, intensele mutații în struc
tura populației și a forței de mun
că-, gradul de urbanizare și dotare 
edilitară a localităților județului, 
condițiile de muncă și înzestrare pe 
care ie oferă fabricile și uzinele de 
azi, întinsa rețea de școli și așeză
minte de cultură sînt probe convin
gătoare ale egalității reale, ale po
sibilităților nelimitate de afirmare 
a tuturor fiilor patriei, indiferent 
de naționalitate.

BUJOR ALMĂȘANCUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
delegat al organizației județene de partid Hunedoara

Sint deosebit de emoționat că am 
posibilitatea să-mi spun părerea1 la 
acest congres istoric al partidului 
nostru, chemat să facă bilanțul celei 
mai strălucite perioade din viața po
porului român și să deschidă dru
muri noi pentru viitor care să canali
zeze conștiința și strădaniile partidu
lui și poporului pe o lungă perioadă 
de timp. în eforturile întregului po
por pentru realizarea sarcinilor sta
bilite de Congresul al X-lea, cei 
aproape 300 de mii de lucrători din 
industria extractivă au contribuit cu 
o muncă dirză, rodnică și plină de 
abnegație.-Cu sprijinul larg al . tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, au fost 
depășite dificultățile ivite tn reali
zarea planului' de producție la căr
bune, s-a creat .cadrul organizatorio 
corespunzător prin’ comasarea tutu
ror sectoarelor industriei extractiva 
și a geologiei. Raportez Congre
sului că industria extractivă iși 
îndeplinește sarcinile. de produc
ție inainte de termen. Pentru 
întîia oară se realizează în în
tregime și mai devreme sarcini
le de creștere a rezervelor de sub
stanțe minerale utile : la gaze natu
rale în 4 ani șl jumătate, la mine
reuri neferoase in 3 ani și jumătate.

Și în domeniul asigurării materiilor 
prime minerale — a spus vorbi
torul — partidul nostru, In ulti
mul deceniu, a dovedit clarviziune 
și consecvență, formuîînd in cadrul 
politicii economice generale, o adevă
rată politică industrială extractivă, 
în centrul căreia stă principiul asigu
rării în cea mai mare măsură a ne
voilor proprii din resurse interne. 
Această politică a fost pe ' deplin 
confirmată de dezvoltarea economiei 
românești, precum și de evenimentele 
apărute pe plan mondial, de criza 
energetică' și de materii prime de pe 
piața externă. Sîntem precursorii 
unei concepții care a condus la o 
dezvoltare continuă și în ritmuri ac
celerate a producției de cărbune, în
tr-o perioadă în care în multe țări 
industriale extracția de cărbune stag
na' sau chiar scădea vertiginos. 
Partidul a preconizat o politică de 
cruțare a zăcămintelor de combusti
bili superiori cînd pe plan mondial 
se marca p tendință de vădită exage
rare a utilizării hidrocarburilor, a 
aplicat o politică de exploatare ra
țională și de protecție a zăcămintelor, 
de economisire a materiilor prime și 
combustibililor într-o perioadă cind 
pe plan mondial se proceda ca și cum 
aceste resurse ar fi nelimitate. Con
stituie o particularitate poziția fer
mă a partidului și statului nostru 
privind intensificarea la maximum 
a cercetărilor geologice pentru cu
noașterea și inventarierea bogățiilor 
minerale ale țării, în care scop au 
fost alocate mijloace tot mai mari 
într-o măsură neintîlnită în alte 
țări.

Geologii, minerii și petroliștii ro
mâni sint convinși de justețea tezei 
promovate de dumneavoastră, tovară
șe secretar general, că subsolul pa
triei noastre, in care mineritul și 
extracția petrolului sint îndeletni
ciri tradiționale, nu este încă com
plet cercetat.. Ei se străduiesc ca 
prin munca lor să justifice răspun
derea pe care o au pentru a pune 
aceste bogății la dispoziția poporu
lui. Subliniind această teză in con
dițiile unei structuri geologice com
plexe ca cea a României, prin 
intensificarea cercetărilor geologice 
se poate asigura o sporire continuă a 
rezervelor de substanțe minerale 
utile. De altfel, rezultatele din ulti
mul timp confirmă pe deplin acest 
lucru. Numai în ultimii ani, în 
zone considerate cunoscute — au 
fost identificate două zăcăminte cu
prifere cu conținut scăzut dar cu po
tențial neobișnuit de mare, exploa
tabile la zi, iar în acest an s-au 
conturat încă două, în aceleași con
diții, precum și un zăcămint mare

România din pragul celui de-al 
patrulea deceniu de viață liberă 
este înconjurată de un frumos pres
tigiu internațional, renumele său 
In concertul națiunilor purtînd sem
nul principialității și dreptății, al 
acțiunii consecvente pentru întrona
rea în lume a unor norme noi de 
conduită, a unor noi raporturi între 
națiuni. Lărgirea schimburilor eco
nomice și cooperarea în producție 
cu alte state, participarea activă a 
României la diviziunea internațio
nală a muncii reprezintă o latură 
inseparabilă a dezvoltării țării noas
tre, un factor deosebit al accelerării 
progresului ei multilateral. Această 
premisă asigură activității din acest 
domeniu un curs ascendent, dina
mica comerțului exterior românesc 
vâlidind întru totul această orien
tare principială.

întregul ansamblu al realizărilor 
In domeniul cooperării internațio
nale, prestanța și prestigiul țării 
noastre astăzi in lume sînt indiso
lubil legate de laborioasa activitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personalitate de prim plan a politi
cii internaționale. De. însemnătate 
uriașă au fost vizitele întreprinse de 
președintele României în 25 de țări 
din Africa, Asia și America Latină, 
numeroasele convorbiri cu șefi de 
stat și alte personalități, cu care o- 
cazie au fost încheiate documente 
de însemnătate majoră, adoptîn- 
du-se forme noi, rnai eficiente de 
cooperare.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în contextul lărgirii an de an a 
cooperării României cu alte țări, a- 
pare . mereu mai evidentă necesita
tea imperioasă ca toate județele ță
rii să-și sporească calitativ și canti
tativ aportul la realizarea comerțu
lui exterior. Aplicînd in practi
că indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — date cu prilejul celor 
trei vizite de lucru în județul nos
tru — de a milita prin toate mij
loacele pentru întărirea răspunderii 
fiecărui muncitor, maistru, inginer, 
economist, a tuturor cadrelor pen
tru calitatea- produselor destinate 
pieței interne sau externe, organele 
și organizațiile noastre de partid au 
acordat un spațiu prioritar, acțiuni
lor consacrate cultivării în rîndul 
comuniștilor, al celorlalți oameni al 
muncii a gindirli economice înain
tate, a dorinței de perfecționare 
continuă a cunoștințelor profesio
nale, îmbunătățirii informării tehni
ce a muncitorilor, canalizării efor
turilor cadrelor tehnice spre con
cepție. Hotăritoare a fost însă creș
terea capacității organizațiilor de 
partid, a răspunderii acestora pen
tru pregătirea forței de muncă, pro

de lignit de 200 mil. tone la Cîmpu- 
lung Argeș.

Potențialul geologic existent și cel 
prevăzut a se crea în cincinalul 
viitor, precum și necesitățile mari 
ale economiei naționale de materii 
prime minerale și combustibili, mă 
determină să ,mă declar de- acord cu 
nivelurile de dezvoltare prevăzute de 
documentele programatice pentru 
industria extractivă. în ceea ce pri
vește baza energetică se prevede o 
dezvoltare foarte accentuată a ex
tracției de cărbune.. Sporul atît de 
Important — într-un ritm anual de

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
delegat al organizației județene de

Trălm, împreună cu întregul nostru 
popor, momente cu adevărat istorice, 
care vor intra puternic în conștiința 
națiunii noastre socialiste. Congresul 
al XI-lea al partidului, înaltul forum 
al comuniștilor români, ar? o pro
fundă semnificație pentru progresul 
general al patriei, pentru evoluția 
pe. toate planurile a societății socia
liste, prefigurînd în chip clar viito
rul comunist al țării.

Viața ne oferă numeroase elemen
te pentru a putea aprecia dimensiu
nile majore ale perioadei ce a trecut 
de la Congresul al X-lea al partidu
lui, temeinicia și justețea politicii 
interne și exțerne a partidului și 
statului nostru, atașamentul și hotă- 
rirea maselor largi populare de a 
edifica societatea socialistă multila
teral dezvoltată pe pămintul Româ
niei, dragostea fierbinte, înalta stimă 
și prețuire de care se bucură tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al poporului' român.

Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului, proiectele de 
Program și de Directive, model de 
aplicare creatoare a învățăturii mar- 
xist-leniniste la condițiile con
crete ale țării noastre, reprezintă, 
prin totalitatea ideilor pe care le 
cuprind, prin strălucita viziune co
munistă a perspectivei, documente 
de o excepțională valoare teoretică 
și practică, în care sînt întrunite, in 
mod fericit gîndirea revoluționară a 
partidului și calitățile de conducător 
comunist desăvirșit ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fidelitatea sa față 
de adevărurile marxism-leninismu- 
lui, capacitatea de analiză și sinteză, 
de investigare lucidă a realităților, 
cutezanța revoluționară și grija pen
tru viitorul națiunii noastre socialis
te, ce-1 caracterizează în mod exem
plar.

După ce a subliniat că în procesul 
complex de edificare a socialismului 
și comunismului, partidul nostru a 
acționat cu consecvență pentru per
fecționarea, funcțiunilor statului, pen
tru ca acesta să devină 
strumentul principal 
tării puterii oamenilor 
participării întregului 
făurirea conștientă, a 
său destin, vorbitorul 
rit la activitatea desfășurată de 
consiliile populare, subliniind con
tribuția acestor organisme la dez
voltarea economică, socială, cultu
rală și edilitar-gospodărească a uni
tăților administrativ-teritoriale, la 
apărarea ordinii de drent, la desfă
șurarea unei activități din ce în ce 
mai puternice a vieții localităților 
țării. Numai în ceea ce privește con
strucția de locuințe, domeniu in care 
investițiile sint aproape în întregi
me ale consiliilor populare,' pînă lâ 
finei® anului 1975 se vor da în folo
sință cu 167 000 apartamente mai 
multe decit s-au realizat în cinci
nalul, anterior ; sarcini mobilizatoare, 
revin consiliilor populare in cinci
nalul care urmează, cind se vor re
aliza peste 815 000 apartamente fi 

efectiv in- 
al exerci- 
muncii, al 
popor la 
propriului 
s-a refe-

blemă hotăritoare a oricărei dezvol
tări. Ca urmare, astăzi multe din 
produsele industriei sibiene sînt in
tens solicitate pe piața externă. în
treprinderile noastre exportă pro
duse în 86 de țări, in 1974 volumul 
exportului fiind cu 243 la sută mai 
mare decit in 1970.

Sigur, judecind înfăptuirile prin 
prisma exigențelor înscrise in docu
mentele pe care le dezbatem aici, 
conferința noastră județeană a în
treprins o temeinică evaluare criti
că a rezultatelor. Ne așteaptă sar
cini deosebite : in 1980 producția 
industrială a județului Sibiu va a- 
junge la peste 32 miliarde lei. Va fi 
o producție a calității înalte, bazată 
pe cele mai noi cuceriri tehnico- 
științifice, în cadrul căreia utili
zarea eficientă a resurselor mate
riale și umane trebuie să se înscrie 
Înaintea oricărui alt deziderat.

Am participat, ca membru su
pleant, unul din cei mai tineri, la 
activitatea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. Nu pot să nu subli
niez că aceasta a însemnat pentru 
mine o înaltă școală politică. De fie
care dată am fost puternic impre
sionat de capacitatea deosebită a 
secretarului general al partidului de 
a găsi soluții practice multiplelor, 
probleme cu care ne.confruntăm,, de 
spiritul novator cu care reușește să 
spargă tiparele prestabilite, eviden
țiind căi noi de rezolvare. Modul 
său dinamic de lucru, ajutorul tovă
rășesc, cutezanța comunistă formea
ză o convingătoare pledoarie pentru 
gîndirea complexă, lucidă, împotri
va oricăror închistări dogmatice, a 
rutinei, a vechiului. Am cunoscut — 
cu. bucurie o mărturisesc — un model 
excepțional de intransigență revolu
ționară față de lipsuri și neajun
suri; multe din măsurile care au 
deschis țării posibilități sporite de 
progres, care au imprimat dimen
siuni noi prezenței României în 
lume, cooperării noastre internațio
nale, condițiile create pentru a ne 
putea prezenta astăzi cu frumoase 
înfăptuiri poartă pecetea gîndirii 
creatoare a secretarului general al 
partidului.

în numele celor 56 000 de comu
niști, al oamenilor muncii români, 
germani, maghiari din județul Si
biu, a spus în încheiere vorbitorul, 
asigurăm Congresul, pe dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul pen
tru a amplifica contribuția noastră 
la zestrea patriei, că ne vom onora 
integral angajamentele pe care ni 
le-am asumat, traducînd exemplar 
in. viață prevederile . minunatului 
Program al partidului, hotărîrile de 
însemnătate istorică ale celui de-al 
XI-lea Congres al partidului.

peste 12 la sută pină în 1980 — ne
cunoscut în alte țări nici acum după 
așa-numita relansare a cărbunelui, 
se va obține în principal pe sea
ma lignitului extras prin cariere 
în Gorj și a huilei din bazinul Văii 
Jiului. La nivelul anului 1980 pon
derea cărbunelui în balanța de com
bustibili pentru producerea energiei 
va atinge peste 43 la sută. Totoda
tă, va crește apreciabil aportul căr
bunelui indigen în rețeta de fabri
care a cocsului.

Sarcinile de creștere atît de accen
tuată și într-o perioadă atit de

200 000 locuri In cămine pentru ne- 
familiști.

Trecind în revistă succesele obți
nute în dezvoltarea industriei lo
cale, vorbitorul a relevat totodată 
rolul pe care-1 dețin consiliile popu
lare în sistematizarea orașelor și sa
telor, a întregului teritoriu. Vorbi
torul a evidențiat, cu acest prilej, 
răspunderea ce revine consiliilor 
populare în direcția folosirii și mai 
judicioase a suprafețelor de con
strucție, a dezvoltării spiritului gos
podăresc și a inițiativelor de masă, 
pentru. creșterea eficienței economi
ce a. construcțiilor. în prezent, se 
manifestă încă îngăduință față de 
risipă și de tendința de grandoma
nie ; este necesar să veghem ca toate 
organele cărora le revin atribuții in 
acest domeniu in temeiul legii re
cent adoptate de Marea Adu
nare Națională, să-și îndepli
nească sarcinile cu răspundere și 
competență. Sistematizarea teritoriu
lui va face ca numai într-o primă 
etapă circa 300 000 ha cuprinse în peri
metrul construibil al localităților să 
reintre în circuitul agricol.

Activitatea de ansamblu a consili
ilor populare s-a aflat permanent în 
atenția conducerii partidului, a secre
tarului său general — a spus în con
tinuare vorbitorul — vizitele de lucru 
ale' tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
toate județele țării, contactul nemij
locit cu consiliile populare, de la co
mună pînă Ia județ,, sfaturile și în
drumările concrete izVorîte din cu
noașterea perfectă a realităților, in
dicațiile prețioase pe care le-a dat, 
au fost de un real folos, în desfășu
rarea activității acestora, au consti
tuit o adevărată școală comunistă 
menită să îmbunătățească stilul și 
metodele de muncă ale organelor lo
cale ale puterii de stat ; crearea Co
mitetului pentru Problemele Consili
ilor Populare din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a răspuns unei 
necesități impuse de dezvoltarea ge
nerală a societății și spiritului de
mocratic, de largă participare a ma
selor la" conducerea treburilor ob
ștești, în care este concepută de că
tre partid întreaga activitate a statu
lui nostru.

în aceeași viziune de grijă pentru 
contactul permanent cu masele, pen
tru intensificarea dialogului de lucru, 
continuu și fructuos, cu factorii care 
răspund de activitatea consiliilor 
populare, s-au instituționalizat con
gresul deputaților consiliilor popu
lare comunale și orășenești, conferin
țele județene ale președinților consi
liilor populare comunale și orășe
nești. Hotărîrea ca primii secretari și 
unii secretari ai comitetelor jude
țene, municipale, orășenești și co
munale de partid să îndeplinească in 
același timp și funcțiile de pre
ședinți, respectiv vicepreședinți ai 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare a condus la îmbunătățirea 
substanțială, de conținut, a conduce
rii unitare a întregii activități eco
nomice și social-politice, la imbună- 

scurtă a producției de cărbuni, im
pun elaborarea și aprobarea unul 
program național de dezvoltare a 
producției de cărbune care va putea 
asigura executarea coordonată a in
vestițiilor și în special a importan
telor cantități de utilaje de mare 
capacitate necesare.

După ce a prezentat ritmurile de 
dezvoltare dinamice din sectorul mi
nereurilor neferoase, atragerea in 
circuitul economic prin valorificare a 
șisturilor bituminoase din Banat, a 
rocilor cu sulf din Munții Călimani, 
a altor zătăminte, vorbitorul a arătat 
că în perioada următoare in indus
tria extractivă se _ vor produce 
importante modificări calitative, 
care necesită introducerea celor mai 
avansate tehnologii, folosirea de uti
laje de capacități unitare foarte mari 
și de înaltă tehnicitate, precum și or
ganizarea de unități de producție de 
pînă la H mil. tone pe an. La nivelul 
anului 1980 circa 2/3 din extracție va 
fi realizată de exploatări la suprafață 
și -de unități de acest tip. ■ Astfel, se 
creează o industrie minieră ' nouă, 
fundamental deosebită de cea tradi
țională.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la schimbările calitative din activita
tea de extracție a țițeiului, unde 
producția trebuie să fie asigurată de 
rezervele existente și pe. seama va
lorificării mai complete a zăcăminte
lor și a subliniat că forajul pe mare 
cu instalații construite în România 
va elucida o zonă de mare interes, 
în acest context, s'-au subliniat sar
cinile deosebite ale industriei con
structoare de mașini care va trebui 
să asigure în mai mare măsură cu 
utilaje de sporită complexitate teh
nică dezvoltarea în perspectivă a 
industriei extractive.

Vorbitorul s-a referit In continuare 
la politica externă a partidului și> 
statului nostru, arătînd că activitatea 
neobosită a tovarășului Nicolae-■ 
Ceaușescu în acest domeniu a des
chis căi nebănuite de lărgire a coo
perării economice cu toate țările din 
lume și a permis ridicarea la noi va
lențe a experienței și nivelului de 
pregătire a specialiștilor români. 
Geologii, minerii și petroliștii români 
sînt angrenați in prezent in acțiuni 
de cooperare în domeniul extractiv 
in 40 de țări. Cooperarea cu Româ
nia în acest domeniu este din ce în 
ce mai căutată, fiind în curs de per
fectare și alte acțiuni. Se apre
ciază în mod deosebit colaborarea e- 
conomică cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste care, așa cum 
se arată în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, va continua să 
dețină in viitor ponderea principa
lă in comerțul nostru exterior.

în încheierea cuvîntului său, 
vorbitorul a spus : Aprob cu căl
dură Raportul prezentat Congre
sului de secretarul general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Progra
mul partidului, Directivele și ce
lelalte documente ale Congresului 
și mă angajez să îndeplinim exem
plar sarcinile ce rezultă din aceste 
documente istorice. Cu dragoste și 
bucurie exprim hotărîrea unanimă a 
comuniștilor din organizația de 
partid județeană Hunedoara, care? 
mi-au încredințat mandatul, pre
cum șl a minerilor, petroliștilor, 
geologilor și a celorlalți lucrători 
din industria extractivă, dorința 
lor fierbinte ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, personalitate mar
cantă a lumii contemporane, de 
numele căruia este strins legată 
prosperitatea și înflorirea patriei 
noastre să fie reales în înalta func
ție de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, văzînd in aceas
ta chezășia îndeplinirii Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate șl 
a înaintării României spre comunism.

IOSIF UGLAR
partid Covasna

tățirea stilului de muncă, pentru tra
ducerea în viață, în mod concret și 
nemijlocit, a rolului conducător al 
partidului.

Referindu-se la stilul de muncă a! 
consiliilor populare, vorbitorul a a- 
rătat că, pe alocuri, se manifestă 
încă tendințe de birocratism, de tă-, 
răgănare a rezolvării cererilor oa
menilor muncii, de rutină ; calitatea 
serviciilor către populație nu se ri
dică la nivelul exigențelor, nu se 
asigură încă în mod ritmic fondul 
de marfă al pieței, se manifestă des
tule deficiențe în ceea ce privește 
calitatea construcțiilor de locuințe, 

'transportul in comun și salubritatea ; 
se înregistrează depășiri ale consu
murilor specifice, risipă de materia
le și alte neajunsuri. Lichidarea a- 
cestor lipsuri și ridicarea activității 
consiliilor populare la înalta cotă a 
responsabilității și exigenței pe care 
trebuie s-o ceară organizațiile de 
partid, vor sta în permanență și in 
viitor în atenția organelor și organi
zațiilor de partid, care conduc consi
liile populare.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la una din problemele căreia 
partidul nostru i-a dat o rezolvare 
cu adevărat marxist-leninistă — pro
blema națională. El a relevat că suc
cesele istorice obținute în acest do
meniu definesc nu numai o concep
ție clară, principială, dar constituie 
și o cucerire de seamă a regimului 
socialist, o mare victorie a politi
cii Partidului Comunist Român. 
Fundamentindu-și concepțiile sale 
pe temeiul solid al marxism-leninis- 
mului, acționînd în raport cu realită
țile concret istorice ale țării noastre, 
Partidul Comunist Român a dus o 
luptă neabătută împotriva politicii de 
asuprire de orice fel, pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale oa
menilor muncii, pentru deplina ega
litate in drepturi a tuturor cetățeni
lor fără deosebire de naționalitate. 
Avem, de aceea, puternice motive să 
spunețn că pe vatra scumpă a pa
triei noastre trăiesc și muncesc în
frățiți oamenii muncii, români, ma
ghiari, germani, de alte naționalități, 
luptînd umăr la umăr pentru victo
ria socialismului, pentru propășirea 
României socialiste.

Vorbitorul a relevat că după Con
gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, s-au creat noi 
posibilități de afirmare pe toate pla
nurile a egalității. în drepturi a tu
turor cetățenilor, concretizate, în 
primul rind, in dezvoltarea echilibra
tă a forțelor de producție, pe întreg 
teritoriul țării. Activitatea consiliilor 
naționalităților conlocuitoare în ca
drul Frontului Unității Socialiste asi
gură o participare și mai largă în 
spiritul deplinei democrații, a Oame
nilor muncii de diferite naționalități 
la elaborarea și aplicarea politicii in
terne și externe a partidului și sta*
(Continuare în pag. a Xl-a)
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tului, Ia exercitarea puterii, la în
făptuirea programului de făurire a 
societății socialiste .multilateral dez
voltate, la înflorirea pe toate planu
rile a scumpei noastre patrii.

în încheierea cuvîntului său, vor
bitorul s-a referit la activitatea in
ternațională a partidului și statului 
subliniind că evoluția vieții interna
ționale a confirmat pe deplin jus
tețea liniilor directoare ale politicii 
externe stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului, politică pusă în 
slujba intereselor fundamentale ale 
păcii și înțelegerii între popoare,

Rolul esențial, hotărîtor, în elabo-.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE BĂRBULESCU
delegat al organizației județene de

împreună cu ceilalți delegați — 
a spus vorbitorul — am primit man
datul de mare cinste al Conferinței 
județene de partid a județului Olt 
de a exprima în acest forum suprem 
al partidului adeziunea la documen
tele Congresului, inaita apreciere la 
adresa Comitetului Central și a secre
tarului general, mult iubitul și 
stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea intensă și multi
laterală, pătrunsă de un înalt spirit 
novator, de exigență și responsabi
litate comunistă, desfășurată în 
scopul înfăptuirii integrale a hotări- 
rilor Congresului al X-lea și elabo
rării unui vast program de edifica
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de ridicare a României 
pe culmi tot mai inalte.

Sarcinile ce revin agriculturii în 
următorii ani sint de o importanță 
majoră. Producția globală agricolă a 
unităților cooperatiste din județul 
nostru a crescut față de cincinalul 
trecut cu 34 la sută, iar veniturile 
bănești ale membrilor cooperatori — 
cu 54 la sută. Ca urmare, 'a crescut 
ți participarea județului Olt la fon
dul centralizat al statului. Ana- 
lizind cu simț de răspundere sar
cinile ce le avem de înfăptuit în vii
tor, ținind cont de obiectivele prevă
zute în documentele Congresului al
XI-lea  al partidului, Conferința noas
tră județeană de partid a stabilit un 
program de măsuri in care sînt pre
văzute : extinderea irigațiilor, ridica
rea zootehniei pe o treaptă mai înal
tă, plantarea pe pante și pe terenuri 
neproductive a 15 000 ha cu pomi. 
De asemenea, Conferința județeană 
de partid a hotărît ca de pe o su
prafață de 4 800 de ha să se obțină 
cel puțin 15 000 de kg porumb la ha, 
iar de pe 8 400 de ha să se obțină 
12 000 kg porumb la ha. Experiența 

rarea și realizarea întregii politici ex
terne a partidului și statului nostru 
revipe tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care prin activitatea sa dinamică, 
neobosită, plină de pasiune și princi
pialitate revoluționară, prin nețăr
muritul său devotament pentru pa
trie și popor, servește cu înaltă răs
pundere interesele patriei socialiste, 
interesele generale ale socialismului, 
idealurile de pace și progres social, 
de colaborare și înțelegere între po
poare.

Afirmîndu-mi deplina adeziune la 
politica internă și externă a partidu
lui, angajamentul meu comunist de a 
face totul pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului, permiteți-mi să-mi 

multor unități din țara noastră de
monstrează că nivelul producției a- 
gricole poate fi depășit, că pămîn- 
tul nostru poate să dea mai mult. 
Conduși de acest mare adevăr, coo
peratorii din Scornicești au reușit ca 
în ultimii ani să ridice potențialul 
podzolului la nivelul cernoziomului, 
să facă, așa cum se spune la noi, 
„să mute Bucureștiul la Scornicești".

Vă rog. să-mi permiteți — a ară
tat vorbitorul — să vă rețin aten
ția cu citeva cifre care ilustrează 
munca și strădania noastră. Anul 
acesta, am obținut 4 850 kg grîu la 
ha, 6 720 kg porumb boabe la hec
tar, am reușit să obținem 2 000 
de tone de carne, ceea ce este 
egal cu media a 10 ani în urmă, 
cu- două cincinaluri. De aseme
nea, am reușit să obținem 3 000 de 
tone de legume. Paralel cu produc
țiile pe care le-am obținut în anul 
acesta am realizat și investiții de 25 
milioane. Informez Congresul că de 
4 ani cooperativa de producție se au- 
tofinanțează. .nu a mai luat nici 
un leu împrumut de la stat și că 
vom urmări să dezvoltăm, în conti
nuu, averea obștească a cooperativei 
noastre. De altfel, anul acesta . am 
alocat mari sume la fondul de dez
voltare. Au crescut, totodată, veni
turile membrilor cooperatori. Valoa
rea unei norme convenționale anul 
acesta este de 70 de lei, iar cîștigul 
mediu al unui cooperator este de 
1 900 de lei. Ca urmare a efectuării 
cel puțin a 30 de norme lunar în ca
drul cooperativei agricole, 700 de 
cooperatori au primit concediu plă
tit.

De curînd cooperativa noastră a 
fost vizitată de conducătorul partidu
lui și statului nostru. Cu această 
ocazie tovarășul secretar general 
ne-a arătat că. pămintul nostru poate 
să producă mai mult, că trebuie să 

alătur glasul la acela al întregului 
popor pentru a susține din toată 
puterea inimii și conștiinței mele 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului, spre binele și fericirea poporu
lui român.

Sînt mîndru că, împreună cu dum
neavoastră, cei ce participă la acest 
Congres, vom putea spune generații
lor viitoare : am avut fericirea de a 
fi contemporan și tovarăș de muncă 
cu cel mai iubit fiu al țării, perso
nalitate de .neegalat a istoriei con
temporane românești, făuritor de țară 
socialistă, omul,' revoluționarul și 
comunistul de omenie Nicolae 
Ceaușescu.

partid Olt
intrăm mai mult în tainele pămîntu- 
lui, că acest pămint care nu vorbește, 
ci rodește și te răsplătește, trebuia 
să dea produse de La an la an tot 
mai mari.

Angajamentul nostru este ca In 
anul 1975 în toate cooperativele de 
producție să se treacă la organizarea 
pe loturi ale producției record, în 
așa fel ca în anul 1976 să putem 
avea încredere fiecare in forțele 
noastre, că fiecare putem obține in 
cooperative asemenea producții. An
gajamentul nostru este bazat pe aju
torul pe care agricultura il primește 
din partea clasei muncitoare. El este 
fundamentat pe munca și strădania 
muncitorilor de a ne face mașini mai 
multe și mai bune, de a ne livra 
mai multe îngrășăminte.

După ce a dat o înaltă apreciere 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, vorbitorul a arătat în 
încheiere : Alături de întreaga su
flare românească dau glas voinței 
unanime a tuturor comuniștilor și 
locuitorilor din Scornicești, a tuturor 
comuniștilor și locuitorilor din jude
țul Olt, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat, mili
tant de seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, să fie 
reales în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, avind chezășia sigură că tot 
ceea ce ne-am prevăzut vom în
făptui.

Omului născut pe meleagurile co
munei noastre, eminentului condu
cător de partid și de stat, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, îi dorim din. 
inimă, multă sănătate, și putere de 
muncă, ani îndelungați de viață 
în slujba partidului, a națiunii, în 
vederea îndeplinirii idealurilor noas
tre. înscrise în mărețul Program pe 
care îl vom adopta în unanimitate 
la acest Congres. 

tat vorbitoarea — ca și pentru în
treaga țară, anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului au fost anii 
cei mai rodnici din istoria acestor 
meleaguri. Ca urmare a grijii mani
festate de conducerea partidului, in 
ultimii 4 ani producția globală in
dustrială a județului s-a dublat, iar 
față de 1950 a crescut de 15,5 ori. 
Raportez Congresului că sarcinile 
inițiale pe patru ani ai cincina
lului au fost îndeplinite de in
dustria județului nostru la 4 august 
a.c., realizîndu-se peste plan în 
cinstea mărețului eveniment pe care 
îl trăim în aceste zile, o producție 
globală IndustriaLă de 1 miliard lei. 
Sînt împuternicită să asigur Con
gresul că angajamentul asumat de 
organizația județeană de partid Bo
toșani privind realizai’ea cincinalu
lui în patru ani și jumătate va fi 
îndeplinit și chiar depășit ; avem 
colective de muncă care lucrează

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE IOSIF
' delegat al organizației județene de partid Arad

Doresc de la început să subliniez 
că sint intru totul de acord cu Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu proiectele de Program 
și Directive, supuse dezbaterii și a- 
probării înaltului forum al comuniș
tilor. în aceste documente de o înal
tă ținută principială, marxist-leninis- 
tă, sînt analizate rezultatele obținu
te pină în prezent și este expus cu 
claritate programul de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. Cu sentimente de adincă 
bucurie transmit Congresului adeziu
nea unanimă a comuniștilor, a tutu
ror celor ce trăiesc pe meleagurile a- 
rădene față de aceste documente în 
care distingem concepția dialectică, 
creatoare a partidului nostru, apor
tul deosebit adus la elaborarea lor 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae .Ceaușescu.

Am reținut cu deosebită satisfacție 
— a spus apoi vorbitorul — orien
tarea clară dată în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind continuarea dezvoltării în 
ritm înalt a forțelor de producție, re
partizarea lor rațională pe întreg cu
prinsul țării, ca O condiție de prim 
ordin pentru ridicarea la o viață în
floritoare a tuturor județelor, pentru 
punerea mai deplină în valoare a re
surselor materiale și umane.

Angajați ferm în marea întrecere 
națională pentru realizarea înainte de 
termen a actualului cincinal, ca ur
mare a eforturilor depuse de comu
niști, de toți oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte naționa

deja în contul cincinalului viitor. 
Textiliștii botoșăneni, din rîndul că
rora fac parte, și-au îndeplinit pla
nul pe patru ani ai cincinalului 
la 12 iunie. Pînă cel mai tîrziu la 30 
martie 1975, deci cu 9 luni mai de
vreme, vom îndeplini sarcinile în
tregului cincinal, urmînd să pro
ducem peste prevederile acestuia 
fire și țesături în valoare de 350 mi
lioane lei

Vorbitoarea a spus în continuare : 
Prin recenta hotărire privind majo
rarea retribuției muncii, cîștigul me
diu lunar al muncitorilor a crescut 
in fabrica noastră cu aproape 200 lei 
față de anul trecut și cu peste 33 la 
sută față de 1970. La nivelul unui an, 

•textiliștii botoșăneni beneficiază de 
un spor de cîștig de peste 16 milioa
ne lei. Cu puțin timp în urmă am dat 
în folosință un cămin muncitoresc 
pentru 300 de tinere fete. Beneficiem 
astăzi de serviciile unei creșe și ale 

lități, raportăm Congresului că in
dustria județului Arad a realizat sar
cinile de producție pe primii patru 
ani ai cincinalului la 15 octombrie, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul acestui an 
să dăm o producție suplimentară de 
peste 2 miliarde lei. La aceste reali
zări o contribuție însemnată a adus 
colectivul de muncă în frunte cu co
muniștii de Ia întreprinderea de va
goane care vor obține în această pe
rioadă, peste plan, produse în va
loare de 900 milioane lei:

La baza acestor succese au stat a- 
plicarea în practică a prețioaselor in
dicații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor făcu
te în unitatea noastră în legătură cu 
organizarea unui institut de cercetare 
și proiectare pentru vagoane, reali
zarea unei sculării puternice, a unui 
atelier de prototipuri modern, diver
sificarea simțitoare a producției de 
vagoane. în acest context, vorbitorul 
a arătat că în prezent se fabrică 28 ti- 
podimensiuni de vagoane de marfă 
față de 6 in 1972, iar în 1975 se vor 
realiza 12 tipuri de vagoane de călă
tori și 30 de tipuri de vagoane de 
marfă. în același timp au crescut ni
velul tehnic, calitatea și competitivi
tatea produselor, ceea ce a permis și 
va permite o valorificare superioară 
a metalului. Ca o reflectare a politicii 
partidului nostru de dezvoltare a re
lațiilor economice cu toate statele lumii 
întreprinderea de vagoane din Arad 
exportă produsele sale in peste 20 
de țări.

Raportez Congresului — a spus 
vorbitorul — că harnicul colectiv al 

unui cămin pentru 240 de copii, avem 
o cantină-restaurant bună, un dis
pensar cu. trei cabinete medicale și 
un staționar, un complex de magazi
ne alimentare. In toamna acestui ân 
și-au deschis porțile un liceu și o 
școală profesională cu profil textil, 
în care învață mulți dintre copiii 
noștri.

îmbunătățirea în continuare a con
dițiilor de muncă ale textiliștilor este 
strins legată și de cercetarea științi
fică. în acest scop aș dori să fac 
o propunere. Este știut că in țesăto- 
riile noastre zgomotul este încă ma
re, iar mijloacele de contracarare a 
efectelor negative ce le are asupra 
muncitorilor sînt încă neeficiente. 
Știm că s-au -făcut și se fac încer
cări pentru găsirea soluțiilor tehnice 
în măsură să elimine acest neajuns. 
Considerăm necesar, ca această pro
blemă să-și găsească un loc prioritar 
în activitatea de cercetare.

întreprinderii de vagoane din Arad, 
în frunte cu comuniștii, este în mă
sură să realizeze sarcinile ce îi revin 
din Directivele Congresului privind 
producția vagoanelor de marfă de 
mare complexitate și tonaj pe 6, 10 
și 24 de osii, capabile să transporte 
sarcini pînă la 450 de tone. în ace
lași timp vom asimila în producție 
vagoane de călători de toate tipu
rile, trenurile automotoare și trenu
rile electrice pentru transportul ra
pid suburban și, inclusiv, pentru me
troul ce se va construi în capitala 
patriei noastre.

Este foarte clar pentru noi că în
făptuirea unor sarcini de asemenea 
anvergură presupune din partea or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
comuniștilor, a întregului colectiv de 
muncă o amplă’mobilizare de forțe, 
pentru a găsi noi. posibilități de per
fecționare a procesului de producție 
prin raționalizarea fluxurilor de fa
bricație, utilizarea mai bună a spa
țiilor de producție, intensificarea ac
țiunilor de autodotare, mecanizare și 
automatizare, creșterea gradului de 
tipizare și mai buna folosire a me
talului. In dorința de a asigura în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin facem apel la sectorul si
derurgic ca, împreună cu noi, să stu
dieze posibilitățile asimilării unor 
profile specifice din oțeluri slab a- 
liate, economice pentru construcția 
de vagoane.

în activitatea noastră cooperăm 
larg cu diverse întreprinderi. Tre
buie însă să arăt că pe parcursul a- 
nilor această cooperare nu s-a des
fășurat întotdeauna în concordanță

Asigurăm Congresul, conducerea 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a spus în încheiere vor
bitoarea — că textiliștii și ceilalți 
oameni ai muncii din Botoșani vor 
lupta cu forțe sporite pentru realiza
rea sarcinilor politice și economice 
ce le vor reveni din hotărîrile adop
tate de Congres. Nu vom precupeți 
nici un efort pentru a fi la înălțimea 
vremurilor pe care le trăim !

Ca purtător de cuvînt al comuniș
tilor botoșăneni, al întregii populații 
a județului, vin aici cu mandatul de 
a susține cu toată căldura și dragos
tea propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iubitul nostru conducător, 
să fie reales în înalta funcție de se
cretar general al partidului, să-l ve
dem mereu în plinătatea forțelor sa
le, sănătos și să ne conducă cu succes 
spre o viață tot mai bună, tot mal 
luminoasă.

cu sarcinile de plan. De aceea, Îm
preună cu centrala industrială și Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele trebuie să acționăm 
pentru ca fiecare unitate să-și înde
plinească la timp sarcinile ce-i revin 
în acest domeniu. Totodată, ținind 
seama de complexitatea activității in 
construcția de vagoane, de profilul 
diferit al unităților componente ale 
actualei Centrale industriale de uti
laj tehnologic și material rulant, pro
pun să se studieze posibilitatea orga
nizării într-o centrală industrială a 
unităților constructoare de vagoane. 
Apreciem că în acest fel s-ar putea 
coordona mai bine activitatea din a- 
cest important sector.

în încheiere, vorbitorul a spus: Do
resc să reafirm că oamenii muncii 
din județul Arad vor fi la înălțimea 
sarcinilor încredințate, că nu va 
exista datorie mai sfîntă pentru noi. 
decit aceea de a ne integra cu toată 
forța, priceperea și răspunderea co
munistă in ampla operă de înfăptuire 
a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XI-lea.

Și, pentru a face ca idealurile noas
tre de viață liberă, concretizate d» 
partid in paginile de aur ale Progra
mului și Directivelor să rodească 
ferm in viitor, pentru ca orinduirea 
comunistă să triumfe pe pămintul Ro
mâniei, ne ^lăturăm glasul întregului 
partid, întregului popor pentru a 
spune răspicat că dorința și voința 
noastră sînt ca în fruntea comuniști
lor să fie reales ca secretar general 
al partidului cel mai iubit fiu al po
porului nostru — încercat condu
cător și înflăcărat comunist — tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Vă dorim, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ani mulți de viață și muncă, spr» 
binele și fericirea poporului român, 
pentru cauza păcii și socialismului in 
întreaga lume.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DUMITRU MIHAI
delegat al organizației județene de partid Argeș

Referindu-se la dezvoltarea pe care, 
județul Argeș a cunoscut-o :in pe
rioada ultimului deceniu, și. Îndeosebi', 
în actualul cincinal, dovedită, prin 
faptul că volumul producției indus
triale pe care îl va realiza în anul 
următor într-o singură sâptămînă va 
fi egal cu cel obținut în întregul an 
1950, vorbitorul a spus : Iată de ce, 
gindind la fel cum gîndește întregul 
partid și popor, exprimînd cele mai 
adinei sentimente ale comuniștilor, 
ale tuturor cetățenilor județului nos
tru, susțin cu dragoste, cu căldură, 
cu toată încrederea realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului — garanție sigură a înde
plinirii Programului partidului, a 
politicii sale interne și externe, a 
înaintării spre comunism.

întreprinderea noastră face parte 
din miile de obiective economice 
care au fost construite în anii so
cialismului, la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care încă de la 
începutul fabricației de autoturisme 
a urmărit și îndrumat permanent co
lectivul nostru. Raportez Congresului 
partidului că sarcinile primite au 
fost duse la îndeplinire și, în mo
mentul de față, comuniștii. întregul 
colectiv al întreprinderii se găsesc 
într-un amplu proces de dezvoltare 
calitativă, simbol al maturizării in-’ 
dustriei de automobile din țara 
noastră.

Vorbitorul s-a referit apoi la une
le aspecte legate de calitatea auto
turismului ■ „Dacia". Există în acest 
sens un program larg de acțiune, 
care cuprinde intr-un tot unitar, atit 
concepția, cit și execuția. în ceea ce 
privește concepția, pe baza observa
țiilor făcute în probe șl în exploa
tare de specialiștii întreprinderii, 
precum și de beneficiari, a cercetă
rilor care se fac împreună cu insti
tute din tară și chiar din străină- '

prezentat de TOVARĂȘUL ALEXA AUGUSTIN
Stimați tovarăși,
Pină in prezent, Congresului al 

XI-lea al Partidului . Comunist Ro
mân i s-au adresat cu apeluri și 
memorii un număr de 1 159 per
soane.

Dintre acestea 587 contestă hotă
rîrile de excludere adoptate de or
ganele și organizațiile de partid, iar 
38 — recuposcind justețea holăririlor 
care au dus la pierderea calității de 
membru de partid — solicită primi
rea din nou in partid conform pre
vederilor Statutului P.C.R., întrucit 
consideră că au lichidat abaterile

CUVÎNTAREA
delegată a organizației județene de partid Botoșani

îndeplinesc mandatul dat de co
muniștii județului Botoșani — a 
spus la început vorbitoarea — de a 
exprima adeziunea deplină la poli
tica internă și exteț-nă a partidului, 
de a aproba Raportul Comitetului 
Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Programul, Di
rectivele și celelalte documente ale 
Congresului al XI-lea al partidului.

Vorbitoarea a relevat in continuare 
că Raportul prezentat Congresului 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— un autentic document al mar- 
xism-leninismului creator — expri
mă și grija permanentă a conduce

tate, autoturismul se află într-un producție, pentru imprimarea fermă 
continuu proces de perfecționare. La a ordinii și disciplinei .muncitorești, 
rezolvarea problemelor, producției- ■jțîncepișd cu. flippctopul^i continuing 
comitetul de partid a mobilizat prac- cu inginerii, maiștrii “și‘oamenii de la
tic pe toți cei 16 000 de angajați, con- 
sultindu-i sistematic asupra modului 
cum pot fi mai bine indeplinite sar
cinile. stimulindu-le inițiativa, culti- 
vind o înaltă responsabilitate pentru 
executarea ireproșabilă a fiecărei o- 
perații în parte.

Desigbr — a accentuat vorbitorul 
.— noi am- trimis întotdeauna pe pia
ță mașini bune, cu mare siguranță 
în exploatare. Doresc însă să spun 
că autoturismele Dacia-1300 fabricate 
în 1974 sînt superioare calitativ celor 
pe care le fabricam la început, ele 
beneficiind de numeroase modificări 
constructive, fiind azi cotate din 
punct de vedere al performanțelor 
printre mașinile bune la clasa 1300 
cmc. Ne preocupăm în continuare de 
ridicarea nivelului calitativ al pro
ducției și de adaptarea operativă la 
nevoile și exigentele pieței mondia
le. călăuzindu-ne in acest sens întru 
totul după teza expusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la creș
terea eficienței și calității producției 
ca problemă centrală a cincinalului 
viitor. Vom pune pe prim plan acti
vitatea științifică și tehnologică, pen
tru ridicarea continuă calitativă și 
tehnică a produsului nostru.

Sîntem însă conștienți că mai avem 
încă multe de făcut pentru ca activi
tatea să se desfășoare la nivelul exi
gențelor înscrise în Program și Direc-, 
tive. Comitetul nostru de partid a 
dezbătut cu răspundere sarcinile vii
toare și a stabilit măsuri ferme pen
tru îmbunătățirea folosirii utilajelor, 
desfășurării ritmice a producției, 
buna gospodărire a materiilor prime 
și materialelor, calificarea oamenilor, 
clarificarea răspunderilor, atribuțiilor 
și competențelor la toate nivelurile în 

pentru care au fost excluși și au 
muncit conștiincios pentru înfăptui
rea politicii partidului.

Un număr de 61 contestă hotărî
rile de respingere a cererilor de 
primire sau reprimire în partid, iar 
47 tovarăși reprimiți în partid soli
cită să li se recunoască stagiul de 
partid avut anterior excluderii.

Un număr de 145 tovarăși solicită 
acordarea sau rectificarea, stagiului 
de partid, din ilegalitate, intrucît se 
consideră neîndreptățiți de modul în 
care le-au fost soluționate cererile 
de către organele locale de partid.

Un număr de 281 tovarăși au soli

TOVARĂȘEI GEORGETA PODARU

rii partidului pentru dezvoltarea tu
turor județelor patriei. Prevederea 
ca la sfîrșitul viitorului cincinal să 
nu existe nici un județ cu o pro
ducție industrială mai mică de 10 
miliarde lei este o nouă dovadă a 
politicii înțelepte de repartizare e- 
chitabilă a forțelor de producție și 
de creștere a nivelului de trai pe în
treg teritoriul țării. în mod concret, 
județul Botoșani va avea investiții 
de două ori mai mari decit in ulti
mul deceniu, o producție industrială 
globală de 3,1 ori mai mare decît in 
1975, respectiv un ritm anual de 
creștere de peste 25 la sută, unități 

mașini. Pentru a îmbunătăți și mai 
mult1 performanțele autoturismului 
românesc, vom acționa constant pen
tru ridicarea calificării muncitorilor, 
pentru perfecționarea muncii la gru
pul școlar al întreprinderii. Ne pre
ocupă, de asemenea, in mod deosebit 
activitatea Institutului de subingi- 
neri, care pregătește cadre, în prin
cipal, pentru uzina noastră și vom 
asigura- integrarea organică a invăță- 
mintului cu cercetarea și producția.

în toate măsurile pe care le între
prindem, avem în vedere, așa cum ne 
învață partidul, perspectiva. Iar pen
tru uzina noastră perspectiva înseam
nă, în primul rînd, o mare dezvol
tare. Dacă anul acesta fabricăm 
53 500 de autoturisme într-o gamă 
.restrînșă de variante, Directivele 
prevăd ca in 1980 să producem 
150 000—170 000 de autoturisme, de mai 
multe tipuri și in mai multe variante 
constructive, în paralel cu o produc
ție diversificată de piese și agregate 
pentru industria de autocamioane și 
tractoare, cu un grad mai mare de 
cooperare internațională.

în încheiere — a spus vorbitorul 
— vă rog să-mi permiteți să-mi ex
prim totala adeziune la documentele 
supuse dezbaterii Congresului și să 
asigur conducerea partidului, perso
nal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că noi, argeșenii, nu cunoaștem în
datorire mai înalță decît, aceea de 
a traduce .exemplar în viață hotărî
rile pe care le vom adopta in acest 
forum suprem al comuniștilor, că 
vom munci cu pasiunea și dăruirea 
cu care muncește secretarul general 
al partidului nostru pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

citat rezolvarea unor probleme care 
nu sînt legate de calitatea de mem
bru de partid.

Comisia a studiat cu atenție toate 
apelurile și memoriile adresate Con
gresului al XI-lea al partidului și a 
ajuns la concluzia că examinarea te
meinică și soluționarea justă a fie
cărui caz în parte necesită un timp 
mai îndelungat și ca -urmare pro
pune Congresului să se adopte ho- 
tărîrea ca noul Comitet Central, ce 
va fi ales, să ia măsurile necesare 
pentru rezolvarea lor în conformita
te cu prevederile Statutului Parti
dului Comunist Român.

noi în ramuri moderne, purtătoare 
ale progresului tehnic, cum sînt e- 
lectrotehnica și chimia, o creștere a 
numărului de angajați cu aproape 
30 000, numeroase construcții cu ca
racter social-cultural și lucrări edi
litar gospodărești, care vor face via
ta oamenilor de pe meleagurile lui 
Eminescu și Enescu tot mai frumoa
să și mai îmbelșugată. Pentru toate 
acestea sînt împuternicită să aduc 
calde mulțumiri, întreaga noastră 
stimă și recunoștință conducerii par
tidului, dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Pentru județul Botoșani — a ară-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
delegat al organizației județene de

ION JESCU
partid Gorj

. Raportul prezenta^ îtifața Congre
sului de secretarul'-genwal al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— a spus vorbitorul — ne-a oferit 
prilejul, acum, la capătul celor trei 
decenii de izbinzi, de a evalua aria 
amplă, cuprinzătoare și puternic di
versificată, a marilor prefaceri re
voluționare ce au loc în România, 
ca o aleasă dovadă a înțelepciunii și 
clarviziunii partidului, a caracteru
lui profund științific, realist al poli
ticii sale. Permiteți-mi să îndepli
nesc sarcina încredințată de comu
niștii din Gorj, să dăm cea mai Înal
tă prețuire și să aprobăm din toată 
inima activitatea amplă, de inesti
mabilă valoare teoretică și practică 
desfășurată de Comitetul Central, 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in pe
rioada parcursă de la Congresul al 
X-lea al partidului nostru.

Preocupările majore ale conduce
rii de partid, personal ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, între cele 
două congrese, au vizat nu numai 
măsurile și acțiunile menite să asi
gure transpunerea în fapte a hotă- 
ririlor .Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, ci și o. labo
rioasă activitate de jalonare realist 
științifică a viitorului patriei, a po
liticii noastre viitoare, minunat con
cretizate în documentele supuse dez
baterii marelui, forum al Comuniști
lor și al întregului popor — Con
gresul al XI-lea al partidului.

Aceste documente, față de care 
îmi exprim totala adeziune, repre
zintă o autentică sinteză a teoriei 
și practicii marxist-leniniste privind

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION CATRINESCU 
delegat al organizației județene de partid Prahova

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu cele
lalte documente supuse dezbaterii și 
aprobării acestui, înalt for al comu
niștilor, ne dau imaginea vie și cu
prinzătoare a stadiului la care am 
ajuns și a drumului pe care urmează 
să-l parcurgem, sub conducerea în
cărcată a partidului, pentru realiza
rea obiectivului strategic — edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 

• spre comunism. Aceste documente, 
întreaga politică a partidului și sta
tului nostru care corespund in cel 
mai înalt grad intereselor fundamen
tale ale țării, cauzei păcii și socia
lismului in lume poartă amprenta 
puternicei personalități de strălucit 
strateg și desăvirșit militant, a omu
lui care întruchipează tot ce are mai 
bun poporul nostru, suflet din sufle
tul său, speranța. și mîndria națiu
nii — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți să dau glas 
mandatului încredințat de Conferința 
organizației județene de partid Pra
hova, care, în numele celor peste 
88 000 de comuniști, al tuturor oame
nilor muncii prahoveni, a aprobat în 
unanimitate documentele acestui is
toric Congres și a formulat angaja
mentul ferm de a ne dărui cu pasiu
ne și responsabilitate comunistă în
treaga putere de muncă și creație 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce 
ne revin'.

în continuare vorbitorul a arătat 
că înfăptuirea importantului volum 
de investiții alocat în acest cincinal 
— peste 17 miliarde de lei — a cerut 
comitetului județean de partid să-și 
îndrepte atenția cu precădere spre 
realizarea la timp și la parametrii 
proiectați a celor peste 100 de noi 
capacități de producție planificate, 
din care 81 au fost deja puse în func

construcția socialistă . în .condițiile 
concrete ale țării noastre și consti
tuie o însemnată contribuție la îm
bogățirea teoriei și practicii revolu
ționare mondiale. Totodată, folosesc 
minunatul prilej ce mi s-a oferit de 
a exprima voința și simțămintele 
noastre cele mai profunde, pentru a 
susține cu toată ființa propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în înalta funcție de secre
tar general al partidului. împlinirea 
acestui nobil act de voință al între
gii națiuni ne dă certitudinea înfăp
tuirii sarcinilor mari cuprinse in do
cumentele Congresului al XI-lea, ce 
prefigurează in mod minunat viito
rul strălucit, comunist al patriei 
noastre. Vă dorim din toată inima, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate și putere 
de muncă, ani mulți de viață in 
slujba partidului și a patriei 1

Pentru noi — a spus vorbitorul — 
gîndurile și sentimentele exprimate 
sint izvonte din recunoștință ne
țărmurită fată de dumneavoastră, to
varășe secretar general, pentru gri
ja ce o purtați înfloririi patriei, dez
voltării tuturor zonelor țării, prin
tre care și județul Gorj, a cărui dez
voltare economico-socială înregis
trează ritmuri cu putere de simbol, 
un loc deosebit ocupindu-1 mineri
tul. în ansamblul dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, așa cum se pre
vede in Programul partidului și in 
Directivele Congresului, județului 
Gorj îi revin sarcini importante pen
tru creșterea bazei energetice și de 
materii prime, prin dezvoltarea ver
tiginoasă a producției de cărbune și 

țiune. Dintr-o industrie preponderent 
extractivă, Prahova dispune acum de 
peste 60 unități economice din ramu
rile prelucrătoare, în care producția 
industrială chimică, petrochimică și 
constructoare de mașini realizează un 
volum de aproape 50 la sută, județul 
Prahova obținind astăzi o producție 
cu 50 la sută mai mare decît a Româ
niei anului 1938.

Mutațiile calitative fără precedent 
determinate de procesul de indus
trializare a județului, de imbunătăți- 
rea structurii ramurilor și subramu- 
rilor industriei sînt elocvent expri
mate prin creșterea gradului de valo
rificare a tonei de țiței — de la 274 
lei in 1950, la 1 080 lei, cit se obține 
la Combinatul petrochimic Brazi.

Pe baza indicațiilor deosebit de 
valoroase pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ni le-a dat cu prilejul vi
zitei de lucru din ^octombrie 1973 — 
a spus vorbitorul — au fost luate 
măsuri eficiente în toate ramurile 
industriale ale județului. în acest 
sens un loc de seamă l-au ocupat ac
țiunile privind modernizarea, re- 
proiectarea și asimilarea de noi pro
duse, al căror număr a crescut cu 
185 numai în primele 10 luni ale a- 
cestui an. Organizația județeană de 
partid raportează Congresului că 
oamenii muncii din industria județu
lui au realizat pînă în prezent o pro
ducție globală suplimentară de 2,? 
miliarde lei, planul la export pe în
tregul cincinal a fost realizat la 30 
august 1974, urmînd a se livra în plus, 
pină la sfîrșitul anului 1975, produse 
a căror valoare se estimează la circa 
4 miliarde 800 milioane lei valută.

în legătură cu dezvoltarea viitoare 
a județului Prahova, vorbitorul a 
arătat că in acest scop vor fi alocate 
investiții în valoare de circa 28 mili
arde lei. Comitetul județean de.partid 
a inițiat și au fost elaborate programe 

a materialelor de construcție, prin 
intensificarea extracției țițeiului și 
a gazelor, prin exploatarea și pre
lucrarea lemnului și altele. Au fost 
puse în funcțiune patru cariere și 
cinci exploatări subterane, iar în 
prezent se lucrează la deschiderea 
de noi cimpuri miniere la Lupoaiâ, 
Poiana. Jilț și Roșia de Jiu, Gorjul 
deținînd o pondere de 50 la sută în 
producția de cărbune a țării. Ra
portăm Congresului că pe prime
le 10 luni din acest an sarcinile 
asumate de minerii Gorjului au fost 
îndeplinite, iar în cadrul întrecerii 
socialiste s-au obținut suplimentar 
peste 200 mii tone lignit.

Relevînd că politica înțeleaptă a 
partidului nostru de dezvoltare a 
bazei energetice și de utilizare ra
țională a resurselor proprii de com
bustibili se materializează in mod 
strălucit în județul Gorj, vorbitorul 
a arătat că potrivit documentelor pe 
care le dezbate Congresul, puterea 
termocentralelor cu funcționare pe 
lignit amplasate în județul Gorj Va 
crește de la 400 MW, în prezent, la 
aproape 3 400 MW în 1980 și peste 
5 000 MW în 1985 ; acestea vor fi. e- 
chipate cu grupuri energetice de 
mare putere și performanțe moder
ne realizate în tara noastră. în mod 
corespunzător, producția de lignit va 
cunoaște o creștere vertiginoasă : de 
la 13 milioane tone în prezent, se va 
ajunge la 39 milioane tone în 1980 
și la circa 60 milioane tone în 1985, 
Aceasta presupune un volum de 
excavații de peste 150 milioane metri 
cubi în 1980 și peste 340 milioane 
metri cubi în anul 1985.

de perspectivă privind intensificarea 
lucrărilor geologice pentru descope
rirea de țiței și gaze și scurtarea ter
menului de atragere a acestora în 
circuitul economic, pentru obținerea 
industrială de țiței sintetic din nisi
purile bituminoase ; se intensifică ac
tivitatea în domeniul realizării insta
lațiilor de foraj de mare adîncime și 
pentru platforma continentală a 
Mării Negre.

Fără îndoială, realizările de pină 
acum puteau fi și mai mari dacă in 
munca comitetului județean, a celor
lalte organe și organizații de partid 
n-ar fi existat o serie de neajunsuri. 
Ele s-au manifestat cu deosebire in 
domeniul controlului îndeplinirii 
hotăririlor privind micșorarea duratei 
de cercetare și soluționare a unor 
teme, reducerea timpului care se “ 
scurge de la descoperirea unor zăcă
minte și pină la punerea lor în va
loare și aplicarea . unor măsuri ce 
vizau elaborarea la timp a studiilor 
tehnico-economice și a proiectelor de 
execuție care au contribuit la întîr- 
zierea punerii în funcțiune a unor 
obiective și au diminuat producția 
globală industrială. Se cuvine să a- 
rătăm că nu am acționat cu sufi
cientă fermitate pentru aplicarea 
măsurilor privind gospodărirea ju
dicioasă și utilizarea intensivă a fon
durilor fixe productive din toate 
ramurile, pentru asigurarea forței de 
muncă în numărul și structura ne
cesare, pentru ridicarea gradului său 
de calificare.

Resimțim negativ neajunsurile care 
mai dăinuie în activitatea unor mi
nistere și instituții centrale — a a- 
preciat vorbitorul — mai ales in 
ce privește realizarea efectivă a pla
nurilor de colaborări, asimilarea și 
fabricarea la timp a unor mașini și 
utilaje. Ducem lipsa unor mașini 
de danturat, a unor strunguri fron

Calitatea de comuniști ne obligă 
Insă să recunoaștem că am avut și 
unele greutăți și lipsuri în activita
tea noastră, care au determinat di
minuarea realizărilor. Astfel, timpii 
tehnologici.neproductivi ocupă încă 
un \olum inseinmit, din fondul de 
timp. în dauna folosirii mai eficien
te a complexelor de excavare, trans
port și haldare, ceea ce a constituit 
prilejuri de analiză și de stabilire a 
unor programe care să ducă la eli
minarea neajunsurilor constatate, cu 
atit mai mult cu cit o bună parte 
din aceste neajunsuri stau în posi
bilitățile noastre de rezolvare. In a- 
celași timp, cerem ca Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, îm
preună cu celelalte organe interesa
te să acționeze cu mai multă hotă
rire pentru urgentarea' livrării din 
import a utilajelor complexe, la care 
se înregistrează întîrzieri și care 
sint prevăzute să dea producție în- 
cepind cu anul 1975' în carierele Ro
șia de Jiu, Poiana și Lupoaia. De 
asemenea, facem apel la furnizorii 
din țară care execută în cooperare 
cu alte firme utilajele pentru carie
rele noastre de lignit să facă o con
centrare serioasă de eforturi pentru 
a preveni noi întîrzieri în livrări.

în încheierea cuvîntării, vorbitorul 
a spus : făcindu-ne ecoul simțămin- 
telor de profundă dragoste și recu
noștință față de partid, ale. comu
niștilor și celorlalți oameni ai mun
cii de pe meleagurile Gorjului. do
resc să încredințez Congresul. p« 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că vom răspunde 
cu toată dăruirea exigențelor etapei 
actuale și de perspectivă, că ne vom 
integra organic în tumultul acestui 
popor, pentru îndeplinirea exempla
ră a tuturor îndatoririlor noastre. 
Vom urma cu credință și neabătut 
partidul, nobila sa cauză.

tale și paralele cu diametru de pes
te 1 000 mm, și mai mari, atit de ne
cesare pentru realizarea celor 150 
de instalații de foraj, sarcină dată 
de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, față de care Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini Gre
le trebuie să răspundă cu mai mul
tă promptitudine. De aceea, propun 
ca aprobarea studiilor tehnico- 
economice pentru extinderea capa
cității să se dea numai după asi
gurarea condițiilor necesare reali
zării planului fiecărei unități co
laboratoare. în același timp este u- 
til să se definitiveze specializarea 
unităților producătoare de utilaj chi
mic.

Noi, comuniștii prahoveni, toți lo
cuitorii județului Prahova — a spus 
vorbitorul — care avem privilegiul 
de a fi cunoscut încă din anii grei 
ai ilegalității, încă din temniței® 
crunte ale fostei Bastilii românești 
— Doftana — spiritul eroic, dirz, de 
neînfricat comunist, devotamentul 
fără margini față de cauza partidu
lui și poporului, față de viitorul co
munist al patriei, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a probat în fo
cul luptei revoluționare, avem fer
ma convingere că realegerea sa în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului este chezășia mersu
lui nostru înainte spre comunism. 
Iată de ce mă simt fericit că pot 
să dau glas, de la această înaltă tri
bună, hotăririi Conferinței organiza
ției județene de partid Prahova, 
voinței unanime a tuturor locuitori
lor plaiurilor prahovene, ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
In funcția de secretar general al 
partidului. Vă urăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, viață lungă, să
nătate, putere de muncă, pentru a 
ne conduce cu aceeași clarviziune po 
culmile civilizației comuniste.

îngăduiți-mi, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă asigur din toată inima că orga
nizația județeană de partid Prahov» 
va fi și pe mai departe un detașa
ment puternic și de nădejde al parti
dului.
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MESAJE ALE SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE 
ADRESATE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.

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

Partidul African al 
din Guineea-Bissau 
Capului Verde

în mesajul transmis In numele conduce
rii superioare a P.A.I.G.C., al secretarului 
general, tovarășul Aristides Pereira, pre
cum și în numele tuturor militanților parti
dului, se adresează un salut tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu, eminent conducător, a 
cărui activitate, dedicată nu numai slujirii 
poporului român, ci și cauzei libertății și 
prieteniei între toate popoarele, i-a adus 
admirație și respect In toate țările lumii.

Realizările remarcabile ale oamenilor 
muncii din România, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, s-au bucurat pe 
drept cuvînt de cea mai mare admirație 
din partea neuitatului nostru conducător, 
tovarășul Amilcar Cabrai — se spune în 
mesaj. După vizita istorică a acestui . mara 
african in România, s-au stabilit legături 
indisolubile de prietenie Intre el și eminen
tul conducător, tovarășul Nicolae Cșaușescu, 
precum și intre cele două popoare ale noas
tre. Aceasta avea loc ' într-un moment di
ficil pentru partidul și poporul nostru, cind 
trebuia să facem față crimelor colonialiști
lor șl fasciștilor portughezi, care se încă- 
pățînau să mențină poporul nostru sub do
minație și exploatare.

Și nu este lipsit de interes să amintim 
aici că semnarea, cu această ocazie, a unui 
Comunicat comun de către cei doi condu
cători, exprimînd în fața lumii hotărîrea po
porului nostru de a se constitui într-o re
publică liberă și independentă, a fost, în 
fapt* primul act de afirmare a suveranității 
poporului nostru pe plan internațional.

De asemenea, nu este un fapt. întimplător 
că, după proclamarea independenței, prima 
vizită oficială a tovarășului Aristides Pe
reira a fost făcută în România, semnarea 
unui nou Comunicat comun de către cei doi 
conducători ai noștri consacrînd definitiv 
hotărîrea celor două țări suverane de a sta
bili și dezvolta relații rodnice de priete
nie și cooperare.

în continuare, mesajul prezintă un am
plu tablou al marii epopei a luptei de eli
berare națională, încheiată glorios după 12 
ani de bătălii grele, precum și a activității 
pentru dezvoltarea economică a tînărului 
stat indepehdent — Republica Guineea-Bis
sau — in condiții de libertate deplină, străi
nă oricărui compromis cu vreuna din pu
terile lumii, subliniindu-se dorința de a se 
stabili ți dezvolta raporturi fructuoase de 
cooperare cu țările prietene și frățești.

Una dintre cele mai mari cuceriri ale po
liticii partidului nostru, care a contribuit in 
mod decisiv la marea victorie obținută, este

PartidulComunist
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Mexican, în numele tuturor comuniștilor 
din țara noastră — se arată în mesaj — 
transmite salutul său frățesc tuturor dele- 
gaților la cel de-al Xl-lea Congres al Par
tidului Comunist Român și, prin interme
diul lor, clasei muncitoare și poporului 
român.

Dorim ca lucrările Congresului al Xl-lea 
să dea un nou impuls dezvoltării econo- 
mico-sociale a României, să constituie o 
treaptă pe drumul, construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate și o contri
buție la unitatea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, în lupta împotriva 
imperialismului mondial, în special a celui 
nord-american, pentru consolidarea păcii și 
a coexistenței pașnice a țărilor cu regimuri 
sociale diferite.

Lupta poporului și a comuniștilor români 
pentru edificarea societății socialiste mul-

Partidul Congresului pentru
Independența Madagascarului

Dragi tovarăși — se spune în mesaj — 
în numele Partidului Congresului pentru 
Independența Madagascarului (A.K.F.M.) 
și al miilor de membri reuniți în cele 457 
secții ale sale, avem onoarea și plăcerea 
de a transmite salutul nostru cel mai cor
dial și prietenesc tuturor militanților de 
frunte ai P.C.R., delegați la acest Congres. 
Adresăm salutul nostru Partidului Comu
nist Român și, în mod deosebit, eminen
tului său secretar general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru preocuparea de 
a dezvolta relațiile prietenești existente 
de mai mulți ani între partidele noastre. 
Sîntem siguri că lucrările celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R. vor marca o nouă și im
portantă etapă în dezvoltarea României so
cialiste.

Salutul pe oare vi-1 adresăm — arată în 
continuare mesajul — este salutul frățesc 
al unui popor dintr-o țară îndepărtată și 
totuși atît de apropiată în lupta comună 
pe care o ducem împotriva imperialismului, 
în ultimii doi ani, poporul malgaș a intrat 
într-o nouă etapă a istoriei sale, ca urma
re a schimbărilor care s-au produs in con
ducerea statului nostru. Marile linii ale 
programului pe care poporul malgâș și-a 
propus să le realizeze începînd din octom
brie 1972 sînt : dezvoltarea economică in
dependentă, asigurată de poporul însuși ; 
eliberarea țării de sub dominația străină 
tn toate domeniile și, mai ales, în cel eco
nomic și social ; solidaritatea între toate 
forțele care luptă pentru pace, indepen
dența națională și progresul social.

Partidul nostru (A.K.F.M.) este singurul 
partid malgaș care a optat hotărit pentru 
socialismul științific încă de la înființarea 
sa, cu 16 ani în urmă, și a luptat pentru 
independența efectivă a țării, pentru sta
bilirea de relații prietenești cu popoarele 
altor state, cu popoarele țărilor socialiste.

Uniunea Socialistă Arabă 
din Republica Arabă Libia

în numele delegației Uniunii Socialiste 
Arabe din Republica Arabă Libia, parti
cipante la sărbătoarea poporului român 
prieten, prilejuită de Congresul al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român — se spune 
în mesaj — sîntem bucuroși să vă adre
săm cele mai călduroase salutări și să vă 
urăm succes pentru realizarea de noi vic
torii în toate domeniile.

Dorim ca Congresul să adopte poziții cît 
Sâai favorabile față de cauza poporului arab

Independenței 
și Insulele

realizarea unității și prieteniei între țărani 
și muncitori.

Mesajul relevă apoi lupta dîrză a popu
lației insulelor Capului Verde, care demon
strează, in modul cel mai elocvent, adeziu
nea totală la P.A.I.G.C., dorința de a obține 
independența sub steagul acestui partid. Pe 
baza interesului reciproc, noi așteptăm din 
partea guvernului portughez actual măsuri 
concrete privind realizarea programului de 
decolonizare propus de partidul nostru, ceea 
ce va permite salvgardarea imenselor po
sibilități de cooperare existente intre po
porul nostru și poporul portughez.

Exprimăm admirația noastră față de na
țiunea română, care răspunde in perma
nență misiunii sale istorice, prin marile 
transformări economice și sociale înfăptui
te în țara sa. Concentrîndu-și eforturile a- 
supra construcției socialiste, Partidul Co
munist Român, în frunte cu eminentul său 
conducător, președintele Nicolae Ceaușescu, 
fși îndeplinește cu strălucire obligațiile față 
de propriul popor, față de clasa muncitoa
re din toate țările, față de forțele socialis
mului și ale păcii, în spiritul internaționa
lismului proletar.

în cadrul relațiilor sale cu celelalte țări, 
Partidul Comunist Român dezvoltă neînce
tat raporturile sale de cooperare cu miș
cările de eliberare națională, cu organiza
țiile democratice și progresiste, cu popoare
le care luptă împotriva colonialismului șî 
neocolonialismului, pentru eliberare națio
nală și socială, pentru apărarea indepen
denței și suveranității lor naționale.

Din zi în zi tot mai mari, succesele eco
nomice, adăugate politicii externe strălu
cite, au plasat România printre țările cele 
mai respectate ale lumii de astăzi.

Urăm celui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R. cele mai mari succese, temelie de 
nădejde a activităților României în favoa
rea păcii, progresului și înțelegerii inter
naționale.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască Republica Socialistă România ! 

' Trăiască prietenia și solidaritatea intre 
poporul român și poporul din Guineea-Bis
sau și Insulele Capului Verde !

DIN PARTEA P.A.I.G.C.
Dr. Fidelis d'Almeida Cabral

Comisar de stat pentru Justiție și Populație

Mexican
tilateral dezvoltate în toate domeniile sale 
are o mare importanță pentru poporul me
xican, pentru clasa muncitoare și, in mod 
deosebit, pentru Partidul Comunist Mexi
can. Ea înfățișează militanților socialiști o 
expresie vie a capacităților transformatoare 
revoluționare ale clasei muncitoare și ma
selor populare stăpîne pe propria soartă. 
Toate acestea inspiră forțe noi celor ce 
luptă în Mexic pentru socialism.

Să se întărească relațiile tovărășești de 
prietenie și solidaritate între popoarele 
Mexicului și României I

Trăiască internaționalismul proletar 1

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

MEXICAN

In prezent, partidul nostru sprijină cu fer
mitate și în mod activ orientarea antiim- 
perialistă și în favoarea unei independențe 
naționale depline, pe, care o promovează 
guvernul malgaș, condus de generalul Ga
briel Ramanantsoa.

înțelegeți deci, dragi tovarăși — se arată 
în mesaj — că salutul pe care vi-1 adresăm 
este cu atît mai călduros cu cît în cursul 
ultimei perioade, datorită schimbărilor a- 
miniite mai sus, relațiile'între guvernele și 
partidele noastre s-au intensificat și dez
voltat. Problemele importante pe care Je 
dezbateți la Congres ne interesează în mod 
deosebit nu numai datorită acestor legături 
de prietenie, ci și pentru’ faptul că orice 
succese obținute de fiecare țară socialistă 
sint în același timp și succese ale forțelor 
antiimperialiste din lume și, prin urmare, 
sînt și succese ale propriei noastre lupte 
de eliberare și pentru progres social.

Din aceeași cauză, relațiile dintre parti
dele și popoarele noastre sînt chemate să 
se dezvolte în continuare., Schimbările is
torice survenite în țara dumneavoastră, re
alizările obținute sub conducerea luminată 
a Partidului Comunist Român și a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt tot atitea garanții pentru 
succesele voastre viitoare. Plini de încre
dere, reînnoim salutul nostru, precum și 
urările cele mai călduroase ale militanților 
noștri, muncitori de la orașe și sate, bărbați 
șl femei, intelectuali și meseriași, precum 
și ale conducerii naționale a A.K.F.M. Și, 
în numele lor, vă spunem :

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

Trăiască prietenia și solidaritatea dintre 
Partidul Comunist Român și A.K.F.M., 
dintre popoarele român și malgaș I

Trăiască- solidaritatea tuturor forțelor 
antiimperialiste din lume I 

din Palestina, față de cauza eliberării în 
întreaga lume, pentru lichidarea colonialis
mului sub toate formele sale și zădărni
cirea planurilor imperialiste expansioniste, 
care urmăresc înrobirea popoarelor libere 
de pretutindeni.

Mohamed Omar K. Abuzakuk
Secretar al Comitetului Uniunii 

al guvernoratului Misurata

Liga Awami din Bangladesh Partidul Comunist din Argentina
Stimați prieteni delegați și oaspeți, per- 

miteți-ne ca, în numele Ligii Awami și al 
poporului de 75 milioane de oameni din 
Bangladesh, să vă transmitem felicitările 
noastre cele mai călduroase, frățești și 
cordiale, atît dumneavoastră, cît și marelui 
popor român, odată cu urări de succes de
plin lucrărilor celui de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — se subliniază 
în mesaj. Ne exprimăm încrederea că acest 
Congres va adopta un program adecvat în 
vederea construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, făuririi unei Românii 
prospere. Dorim ca Partidul Comunist 
Român să repurteze succese și realizări 
remarcabile nu numai pentru că acestea 
contribuie la creșterea nivelului de trai al 
poporului și la înflorirea țării, dar pentru 
că ele conduc, de asemenea, la întărirea 
forțelor care luptă împotriva imperialis
mului și neocolonialismului, pentru inde
pendență, prietenie, pace și progres in 
lume.

Partidul nostru se simte onorat și fericit 
că o delegație a sa participă la cel 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R., întrucit 
aceasta constituie un prilej deosebit, care ne 
permite ca, in numele poporului din, .Ban
gladesh, să ne adresăm Congresului unui 
partid prieten.

Arătînd că Republica Bangladesh și-a ob
ținut independența cu aproape trei ani in 
urmă, in mesaj se relevă că această vic
torie se datorează eforturilor unite ale po
porului patriot din Bangladesh, precum și 
ajutorului și sprijinului primit din partea 
Indiei, Uniunii Sovietice, țărilor socialiste, 
popoarelor progresiste din lume.

Ne folosim de acest prilej pentru a ex
prima recunoștința noastră Republicii So
cialiste România, tuturor celorlalte țări 
priștene care au recunoscut Republica 
Populară Bangladesh.

în continuare, în mesaj se spune : Țara 
noastră, care a fost exploatată timp de 
aproape 200 de ani de către imperialiștii 
englezi, iar după aceea, o perioadă de 24 
de ani, de către foștii conducători pakista

Partidul Poporului din Pakistan
Adresîndu-se secretarului general al 

Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mesajul transmis de 
Partidul Poporului din Pakistan exprimă 
salutul său călduros Partidului Comunist 
Român cu ocazia celui de-al Xl-lea Con
gres, odată cu satisfacția pentru invitația 
de a trimite o delegație care să participe la 
Congres.

Prezenta delegației noastre la Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. — se arată în continuare — 
reprezintă o nouă contribuție la întărirea 
relațiilor de prietenie, cooperare și solida
ritate existente intre Pakistan și România

Partidul Comunist din Israel
In numele Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Israel, al tuturor to
varășilor evrei și arabi și, al simpatizanților 
P.C. din Israel, mesajul adresează Con
gresului P.C.R. un salut frățesc, iar comu
niștilor și poporului român urări de noi 
succese în construirea socialismului, în întă
rirea securității europene, în lupta generală 
pentru pace, eliberare națională, democra
ție și socialism.

Mesajul evidențiază schimbările înregis
trate in raportul de forțe pe plan mondial, 
în favoarea forțelor păcii și socialismului, 
ca urmare a politicii judicioase și active de 
pace a țărilor socialiste — menționînd ea 
semnificativă în acest sens contribuția 
U.R.S.S. — ca urmare a unității crescînde 
a forțelor militante împotriva imperialis
mului, pentru pace și elțberare națională și 
socială. Dar imperialismul nu a abandonat 
scopurile sale de bază îndreptate împotriva 
libertății popoarelor și socialismului.

Noi trăim într-o regiune considerată în 
mod just ca un butoi de pulbere ce poate 
exploda în orice moment. Cauza fundamen
tală a pericolului de război în Orientul 
Mijlociu este continuarea ocupației israelie- 
ne asupra teritoriilor arabe în urma 
războiului din 1967 și refuzul guver
nului Israelului de a recunoaște e- 
xistența națională și drepturile naționa
le ale poporului arab din Palestina. 
Totuși — se spune în continuare — refu
zul guvernului Israelului de a contribui la 
transpunerea în viață a rezoluțiilor Consi
liului de Securitate cu privire la Orientul 
Mijlociu nu ar fi posibil fără sprijinul mi
litar, politic și economic acordat în toți 
acești ani de imperialismul american.

P.C. din Israel are convingerea că s-au 
copt condițiile internaționale și regionale 
pentru soluționarea fundamentală a con
flictului tragic din zona noastră, pentru o re
zolvare politică de natură' să asigure dreptu
rile legitime ale tuturor popoarelor și sta
telor. Aceasta face esențială reluarea ime
diată a lucrărilor Conferinței de la Geneva 
pentru Orientul Mijlociu, cu scopul de a se 
ajunge la o pace justă și trainică, bazată pe:

Partidul Popular din Mauritania
Exprimînd din partea tovarășului Moktar 

Ould Daddah, secretar general al Partidu
lui Popular din Mauritania și șef al statu
lui. a membrilor partidului, un salut fră
țesc și militant gloriosului popor român. 
Partidului Comunist Român și prestigiosu
lui său conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, odată cu sentimentele de prie
tenie, solidaritate, simpatie și admirație ale 
poporului mauritan, în mesaj se arată : 
Partidul Popular din Mauritania și Partidul 
Comunist Român, împărtășind aceleași idea
luri de pace, dreptate și egalitate, întrețin 
o strînsă colaborare in toate domeniile și 
se preocupă intens de adîncirea legăturilor 
lor de solidaritate.
■Partidul Popular din Mauritania are mi

siunea de a mobiliza, organiza și orienta 
.toate forțele influente ale națiunii. El este 
unicul partid din Mauritania, prin interme
diul căruia se exprimă voința poporului. 
Acest sistem, întru totul compatibil cu 
idealul de democrație — una din exigențele 
noastre fundamentale — este, pe de o parte, 
în conformitate cu realitățile noastre, iar 
pe de altă parte, se circumscrie preocupării 
noastre de eficiență și progres. Dorința 
partidului nostru este de a acționa în fa
voarea edificării unei noi societăți mauri- 
tane, eliberată de spectrele foamei, bolilor 
și ignoranței — într-un cuvint, o societate 
care să ofere tuturor cele mai bune condiții 
de propășire.

Partidul nostru — șe arată în continua
re — consideră drept o datorie să militeze 
pentru independența și unitatea africană, 

nezi, trece printr-o criză economică foarte 
serioasă. în momentul eliberării, țara era 
ruinată, sute de mii de case mistuite de 
flăcări, 30 milioane de persoane fără adă
post, sute de poduri și drumuri avariate, 
întreprinderile industriale și cele producă
toare de electricitate — distruse. După in
dependență, sub conducerea părintelui na
țiunii, șeicul Mujibur Rahman, ne-am asu
mat sarcina uriașă și măreață de a recon
strui țara și economia ruinate.

Mesajul arată în contin’uare că Ia aceste 
dificultăți s-au adăugat calamitățile natu
rale grave din acest an, subliniind apoi 
că partidul și poporul din Bangladesh sint 
recunoscătoare poporului și guvernului ro
mân pentru ajutorul dat in edificarea eco
nomiei naționale independente.

Partidul nostru, care reprezintă clasa 
mijlocie și poporul sărac, a adoptat un șir 
de principii și orientări progresiste. în
cercăm să mobilizăm în jurul guvernului 
toate forțele patriotice, în vederea înfăptui
rii acestor principii și orientări, pentru a 
face să eșueze încercările de sabotaj ale 
reacționarilor și extremiștilor. Credem în 
principiile coexistenței pașnice și într-o 
politică independentă nealiniată. Sprijinim 
statornic lupta de eliberare a țărilor afri
cane, a tuturor popoarelor lumii. Sprijinim 
cu hotărîre lupta popoarelor arabe pentru 
redobindirea teritoriilor aflate sub ocupație 
israeliană.

In încheiere, se spune : Vă dorim succes 
și adresăm urările noastre de prosperitate 
poporului român. Ne exprimăm speranța că 
Programul dumneavoastră privind edifica
rea societății socialiste multilateral dezvol
tate va întări sistemul socialist, forțele 
libertății, păcii și socialismului din lume.

Trăiască relațiile strînse de prietenie 
dintre Partidul Comunist Român și Liga 
Awami din Bangladesh I

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască în veci prietenia dintre poporul 

României și poporul din Bangladesh 1 

și constituie încă un prilej de a studia reali
zările poporului român în edificarea eco
nomiei socialiste.

Delegația este purtătoarea sentimentelor 
noastre de stimă șl prietenie pentru Parti
dul Comunist Român și pentru poporul 
român.

Vă rog să acceptați. Excelență — se sub
liniază în încheierea mesajului — asigurarea 
celei mai înalte considerațiuni.

Zulfikar Aii Bhutto
Pr&șȘdintd al partidului

retragerea Israelului din toate teritoriile 
ocupate in 1967 ; recunoașterea drepturilor 
naționale ale poporului arab din Palestina, 
inclusiv a dreptului său Ia autodeterminare 
și la crearea unui stat independent, ca și a 
drepturilor refugiaților palestineni ; recu
noașterea independenței, suveranității și a 
inviolabilității teritoriale a tututor statelor 
din Orientul Mijlociu, inclusiv a statului 
Israel.

Apreciem în mod deosebit — se relevă 
în continuare — punctul de vedere comun 
al celor două partide ale noastre asupra 
problemei soluționării crizei periculoase din 
Orientul Mijlociu.

Comuniștii israelieni duc o luptă hotărîtă, 
în condiții dificile și complicate, împotriva 
ocupației, a șovinismului și militarismului, 
a politicii de prigonire a populației arabe 
din teritoriile'ocupate, unde, chiar in aceste 
zile, oamenii se unesc în demonstrații de 
masă împotriva ocupației, pentru indepen
dență națională și pace, împotriva bombar
damentelor criminale întreprinse asupra 
taberelor de refugiați și a satelor din Liban. 
Prin aceasta, sîntem convinși că slujim 
interesele păcii, precum și adevăratele in
terese naționale ale Israelului.

Pacea — continuă mesajul — este tot atît 
de esențială pentru Israel ca șl aerul. în 
consecință, prin lupta noastră împotriva po
liticii guvernului, ne îndeplinim atît sarcina 
internaționalistă, cît și cea patriotică.

Transmițînd încă o dată urări de succes 
lucrărilor Congresului, activității P.C.R. in 
lupla pentru fericirea poporului român, 
pentru îndeplinirea obiectivelor generale 
ale păcii și socialismului, mesajul încheie :

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

Trăiască unitatea mișcării comuniste in
ternaționale, bazată pe marxism-leninism 
și internaționalism proletar !

Trăiască pacea !
Trăiască comunismul I

Meir Vilrier
Secretar general al C.C. al partidului

să contribuie la apropierea și la cooperarea 
dintre lumea arabă și lumea Africii negre, 
a căror simbioză o constituie poporul mau
ritan, să participe activ la salvgardarea li
bertății, dreptății și păcii în lume.

Acesta este, de altfel, idealul oricărui 
partid care reprezintă poporul și vrea să 
asigure bunăstarea acestuia. Sînt obiective 
pe care orice partid revoluționar și popular 
trebuie să le respecte.

In numele partidului nostru, vă felicităm 
pentru activitatea atît de pozitivă desfășu
rată de Partidul Comunist Român, de Co
mitetul său Central, activitate care a permis 
Republicii Socialiste România să înfăptu
iască progrese imense în dezvoltarea eco
nomică a societății românești, în realizarea 
mărețelor sarcini ce și le-a propus, de edi
ficare a socialismului și comunismului.

La fel de remarcabilă și constructivă este 
politica externă românească. Numeroasele 
delegații care asistă la acest Congres, pre
cum și diversitatea lor dovedesc pe deplin 
acest lucru. Străini de orice tendință exclu
sivistă, dumneavoastră demonstrați cum în
țelegeți să vă organizați activitatea în func
ție de propriile realități, drept pe care-1 
recunoașteți și celorlalți. Aceasta este și 
concepția noastră, a celor din Mauritania.

în încheierea mesajului se spune : Tova
rășe secretar general al partidului, tova
răși delegați, nu ne rămîne decit să subli
niem că noi considerăm Congresul dumnea
voastră ca fiind al nostru și, ca atare, li 
urăm din toată inima deplin succes.

Exprimînd salutul cordial și călduros al 
Partidului Comunist din Argentina, in me
saj se spune : Sîntem onorați să asistăm la 
dezbaterile Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român, Congres care, în 
afara faptului că face bilanțul etapei ce a 
trecut, va elabora liniile directoare ale pla
nului pe anii 1976—1980 și va trasa perspec
tivele dezvoltării economico-sociale a 
României pentru deceniul 1981—1990. însu
flețit de succesele obținute în construirea 
socialismului, Partidul Comunist Român își 
stabilește obiective ample și îndrăznețe, po
trivit energiei și tenacității clasei muncitoa
re, a .tuturor oamenilor muncii.

Acest Congres — se subliniază tn mesaj, 
— are Ioc în condiții internaționale care se’ 
caracterizează prin trecerea treptată de la 
politica războiului rece la politica de coexis
tență pașnică intre țări cu sisteme sociale 
diferite ; in ultimii ani s-au petrecut schim
bări considerabile în relațiile dintre țările 
capitaliste și țările socialiste — și nu încape 
nici o îndoială că actuala Conferință pentru 
securitate și cooperare in Europa va con
tribui la izolarea curentelor războinice. To
tuși, progresele realizate în acest domeniu 
nu ne fac să uităm că există cercuri im
perialiste care îndeamnă la război. Subli
niind că asemenea tendințe pot fi înfrinte 
prin intensificarea luptei popoarelor pen
tru pace, mesajul relevă rolul hotărîtor 
crescînd al Uniunii Sovietice și al siste
mului mondial socialist. Partidul Comu
nist Român — se arată în continuare — îșl 
aduce marea sa contribuție la cauza comună 
a luptei împotriva războiului, pentru socia
lism și comunism.

După anul 19S9, pe plan internațional 
s-au produs modificări de mare importanță, 
ceea ce, după părerea P.C. din Argentina, 
face imperios necesară o nouă conferință 
a reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești care, odată cu analiza situa
ției actuale, să asigure întărirea unității 
mișcării comuniste mondiale pe baza in
ternaționalismului proletar și a marxism- 
leninisnjului.

în ciuda situațiilor de regres, cum este 
lovitura fascistă din Chile, cursul eveni- 

Mișcarea Națională 
Culturală și Socială

Arătînd că Mișcarea Națională pentru 
Revoluția Culturală și Socială din Ciad 
a răspuns cu deosebită plăcere invitației 
adresată de Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, in mesaj se arată că 
delegația din Ciad aduce poporului prie
ten din România, conducătorului său în
țelept, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un sa
lut militant , și cordial .dip -ftartea. -secreta
rului general. fondator al ;M.N.R;G>S., piip 
litantul. patriot N'Garta.Tombalbaye, din 
partea . Consiliului executiv al mișcării, a 
guvernului și întregului popor din Ciad.

în continuare, mesajul subliniază că, 
situată în centrul Africii la multe mii de 
kilometri de România, Republica Ciad, țara, 
poporul și conducătorii urmăresc cu mare 
interes eforturile desfășurate de curajosul 
popor român pentru a edifica, prin propria 
sa muncă, un model al dezvoltării econo
mice și sociale, care a cîștigat de pe a- 
cum admirația întregii lumi. Aceste succe
se ale poporului român, pe care mulți sînt 
tentați să le califice drept miracol, sînt, în 
realitate, rezultatul înaltei conștiințe și al 
dorinței unice de a obține îmbunătățirea 
condiției umane. Nimeni nu ignoră totuși 
cît de dificil a fost drumul parcurs în
tr-un timp record de poporul dumnea
voastră, animat de un spirit militant, di
namic și consecvent. Idealul revoluționar ce 
caracterizează activitatea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, pe 
secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie baza acestei excep
ționale dezvoltări sociale.

Pe plan internațional, politica de colabo
rare promovată de conducătorii Partidului 
Comunist Român izvorăște din voința de a 
părtlcipa activ la acțiunile de solidaritate 
internațională, pentru pace și justiție so
cială.

în continuare, mesajul subliniază că po
porul din Ciad, sub conducerea clarvăză
toare a președintelui N’Garta Tombalbaye, 
secretar general fondator al M.N.R.C.S., des
fășoară o luptă amplă pentru a ieși din

Mișcarea Radicalilor de Stingă din Franța
în virtutea relațiilor care există între 

Partidul Comunist Român și Mișcarea Ra
dicalilor de Stingă din Franța, ca și a legă
turilor de prietenie care unesc popoarele 
României și Franței — se arată în mesaj — 
Mișcarea Radicalilor de Stingă a fost deo
sebit de fericită să primească invitația Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român și a secretarului general al partidu
lui, dl. Nicolae Ceaușescu, pentru a urmări 
desfășurarea lucrărilor celui de-al Xl-le'a 
Congres al P.C.R.

Exprimînd urări de succes deplin activi
tății delegaților la Congres, mesajul sub
liniază în continuare : Mișcarea Radicali

Partidul Socialist din San Marino
După ce adresează un salut frățesc Par

tidului Comunist Român și îi urează ac
tivitate rodnică in conducerea poporului 
român mereu înainte pe calea realizării 
țelurilor socialismului, mesajul continuă : 
Partidul Socialist Sanmarinez, de 80 de ani 
exponent și militant pentru socialism în
tr-un stat extrem de mic, apreciază in mod 
deosebit politica externă pe care Partidul 
Comunist Român o duce de mulți ani în 
apărarea și evidențierea drepturilor de 
autonomie ale statelor mijlocii și mici care, 
ca și statele mări, pot participa la coope
rarea generală și pot contribui la realiza
rea unei destinderi și a unei păci univer
sale și durabile.

Această politică românească, fermă și o- 
riginală — care își are originile încă de la 
insurecția din August 1944 ce a continuat 
prin lupta armată dusă alături de forțele 
armate ale coaliției antifasciste, aducînd o 
contribuție hotăritoare la victoria în războ
iul antihitlerist — militează astăzi pentru 
apărarea principiului coexistenței pașnice 
dintre state, indiferent de orînduirea lor 
socială, pentru dezvoltarea necontenită a 
legăturilor de colaborare ale Partidului Co
munist Român cu toate partidele munci
torești din lume, pentru întărirea tuturor 
forțelor noi ale stîngii populare care ac
ționează în direcția dezvoltării progresiste 
a societății.

Poporul muncitor sanmarinez — se arată 
mai departe în mesaj — nu va uita datoria 

mentelor din America Latină este determi
nat nu de asemenea fapte tragice, ci de 
progresele socialismului și ale mișcării de 
eliberare națională, de creșterea forței par
tidelor comuniste din țările capitaliste dez
voltate. Solidaritatea activă cu popoarele 
din Chile, Brazilia, Paraguay și Uruguay, 
cu partidele lor comuniste, este un factor 
de cea mai mare importanță pentru desfă
șurarea vieții politice democratice în Ame
rica Latină.

în continuare, în mesaj se spune : Luptele 
eroice ale clasei muncitoare, ale țăranilor, 
studenților și păturilor mijlocii au deter
minat în Argentina, la începutul anului 1973, 
căderea dictaturii militare și au deschis, 
prin aceasta, drumul unui proces antiim- 
perialist, de eliberare socială și națională, 
conceput ca o treaptă spre socialism. Dar 
imperialismul, cu complicitatea oligarhiei 
și a reacțiunil locale, lasă cale liberă for
țelor de dreapta cu scopul de a bara calea 
procesului revoluționar, folosindu-se de 
bande teroriste, care rămin nepedepsite. 
Obiectivul urmărit este acela al unei lovi
turi de stat care să instaleze o dictatură a 
forțelor reacționare. Partidul Comunist din 
Argentina, conștient de îndatoririle sale na
ționale și internaționale, cheamă poporul șl 
partidele democratice să lupte împotriva 
reacțiunii și imperialismului. Succesele 
poporului român, ca și cele ale comunității 
socialiste, sînt un puternic imbold pentru, 
această nobilă cauză.

în încheiere, mesajul subliniază că, în 
timpul fructuoasei vizite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Argentina, tovarășii 
români au putut să constate direct profun
dele sentimente frățești care unesc clasa 
muncitoare și poporul argentinean cu oa
menii muncii din Republica Socialistă Ro
mânia. Expresia cea mai înaltă a acestei 
stări de spirit este prietenia de neprețuit 
dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Argentina.

Trăiască al Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român 1

Trăiască marxism-leninismul și interna
ționalismul proletar I

■ . ■.. ;.. . ■ ■ J

pentru Revoluția 
din Ciad \ 

starea de înapoiere In care se găseștș. șl, 
în primul. rinei, pentru lichidarea ignoran
ței, a analfabetismului foarte răspîndit, a 
șomajului, mizeriei, randamentului scăzut 
al agriculturii, pentru creșterea venitului 
național pe locuitor, astăzi extrem de scă
zut. Convinsă că eforturile proprii, bazate 
pe o înalță, conștiință națională, sînt prima 
condiție de- reușită..ă oricărei acțiuni, Cia
dul înfăptuiește, o ampla, acțiune revoluțio
nară, . acordind o dfeoSebltă . atenție laturii 
sale culturale. Această revoluție urmăreș
te ca locuitorii Ciadului să-și redescopere 
propria personalitate și demnitate, de oa
meni capabili să creeze, să dea și să pri
mească în cadrul circuitului de valori. Ac- 
ționînd in acest sens, ne bizuim pe valorile 
noastre culturale străvechi, pentru a ne re
descoperi propria identitate. Acționînd în 
acest fel, am hotărît să respingem ferm 
dominația spirituală străină, să ne. împotri
vim oricărei agresiuni pe acest plan, care 
ar duce la înstrăinarea poporului nos
tru. M.N.R.C.S. reprezintă pe revoluționarii 
din Ciad, care se ridică împotriva neo
colonialismului, imperialismului și. a cercu
rilor reacționare internaționale, apărîndu-șl 
dreptul la viață, reprezintă întreaga na
țiune din Ciad, dornică să-și reciștige li
bertatea și demnitatea, să-și pună în va
loare cultura națională, atita timp călcată 
în picioare. în același timp, M.N.R.C.S. 
promovează o acțiune permanentă și con
structivă pentru înfăptuirea unei solidari
tăți eficace și reale între popoarele care îm
părtășesc aceleași aspirații. Pe plan ex
tern, filozofia în acțiune a Republicii Ciad 
este această politică de deschidere, fără 
discriminări, pe care o promovăm pe baza 
nealinierii și neintervenției în treburile in
terne tfte altor state. Aceasta este fiziono
mia marii mișcări care animă poporul din 
Ciad.

în încheiere, mesajul transmite urări de 
deplin succes lucrărilor Congresului Parti
dului Comunist Român.

lor de Stingă este convinsă că rezultatele 
lucrărilor Congresului vor contribui în cel 
mai înalt grad la progresul economic, so
cial și cultural al României și al poporului 
român și că vor favoriza pacea, destinde
rea și securitatea internațională.

Dorim ca relațiile de colaborare dintre 
cele două partide să se dezvolte, contri
buind la întărirea legăturilor- dintre Franța 
și Republica Socialistă România, precum șl 
la cauza democrației și socialismului.

Transmitem salutul și sentimentele noas
tre de stimă și prietenie partidului și po
porului român.

sa de recunoștință față de poporul român J 
Partidul Socialist ' Sanmarinez se simte 
profund legat și solidar față de Partidul 
Comunist Român, de tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu, care militează pentru respecta
rea autonomiei și autodeterminării, fără a- 
mestecuri din afară, și care, cu ocazia vizi
tei de neuitat făcute în republica noastră, 
a evidențiat rolul important al unei țări 
mici cum este San Marino într-un dispo
zitiv politic mondial eliberat de dominația 
forței și a puterii militare, condus și sus
ținut de forțele nobile ale dreptății și so
cialismului.

Socialiștii sanmarinezi urmăresc cu inte
res și' atențțe lucrările celui de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, 
care va adopta liniile directoare, politice 
și economice, pentru perioada planului cin
cinal 1976—1980 și în perspectiva dezvoltă
rii economico-sociale a deceniului 1981— 
1990. Conștienți și convinși de rolul hotări- 
tor al Partidului Comunist Român în con
ducerea' dezvoltării armonioase a noii so
cietăți socialiste din România, socialiștii 
sanmarinezi vor* fi mai apropiați și mai 
solidari ca niciodată cu tovarășii români, 
angajați pe drumul construcției socialiste.

Trăiască al Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român 1

Remy Giacominl
Secretar general al partidului
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MESAJE ALE SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE 
ADRESATE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.

Partidul Comunist din San Marino
Mulțumind Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român pentru posibilita
tea oferită ca o delegație a Partidului Co
munist Sanmarinez să participe la lucră
rile celui de-al XI-lea Congres, mesajul 
transmite comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii români un fierbinte și frățesc sa
lut din partea comuniștilor,. a tuturor oa
menilor muncii sanmarinezi.

Sentimentele de profundă prietenie șl a- 
fecțiune pe care le nutrim față de țara 
dumneavoastră, se arată în continuare, iz
vorăsc din conștiința că opera pe care o 
înfăptuiți răspunde intereselor bunăstării 
poporului, cauzei democrației și păcii. Sa
lutul nostru nu are un caracter formal, ci 
este salutul unui partid care întreține și 
dezvoltă raporturi profunde de prietenie 
și solidaritate cu Partidul Comunist Ro
mân, așa cum s-a reconfirmat în comuni
catul recent publicat la sfîrșitul întîlnirilor 
avute cu delegația Comitetului Central al 
P.C.R. și încununate prin convorbirea cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — document 
care a subliniat importanța vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Republica 
San Marino pentru consolidarea raporturi
lor frățești dintre cele două partide, în in
teresul popoarelor român și sanmarinez, 
pentru întărirea legăturilor dintre Româ
nia și San Marino.

Referindu-se la împrejurările internațio
nale in care are loc Congresul P.C.R., ca
racterizate prin prevalarea tendințelor po
zitive asupra celor negative, mesajul evi
dențiază politica constantă și clară de 
coexistență pașnică dusă de U.R.S.S., de 
celelalte state socialiste, care reprezintă 
unul din principalii factori ai mutațiilor 
de pe arena mondială.

Popoarele și statele din lumea întreagă 
— continuă mesajul — se află in fața unor 
noi sarcini. în ce ne privește, pentru noi 
este urgentă sarcina intensificării luptei 
pentru edificarea coexistenței pe conti
nent, prin formarea unei Europe democra
tice, autonome, independente și pașnice, 
în acest context, menționează mesajul, 
este importantă hotărirea de a se convoca, 
în primele luni ale anului 1975, o confe
rință la nivel european, a partidelor comu
niste și muncitorești din Europa.

Partidele comuniste și muncitorești, in- 
spirindu-se din principiile marxisni-leni- 
nișmului • și ale internaționalismului., din 
principiile respectării autonomiei proprii, 
neamestecului in treburile interne ale.' ce
lorlalte partide, au datoria de a acționa 
pentru crearea unei unități noi a mișcării 
noastre, unitate in diversitate, pentru în
tărirea luptei împotriva imperialismului, 
pentru pace, democrație, independență na
țională și socialism.

în continuare, relevîndu-se că Directi

Partidul Socialist din Costa Pica
Adfesindu-se tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, membrilor C.C al P.C.R., dele- 
gaților la Congres, in mesaj se arată că 
Partidul Socialist din Costa Rica dorește să 
mulțumească Partidului Comunist Român 
frate pentru invitația de a participa la cel 
de-âl XI-lea Congres al său.

în continuare, mesajul subliniază că sem
nificația și rezultatele acestui Congres 
depășesc granițele'. Republicii Socialiste 
România. într-adevăr, concluziile sale, rod 
al activității teoretice și practice a parti
dului și poporului român, se răsfring asu
pra tuturor popoarelor care luptă impotriva 
imperialismului, pentru pace, democrație 
și socialism. Fiecare pas înainte al revolu
ționarilor este realmente parcurs în nu
mele revoluției mondiale. Acest Congres va 
constitui, fără îndoială, un pas decisiv al 
partidului și poporului din România, va 
constitui un deosebit succes și stimulent in 
dezvoltarea revoluției proletare pe plan 
internațional.

Prin realizările înregistrate pînă astăzi, 
ca și prin toate realizările viitoare — se 
subliniază în continuare în mesaj — dum
neavoastră dați un exemplu prețios prole
tariatului și forțelor progresiste din lume,

Partidul Congresul întregului Popor 

din Sierra Leone
Transmițînd Congresului un călduros sa

lut frățesc, în numele Comitetului Central 
al Partidului Congresul întregului Popor, 
al președintelui dr. Siaka Stevens, al po- 

'pdrului, partidului și Guvernului Republicii 
Sierra Leone, în mesaj se arată că delegația 
Sierrei Leone participă la lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român cu convingerea că aceasta li 
va oferi posibilitatea de a cunoaște și apre
cia realizările poporului român, obținute 
sub conducerea dinamică a Partidului Co
munist Român, în opera amplă de constru
ire a societății socialiste multilateral dez
voltate — precum Și de a se informa asu
pra programelor de dezvoltare națională 
a României.

Mesajul exprimă, totodată, încrederea că 
participarea delegației va. constitui o nouă 
contribuție la întărirea și adincirea legă
turilor de prietenie, a cooperării, colaboră
rii și solidarității dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Relevind realizările dobîndite de poporul 
român, mesajul arată că aceste realizări se 
datorează, în primul rînd, muncii asidue și 
curajului neînfrînt al P.C.R.

în continuare, se spune : Aducem un oma
giu fierbinte Republicii Socialiste România 
care, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a adus întotdeauna o contribuție 
apreciabilă la lupta de eliberare a țărilor 
care se mai află încă sub jugul dominației 
coloniale, a ajutat și încurajat statele in
dependente progresiste, îndeosebi cele din 
Africa a căror independență și libertate 
sînt amenințate zilnic de forțele perfide ale 
imperialismului, colonialismului și neoco- 
loniaiismului. Noi,1 cei din Sierra Leone, 
sintem conștienți de însemnătatea ajutoru
lui tehnic și de altă natură acordat Africii 
de prietenii noștri români și considerăm 
că se cuvine să subliniem sincera noastră 
recunoștință față de harnicul popor român. 
Acest ajutor reprezintă întruchiparea prac
tică a internaționalismului.

în continuare, referindu-se la recentele 
schimbări petrecute în teritoriile africane 
aflate anterior sub dominația portugheză, 
mesajul arată că aceste transformări dove
desc că cercurile imperialiste, colonialiste

Partidul Libertății din ' Sri Lanka
Dragi prieteni — se spune în mesaj — 

exprimăm Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român mulțumiri pentru 
posibilitatea oferită de a participa la lucră
rile celui de-al XI-lea Congres al său.

Partidul Libertății din Sri Lanka își 
manifestă bucuria față de realizările ob
ținute de poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român și dorește, 

vele celui de-al XI-lea Congres și Progra
mul Partidului Comunist Român au trezit 
un interes deosebit în rândurile comuniști
lor sanmarinezi, se spune : Tovarăși ro
mâni, dumneavoastră prezentați la acest 
Congres un bilanț al succeselor, al progre
selor, într-un cuvint, al victoriilor obținu
te pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Noul plan cincinal 
de dezvoltare a economiei și liniile direc
toare de dezvoltare social-economică pen
tru deceniul următor deschid poporului 
român perspectivele urtor noi și importan
te cuceriri in toate domeniile vieții umane 
și vor avea consecințe pozitive asupra miș
cării noastre, asupra forțelor antiimperia- 
lis'te din lumea întreagă.

Mesajul se referă, in continuare, la si
tuația internă din San Marino, îri contex
tul recentelor, alegeri parlamentare, sco- 
țîndu-se in evidență că, în ciuda atacu
rilor concentrice ale celorlalte grupări po
litice, partidul comunist nu numai că a 
rezistat, dar a și progresat — pe linia ob
ținerii de Voturi și locuri. Ca urmare a aces
tor succese, la care se adaugă succesele 
partidului socialist, axa politică sanmari- 
neză s-a deplasat spre stînga.

Activitatea comuniștilor este îndreptată 
spre constituirea unei noi majorități, pe 
baza intensificării proceselor unitare pe 
plan politic, social și sindical. Numai prin 
unitatea muncitorilor cu păturile mijlocii, 
prin înaintarea procesului de unificare pe 
plan sindical în jurul problemelor dezvol
tării democratice și economice a țării este 
posibilă inițierea unei noi etape în viața 
politică sanmaririeză. In acest cadru, relevă 
mesajul, politica de unitate cu tovarășii 
socialiști constituie un temei al opțiunilor 
noastre generale de acțiune și de iniția
tivă, chiar dacă trebuie să arătăm că a- 
oeastă unitate traversează un moment di
ficil, delicat și îngrijorător.

Luptăm pentru realizarea unei, cotituri 
democratice, bazate pe unitatea compo
nentelor populare, democratice și antifas
ciste ale grupărilor politice sanmarineze.

Urind succes Congresului dumneavoas
tră, Partidului Comunist Român — se spu
ne in încheiere — vă dorim noi și impor
tante realizări în activitatea pe care o des- 
fășurați pentru bunăstarea și fericirea în
tregului popor român.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască unitatea și colaborarea dintre 

partidele comuniste și muncitorești, dintre 
toate forțele antiimperialiste 1

Trăiască internaționalismul proletar !

Umberto Barulli
Secretar general al partidului

de ceea ce este capabil să realizeze un 
popor condus de un partid care întruchi
pează cu fidelitate principiile marxism- 
leninismului.

Partidul nostru — se arată in încțieiere — 
știe că acest Congres va constitui, un prilej 
de a asigura o bază fermă-unitățiiefrățești și 
constructive dintre partidele și' popoarele 
noastre. Știm că aceasta va sluji', de ase
menea, întăririi Unității tuturor revolu
ționarilor, va apropia și va spori puterea 
de atracție a scopului nostru comun — in- 
fringerea imperialismului și construirea so
cialismului, înaintarea spre societatea co
munistă.

Trăiască Partidul Comunist Român I
Trăiască secretarul său general, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 1
Trăiască clasa muncitoare și Întreg 

poporul român !
Trăiască unitatea militantă a tuturor re

voluționarilor I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI SOCIALIST 

DIN COSTA RICA

șl neocolonialiste nu își mai pot permite 
să ignore realitățile. Schimbările survenite 
sint atît de evidente, incit pînă și regimul 
de opresiune al apartheidului din Africa de 
Sud începe să vadă aceste sgmne noi. Me
sajul exprimă încrederea că Partidul Co
munist Român, continuind linia rodnică de 
pină acum, va face tot ceea ce îi va sta în 
putință și tot ce va depinde de el pentru 
a contribui la obținerea libertății și inde
pendenței de către toți cei oprimați din 
Africa, Asia, cele două Arrierici sau Europa. 
Imperialiștii și colonialiștii trebuie să în
țeleagă că voința popoarelor nu poate fi 
înfrintă cu bombe și- distrugeri. Acest fapt, 
amplu ilustrat in Algeria nu de mult, este 
demonstrat astăzi în Vietnam, Cambodgia, 
Angola etc.

Dorim să asigurăm acest înalt for — șe 
arată, in continuare,. în mesaj — că noi, 
cei din Sierra Leone, sub conducerea tova
rășului Siaka Stevens, vom continua să 
cooperăm cit ne va sta în putință cu cei 
ce luptă pentru libertate și dreptate. Pen
tru noi, aceasta este o îndatorire sfîntă pe 
care trebuie să o îndeplinini.

în continuare, se subliniază că Partidul 
Comunist Român și Partidul Congresul în
tregului Popor din Sierra Leone au ca tră
sătură comună efortul neobosit pentru ri: 
dicarea nivelului de trai al popoarelor lor. 
Este o sarcină sacră ce ne revine ca state 
naționale și pe care trebuie să b îndeplinim 
spre binele poporului.

Dorim lucrărilor Congresului dumnea
voastră succes deplin — se spune în înche
ierea mesajului.

Trăiască legăturile frățești dintre cei doi 
conducători ai noștri, dintre cele două 
partide I

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască națiunile progresiste și iubitoare 

de pace ale lumii !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI CONGRESUL 

ÎNTREGULUI POPOR 
DIN SIERRA LEONE

totodată, să-și exprime solidaritatea cu 
poporul român, prezența delegației noastre 
la Congres contribuind la dezvoltarea și 
consolidarea prieteniei, colaborării și înțe
legerii reciproce dintre națiunile.' partidele 
și țările noastre.

Dorim, de asemenea, să subliniem ad
mirația noastră față de politica Partidului 
Comunist Român pusă în slujba creșterii 
nivelului de trai al poporului român, a mo

dernizării structurii industriei și întregii e- 
conomii, valorificării eficiente și adecvate 
a resurselor materiale și umane ale țării. 
Pentru noi, cei din Sri Lanka, un intferes 
deosebit îl prezintă progresul important 
realizat sub conducerea partidului dumnea
voastră în modernizarea și intensificarea 
agriculturii, in conformitate cu programele 
elaborate de partid.

Partidul Libertății din Sri Lanka este 
încredințat că noul plan cincinal, precum 
și liniile directoare privind dezvoltarea 
României în perioada 1981—1990, elaborate 
de Partidul Comunist Român ji supuse

Partidul Progresist al Oamenilor
Muncii din Cipru (A. K.E.D

Transmițînd un salut tovărășesc, cordial 
celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român din partea Comitetului 
Central, a membrilor Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), 
mesajul exprimă satisfacția comuniștilor 
ciprioți față de realizările obținute de co
muniștii români și poporul român în lupta 
pentru construirea socialismului, în crește
rea producției industriale și agricole, in 
înflorirea științei și culturii, în asigurarea 
bunăstării și fericirii oamenilor muncii. 
Totodată, se adresează urări de succes de
plin în îndeplinirea planurilor de perspec
tivă pe care le va adopta Congresul, pri
vind dezvoltarea economică și socială a 
României.

în continuare, în mesaj se spune : 
A.K.E.L. și clasa muncitoare din Cipru acor
dă o importanță cu atît mai mare luptei 
pentru promovarea destinderii în relațiile 
internaționale, cu cît poporul Ciprului este 
victima unei conspirații imperialiste, care 
contravine flagrant spiritului de destindere 
și amenință pacea in Mediterana răsări
teană. Lovitura de stat fascistă înfăptuită 
în iulie anul acesta de către cercurile 
juntei militare aflate atunci la conducere 
în Grecia, împreună cu complotiștii din 
EOKA-B, a marcat începutul unei tragedii 
de nedescris pentru poporul nostru. Sute 
de cetățeni cu concepții democratice, loiali 
ordinii constituționale și președintelui ales, 
arhiepiscopul Makarios, între care mulți 
membri sau adepți ai A.K.E.L., au fost 
uciși, răniți sau torturați de către puciști.

în mesaj este condamnată în termeni 
drastici debarcarea trupelor turcești. Refe
rindu-se, în continuare, la situația existen
tă în prezent în Cipru, la suferințele în
durate de populația țării, mesajul apreciază 
că acestea constituie o tragedie contem
porană, de care se fac vinovate, în primul 
rînd, cercurile cele mai reacționare ale
N.A.T.O. și că această conspirație imperia
listă urmărește suprimarea independenței 
și divizarea Ciprului, subordonarea sa in
tereselor strategice ale N.A.T.O.

în numele Comitetului Central al A.K.E.L. 
și al poporului din Cipru, . se subli
niază în mesaj, exprimăm mulțumiri 
călduroase Partidului Comunist Român, 
Guvernului Republicii Socialiste România 
pentru ..interesul, jp^țiifestat față de pro
blemă' cipribtă' și pentru sprijinul acordat 
luptei noastre drepte.

Poporul nostru nutrește sentimente de 
profundă gratitudine față de partidele

Partidul Comunist din Venezuela
Adresînd, din partea Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Venezuela, 
calde felicitări celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului' Comunist Român, chemat să 
dezbată probleme importante ale dezvol
tării construcției socialiste și ale perspec
tivelor ei în România, mesajul subliniază : 
în cei 30 de ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă s-au obținut 
succese marcante, pe care noi, comuniștii 
vcnezueleni, știm să le apreciem cum se 
cuvine. Știm în același timp să prețuim la 
justa lui valoare rolul Partidului Comunist 
Român în conducerea construcției socialiste. 
Au fost trei decenii de eforturi susținute 
pentru îmbunătățirea nivelului de trai al 
poporului român, trei decenii dedicate 
transformării industriale și agrare a țării, 
prin valorificarea pe baze socialiste a re
surselor umane și naturale.

Cel de-al XI-lea Congres are loc într-un 
moment de importanță istorică, ce se ca
racterizează prin avintul deosebit al mișcă
rii revoluționare pe toate continentele, în

Mișcarea pentru Socialism 
din Venezuela

Exprimind mulțumiri pentru invitația de 
a participa la cel de-al XI-lea Congres, 
mesajul adresează Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului fomân un 
frățesc salut revoluționar, împreună cu 
urări de succese tot mai mari în activita
tea de construire a socialismului și de dez
voltare economico-socială a României.

Prezența Mișcării pentru Socialism la 
acest important eveniment al Partidului 
Comunist Român — arată mesajul — se 
explică prin interesul nostru de a strînge 
relațiile cu mișcarea revoluționară mon
dială, cu toate acele forțe care aspiră Ia 
transformarea societății omenești, pentru a 
crea un sistem social în care să dispară 
nedreptățile și inegalitățile sociale și națio
nale, inerente sistemului capitalist. Oricine 
dorește să aibă relații de prietenie cu Miș
carea pentru Socialism, pe baza deplinei 
egalități, a respectului reciproc, indepen
denței și neamestecului in treburile interne, 
va găsi la noi aceeași atitudine.

Subliniind că Mișcarea pentru Socialism 
din Venezuela își propune să> preia ceea ce 
este mai bun din tradițiile revoluționare ale 
poporului, ceea ce este mai bogat in expe-

Mișcarea Evoluției 
Neagră - Republica

Din împuternicirea președinției partidu
lui unic din Republica Africa Centrală, 
Mișcarea Evoluției Sociale din Africa Nea
gră, și a guvernului din această țară, me
sajul aduce salutul 'frățesc al poporului 
centrafrican către poporul român strîns unit 
in jurul Partidului Comunist Român. Me
sajul exprimă cinstea și marea bucurie a 
întregului popor centrafrican, a partidului 
său unic și a guvernului său pentru invita
ția frățească de a participa la cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

în ciuda particularităților specifice celor 
două țări, a deosebirilor de cultură și de 
limbă, cele două partide și popoare se află 
alături în lupta împotriva subdezvoltării, a 
imperialismului și neocolonialismului, a 
oricăror forme de dependență economică. 

dezbaterii Congresului, vor fi aprobate și 
înfăptuite. Ne exprimăm convingerea că 
poporul român va acționa în vederea în
deplinirii cu succes a tuturor acestor o- 
biective. ceea ce va marca o importantă 
contribuție pozitivă la cauza păcii și pro
gresului social.

Urăm succes deplin Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român !

Cu sentimente frățești,

S. K. K. Șuriarchchi
Secretar general al partidului

frățești din țările socialiste, din țările ne
aliniate și din celelalte state, în mod special 
față de P.C.U.S. și guvernul sovietic, care 
au fost și sînt în mod ferm de partea 
noastră în asigurarea independenței, suve
ranității și integrității teritoriale a Cipru
lui, pentru retragerea tuturor trupelor 
străine de pe insulă și întoarcerea tuturor 
refugiaților la căminele și proprietățile lor.

Rezoluția adoptată de Adunarea Generală 
a O.N.U. la 1 noiembrie a.c. este rezultatul 
solidarității internaționale de care se 
bucură Ciprul, constituie o bază pentru a- 
bordarea corectă și soluționarea justă a 
problemei cipriote. Totuși, mai importantă 
decit adoptarea unei rezoluții la O.N.U. 
este îndeplinirea ei, îndeosebi în ceea ce 
privește prevederile sale referitoare la re
tragerea grabnică a tuturor forțelor armate 
străine de pe teritoriul republicii, la în
toarcerea, in siguranță, a tuturor refugiați
lor la căminele lor și la respectarea inde
pendenței, suveranității și integrității teri
toriale și a politicii externe de neangajare 
a Ciprului. Iată de ce adresăm un apel 
călduros tuturor partidelor frățești, tuturor 
forțelor democratice și popoarelor lumii de 
a exercita presiuni și mai mari pentru' a 
determina respectarea rezoluției 353 a Con
siliului de Securitate și rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U. din 1 noiembrie a.c.

în acest sens, se spune in mesaj, spriji
nim și salutăm propunerile Uniunii Sovie
tice privind trimiterea în Cipru a unei de
legații a Consiliului de Securitate pentru 
a investiga dacă rezoluțiile O.N.U. sînt a- 
plicate, precum și cele privind convocarea 
unei conferințe internaționale în cadrul
O.N.U. pentru a discuta problema cipriotă.

Soluționarea problemei Ciprului, se arată 
în încheierea mesajului, va fi înlesnită de 
restabilirea ordinii constituționale, de re
întoarcerea președintelui ales al republicii, 
arhiepiscopul Makarios, de eliminarea con-, 
secințelor loviturii de stat și de încetarea 
amestecului străin, sub orice pretext, în 
treburile interne ale Ciprului. în aceste 
condiții, ciprioții greci și turci pot să 
găsească o soluție problemelor lor și să 
trăiască înfrățiți într-un Cipru democratic 
și demilitarizat, în deplină independență, 
integritate teritorială și suveranitate.

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

Trăiască principiile nemuritoare ale in
ternaționalismului proletar și ale solidari
tății între popoare 1 

condițiile accentuării crizei generale a ca
pitalismului.

Aducem Congresului dumneavoastră salu
tul comuniștilor venezueleni, care vă adre
sează urări călduroase de succes, exprimind 
totodată urarea ca hotărîrile ce vor fi 
adoptate să contribuie atît la bunăstarea 
oamenilor muncii, cit și la cauza unității 
mișcării comuniste mondiale, la lupta co
mună împotriva imperialismului, pentru 
pace și pentru instaurarea socialismului în 
întreaga lume.

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

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia între popoarele și 

partidele noastre !
Trăiască solidaritatea internațională 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN VENEZUELA

riența mișcărilor novatoare‘pe plan inter
național. mesajul arată că scopul ei este 
construirea unui socialism autentic Ve
nezuelan, ținind seama de particularitățile 
naționale, atît de ordin economic, cultural, 
politțc, ca și de ordin psihologic.

Dorim să scoatem în evidență, se spune 
în încheierea, mesajului, prietenia care a 
existat dintotdeauna intre Partidul Comu
nist Român' și Mișcarea pentru Socialism, 
prietenie care sperăm că se va consolida 
și mai mult, datorită țelurilor comune ce 
animă. aceste organizații. De asemenea, 
există .dorința comună de a strînge rela
țiile de prietenie dintre poporul român și 

x poporul venezuelean, cu scopul de a obține 
progrese în lupta pentru o deplină egali
tate socială între oameni și pentru ca pacea 
și înțelegerea să devină baza dezvoltării 
relațiilor internaționale.

Pentru cît mai strînse relații de priete
nie între Partidul Comunist Român și Miș
carea pentru Socialism !

Pentru cit mai strînse relații de prietenie 
între poporul român și poporul venezue
lean !

Sociale din Africa 
Africa Centrală

în continuare, în mesaj se arată că po
porul centrafrican, unit in jurul conducă
torului său, mareșalul Jean Bedel Bokassa, 
președinte'pe viață și secretar general al 
Mișcării Evoluției Sociale din Africa Nea
gră, urmărește cu multă admirație numeroa
sele realizări obținute în toate domeniile 
de curajosul popor român, sub conducerea 
dinamică a președintelui Nicolae Ceaușescu.

în încheierea mesajului se aduc mul
țumiri partidului și poporului român pen
tru primirea călduroasă rezervată delegației 
din Republica Africa Centrală. în numele 
partidului unic — Mișcarea Evoluției So
ciale din Africa Neagră — și al președinte
lui Jean Bedel Bokassa, mesajul transmite 
urări de succes deplin celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Partidul Socialist din Chile
Partidul Socialist din Chile transmite un 

salut cordial, revoluționar, Partidului. Co
munist Român, cu ocazia celui de-al XI-lea 
Congres. Salutăm pe toți militanții partidu
lui și întregul popor român, adresîndu-le 
felicitări pentru marile succese obținute, 
cele mai bune urări pentru noi realizări în 
dezvoltarea viitoare a României pe drumul 
socialismului și comunismului.

Exprimind interesul delegației Partidului 
Socialist din Chile prezente la Congres față 
de temele abordate de forumul comuniști
lor români, mesajul subliniază importanța 
Programului P.C.R., care va trasa obiecti
vele fundamentale ale etapei următoare a 
dezvoltării politico-economice, sociale și 
culturale a României.

Partidul Socialist din Chile — se spune 
în continuare — își exprimă satisfacția față 
de realizările obținute de poporul român 
sub conducerea partidului comunist, salută 
entuziast progresele obținute de alte po
poare, apreciind că toate aceste succese pot 
contribui la înfrîngerea imperialismului.

Inspirați de concepția internaționalismu
lui proletar, socialiștii chilieni consideră ca 
fiind propriile lor victorii : victoria eroicu
lui popor vietnamez; destrămarea blocadei 
impuse Cubei revoluționare, căderea fas
cismului în Portugalia, înfrîngerea treptată 
a colonialismului, succesele obținute de 
Organizația de Eliberare a Palestinei in 
lupta sa dreaptă.

Subliniind că Congresul P.C.R. se desfă
șoară în condiții internaționale deosebit de 
importante, cînd se afirmă impetuos forțele 
socialismului, în timp ce sistemul capitalist 
trăiește începutul celei mai grave crize din 
istoria sa, mesajul arată apoi că imperia
lismul, constrîns de această realitate, a dez
lănțuit o puternică 'contraofensivă, realități
le actuale din Chile constituind o dramatică 
mărturie a acestui fapt.

Imperialismul nord-americân, în alianță 
cu marea burghezie chiliană — se afirmă in 
mesaj — a înăbușit îp sînge procesul revo
luționar pe care îl înfăptuia poporul nostru, 
în urmă cu mai bine de un an a fost răs
turnat guvernul constituțional din Chile, 
pentru a cărui apărare a căzut luptînd cu 
arma în mînă neprețuitul luptător, pre

Partidul Comunist Sud-African
Adresînd un cald salut frățesc delegați- 

lor la Congres și tuturor comuniștilor ro
mâni, mesajul subliniază : Congresul Par
tidului Comunist Român are loc la 30 de 
ani de la eliberarea României de sub do
minația fascistă. Realizările obținute de-a 
lungul acestor trei decenii reprezintă o do
vadă elocventă a marii superiorități a so
cialismului. Victoria revoluției dumnea
voastră, succesele strălucite obținute în 
construcția socialistă au determinat pro
funde schimbări în viața țării și au creat 
bazele prosperității, păcii, fericirii și bună
stării poporului român.

Cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. are 
sarcina istorică de a adopta Programul de 
dezvoltare a unui sistem socialist înaintat, 
care va crea condițiile trecerii României 
spre comunism. Noi, comuniștii sud-afri- 
cani, urmărim cu viu interes construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
în România și adresăm partidului și po
porului român profundele noastre urări de 
noi succese in această operă nobilă.

Noi considerăm activitatea de construire 
a socialismului în România nu numai ca 
propria dumneavoastră realizare națională, 
dar și ca o contribuție esențială la întări
rea unității și forței comunității socialiste 
— continuă mesajul. Congresul dumnea
voastră se desfășoară in condițiile în care 
cursul spre destindere reprezintă tendința 
dominantă în viața internațională. Sintem 
martorii unei schimbări determinante în 
favoarea forțelor păcii, socialismului și eli
berării naționale, împotriva războiului, im
perialismului și reacțiunii. Realizările re
marcabile pe plan mondial ale forțelor pro
gresiste se datoreSc într-o mare măsură 
forței, influenței și inițiativelor de pace ale 
țărilor socialiste și, în primul rînd, ale 
Uniunii Sovietice. Noi, comuniștii sud-a- 
fricani, apreciem în mod deosebit unitatea 
și coeziunea țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste internaționale, care constituie 
premisa pentru intensificarea IUptei anti
imperialiste din întreaga lume și o bază 
solidă împotriva oricăror încercări din par
tea reacțiunii de a întoarce cursul istoriei. 
Acțiunile unite și susținute ale clasei mun
citoare internaționale, ale mișcării de eli
berare, precum și ale celorlalte mișcări 
democratice constituie un factor vital al 
forțelor care se opun imperialismului și 
războiului.

Afirmînd că evenimentele singeroase din 
Chile, agresiunea Israelului în Orientul 
Mijlociu și încălcarea drepturilor poporu
lui palestinean, atentatele N.A.T.O. împo
triva suveranității Ciprului, manevrele Sta
telor Unite împotriva restabilirii păcii in 
Vietnam reclamă o unitate tot mai mare

Frontul National pentru Eliberarea
Angolei (F.N.LA.)

Aducem un salut frățesc, revoluționar 
poporului frate român, partidului său, Par
tidul Comunist Român, secretarului său 
general și președinte al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din partea poporului angolez luptător, a 
conducerii Frontului' Național pentru Elibe
rarea Angolei (F.N.L.A.) și a președinte
lui său, fratele și militantul Holden Ro
berto — se arată în mesaj. Mulțumim în
deosebi tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru amabila invitație adresată F.N.L.A. de 
a participa la cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Acest gest se 
adaugă numeroaselor acțiuni întreprinse 
pînă acum, concretizind astfel aplicarea a-

Mișcarea Populară 
Angolei (M.P.L.A.)

In numele Comitetului Central al Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), al militanților săi, in mesaj se 
adresează Partidului Comunist Român și 
participanților la Congres un călduros salut.

Mișcarea Populară pentru Eliberarea An
golei — se arată în continuare în mesaj — 
întreține relații strînse cu Partidul Comu
nist Român, relații bazate pe principiile 
respectării independenței politice, egalității 
in drepturi, neamestecului în treburile in
terne ale partidelor. Participarea noastră 
la lucrările celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român va contribui 
la consolidarea și mai puternică a legătu
rilor prietenești existente intre M.P.L.A. și
P.C.R., precum și între poporul angolez și 
poporul Republicii Socialiste România.

Sub conducerea înțeleaptă a Partidului 

ședintele Salvador Allende. Fascismul uzur
pator și criminal a dezlănțuit în Chile, în- 
cepînd din acel moment, cea mai cruntă 
represiune antipopulară. Totuși, Rezistența 
chiliană își menține hotărirea de nestrămu
tat de a lupta pină la infringerea dictaturii 
fasciste. Conștienți că sarcina primordială 
în lupta împotriva fascismului din țara 
noastră este sarcina imediată și hotărîtă a 
chilienilor înșiși, partidul socialist, aflat în 
ilegalitate, orientează, in interiorul Repu
blicii Chile, întreaga sa acțiune pentru 
asigurarea unității de luptă a clasei munci
toare și a tuturor forțelor antifasciste.

Evocînd solidaritatea manifestată pe plan 
mondial față de lupta poporului chilian, 
mesajul amintește recentele rezoluții ale 
O.N.U., ce se alătură condamnării generale 
a fascismului pe care au exprimat-o toate 
popoarele,- forțele democratice progresiste 
și revoluționare de pretutindeni. Socialiștii 
chilieni apreciază, azi mai mult ca oricînd 
semnificația internaționalismului proletar ; 
denunțarea dictaturii militare de către opi
nia publică internațională întărește lupta 
patrioților chilieni, precum și conștiința 
antifascistă și antiimperialistă a popoarelor.

în aceste condiții atît de deosebite din 
istoria patriei noastre — se arată în în
cheierea mesajului — Partidul Socialist din 
Chile reînnoiește partidului comunist și 
poporului român cele mai bune urări de 
succes în opera de făurire a societății so
cialiste •multilateral dezvoltate și trecere 
spre comunism.

Pentru întărirea relațiilor noastre !
Pentru unitatea mișcării muncitorești in

ternaționale !
Pentru înfrîngerea totală a imperialismu

lui !
Pentru victoria definitivă a socialismului 

în lume !
Vom învinge !

Din partea 
COMISIEI POLITICE 

a COMITETULUI CENTRAL;
Jaime Suarez

și vigilența omenirii progresiste, mesajul 
continuă : t

In pofida acestor stări de lucruri, Con
gresul Partidului Comunist Român are loe 
in momentul în care întreaga lume se 
bucură de răsturnarea regimurilor fasciste 
în Portugalia și Grecia și de întărirea for
țelor populare din aceste țări. Odată cu 
prăbușirea colonialismului portughez, po
poarele din Guineea-Bissau, Mozambic și 
Angola sînt în curs de a-și dobîndi inde
pendența reală. Europa și Africa nu vot 
mai fi niciodată ca înainte. Aceste eveni
mente istorice constituie dovada grăitoare 
a schimbării raportului de forțe în lumea 
contemporană. Situația regimurilor rasiste 
din Zimbabwe (Rhodesia) și Africa de Sud 
este și mai precară.

în această situație nouă, cercurile impe
rialiste privesc cu disperare1 acțiunile cres- 
cînde, îndreptate împotriva' intereselor lor 
strategice și financiare de. anvergură din 
Africa de Sud. Se intensifică lupta po
porului din Africa de Sud ; au loc greve, 
se organizează acțiuni de luptă și demon
strații, se întreprind pregătiri în vederea 
luptei "armate. In această activitate de 
înaltă răspundere, simpatia și solidaritatea 
majorității omenirii iubitoare de libertate 
constituie un factor de cea mai mare im
portanță în sprijinul poporului nostru, în- 
tărindu-ne convingerea în triumful cauzei 
noastre juste, contribuind, totodată, la izo
larea și slăbirea, dușmanului nostru.

Partidul Comunist din Africa de Sud șl 
poporul subjugat al Africii de Sud apre
ciază călduros solidaritatea și sprijinul ho- 
tărîtor acordat luptei juste a Congresului 
Național African și mișcării de eliberare 
națională în totalitatea ei de către Uniunea 
Sovietică, de celelalte țări socialiste, de 
Partidul Comunist Român și poporul Re
publicii Socialiste România.

Mesajul se încheie adresînd celui de-al 
XI-lea Congres urarea de activitate rodni
că și succese, chemînd Ia intensificarea 
luptei îndreptate împotriva regimului ra
sist din Africa de Sud, a susținătorilor șl 
aliaților săi imperialiști.

înainte spre societatea socialistă multi
lateral dezvoltată și spre comunism în 
România 1

Trăiască unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale 1

Trăiască comunismul 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

SUD-AFRICAN
Y. M. Dadoo

Președinte al partidului

cârdurilor de prietenie și cooperare în toa
te domeniile, semnate la București în ia
nuarie 1974 între F.N.L.A. și Partidul Co
munist Român, la încheierea istoricei vizi
te oficiale pe care președintele Holden 
Roberto a efectuat-o în Republica Socia
listă România, în fruntea unei importante 
delegații a F.N.L.A., la invitația Partidului 
Comunist Român.

în încheierea mesajului sint adresate 
urări de succes lucrărilor celui de-al XI- 
lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân, spre binele umanității, al cooperării 
dintre popoarele progresiste angolez, și ro
mân.

pentru Eliberarea

Comunist Român, poporul muncitor din 
România a obținut impQrtante realizări și 
succese in îndeplinirea planului cincinal, 
în toate domeniile vieții politice, economi- 
co-sociale și culturale, în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. Miș
carea Populară pentru Eliberarea Angolei, 
poporul angolez urmăresc cu atenție reali
zările obținute de poporul prieten al Româ
niei, deoarece ele contribuie la întărirea 
luptei de eliberare națională a popoarelor 
oprimate și, în primul rînd, a poporului din 
Angola.

Relevind că victoria poporului angolez 
este apropiată, cu toate că mai există pie
dici pe calea spre acest țel, mesajul subli
niază : bucurîndu-se de sprijinul și ajutorul

(Continuare în pag. a XlV-a)
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forțelor iubitoare de dreptate ți libertate, 
poporul angolez, sub conducerea avangăr
zii sale revoluționare, Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei, va triumfa în 
final in mod cert.

In încheiere, în mesaj sînt adresate 
Congresului al XI-lea urări de succes de
plin, exprimîndu-se convingerea că hotă
rîrile care vor fi adoptate vor contribui la 
creșterea bunăstării poporului muncitor din 
România, la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la consolidarea 
luptei pentru eliberarea națională a popoa

Partidul Comunist
Adresînd celui de al XI-lea Congres al 

Partidului Comunist Român salutul comu
niștilor australieni și cele mai călduroase 
urări de succes, mesajul exprimă convin
gerea, întemeiată pe experiența de pînă 
acum, că acest Congres va fi dedicat sar
cinilor înaintării pe calea construirii socia
lismului în România, consolidării păcii în 
lume și solidarității cu toți cei ce luptă 
pentru independență națională, libertate, 
progres economic și social.

Partidul Comunist din Australia nutrește 
cel mai înalt respect față de principiile pe 
care guvernul român iși întemeiază rela
țiile cu toate statele și pe care Partidul Co
munist Român își dezvoltă raporturile cu 
partidele comuniste și muncitorești din 
toate țările. Noi știm — se arată în mesaj 
— că promovînd aceste principii P.C.R. a 
dobindit prestigiu în diferitele organizații 
internaționale. Sprijinul pentru principiile 
unei independențe autentice, bazate pe ega
litate și neamestec, constituie in mod evident 
o tendință obiectivă care se afirmă tot mai 
mult. Spre cinstea sa, Partidul Comunist 
Român a recunoscut de multă vreme acest 
adevăr, și a promovat aceste principii, in 
mod consecvent și neobosit, chiar și în si
tuații dificile. Tocmai datorită devotamen
tului față de aceste principii, Congresul 
P.C.R. are caracteristică unică de a putea 
reuni toate tendințele din mișcarea comu
nistă mondială. Acesta este nu numai un 
fapt remarcabil în sine, ci prezintă și o im
portantă deosebită pentru obiectivul extrem 
de dificil și de delicat de a face ca toate 
eforturile pozitive posibile, în toate sectoa
rele mișcării comuniste mondiale, să aibă o 
eficiență reală și cit mai substanțială.

Considerăm că aceste principii sînt un 
factor vital pentru tendințele pozitive spre 
realizarea unui consens al tuturor detașa
mentelor mișcării comuniste în diversele 
probleme importante din Europa și din 
lume.

Toate laturile destinderii, pe de-o parte, 
șl solidaritatea cu toți cei care luptă pen
tru independență, libertate și progres so
cial, pe de altă parte, vor fi întărite ca re
zultat al acestor eforturi. ■

Cu atît mai necesar este acest lucru — 
subliniază mesajul — acum, cînd sistemul 
mondial capitalist,-marcat de crize mone-

Partidul Comunist
Comitetul Central al Partidului Comunist 

din Austria adresează celui de-al XI-lea 
Congres și tuturor comuniștilor din Româ
nia salutări frățești — se spune în mesaj. 
Rezultatele obținute de poporul român sub 
conducerea partidului comunist — depăși
rea, 'într-o perioadă istorică scurtă, a îna
poierii moștenite, făcînd astfel posibilă, în 
prezent, jalonarea unui vast program de 
amplă perspectivă — constituie o contri
buție importantă la întărirea mișcării inter
naționale pentru pace și socialism, un ajutor 
și în lupta noastră.

Ca partid comunist dintr-o țară neutră, 
care se învecinează cu trei state socialiste, 
avem zi de zi dovada că — tocmai în con
dițiile accentuării crizei generale a capita
lismului, într-o perioadă de importante suc
cese în lupta contra imperialismului, pen
tru coexistență pașnică — deosebirile prin
cipiale dintre cele două sisteme capătă o tot 
mai mare importanță în confruntarea cu 
ideologiile burgheze — arată în continuare 
mesajul, care, referindu-se apoi la tezele 
politico-ideologice, adoptate de cel de-al 
XXII-lea Congres al Partidului Comunist 
din Austria — teze care consemnează po
sibilitatea edificării, înainte de instaurarea 
puterii muncitorilor, a unei democrații anti
monopolists — subliniază că aceasta pre-

Partidul Comunist din Bangladesh
în numele tuturor comuniștilor din țară, 

Comitetul Central al Partidului Comunist 
din Bangladesh transmite delegaților la Cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, tuturor comuniștilor și poporu
lui român, cele mai calde salutări fră
țești. în continuare, relevînd succesele 

relor încă oprimate, pentru independență 
națională, pace și progres social.

Trăiască Partidul Comunist Român I
Trăiască Congresul al XI-lea al Partidu

lui Comunist Român 1
Trăiască solidaritatea internațională 1

COMITETUL CENTRAL
AL MIȘCĂRII POPULARE 

PENTRU ELIBERAREA ANGOLEI 
(M.P.L.A.)

din Australia
tare repetate, inflație crescîndă, șomaj de 
masă și o tot mai mare instabilitate econo
mică, alunecă tot mai rapid pe panta rece
siunii economice. Toate guvernele capita
liste fac încercări disperate de a acorda 
monopolurilor asistență din fondurile pu
blice aparținînd poporului. Cu toate aces
tea, asemenea eforturi sînt tot mai puțin 
eficiente, dificultățile se amplifică, în timp 
ce corporațiile multinaționale cele mai 
rapace devin mai puternice și își intensi
fică exploatarea. Se creează dificultăți tot 
mai mari pentru țările în curs de dezvol
tare, iar cele subdezvoltate sînt lăsate în 
permanentă înapoiere și sărăcie. Forțe întu
necate ale reacțiunii își intensifică efortu
rile spre a găsi o ieșire prin fascism șl 
război. Ele stimulează cursa înarmărilor și 
caută să provoace lovituri militare sînge- 
roase similare celei din Chile.

Cu toate acestea, cu încrederea determi
nată de evoluția inexorabilă a realităților 
obiective, toți oamenii iubitori de pace și 
libertate desfășoară energic lupta pentru a 
fi stăpîni pe propriile destine, arată mesa
jul, subliniind apoi că victoriile democra
ției în Portugalia și Grecia au fost primite 
cu bucurie de toți partizanii libertății din 
întreaga lume.

Știm că Congresul P.C.R. — se arată mal 
departe în mesaj — va lua în considerație 
faptul că poporul vietnamez și alte popoare 
luptă încă pentru libertate și că trebuie să 
se manifeste în continuare o solidaritate 
crescîndă cu ele, în deplină concordanță 
cu necesitățile mișcărilor de eliberare.

în încheiere, mesajul adresează felicitări 
Partidului Comunist Român pentru reali
zările obținute în construirea socialismu
lui în România, în lupta pentru progresul 
economic și social al poporului și exprimă 
convingerea, că actualul Congres va des
chide o etapă nouă, de importanță vitală 
atît pentru poporul român, cit și pentru 
toate popoarele lumii.

COMITETUL 
EXECUTIV NAȚIONAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN AUSTRALIA

din Austria
supune o schimbare calitativă a raportului 
de forțe in favoarea clasei muncitoare, efor
turi neobosite pentru realizarea unității de 
acțiune a oamenilor muncii. Sint prezentate, 
de asemenea, condițiile dificile în care își 
desfășoară activitatea Partidul Comunist din 
Austria.

In legătură cu activitatea externă, mesa
jul arată că Partidul Comunist din Austria 
luptă pentru destindere, pentru afirmarea 
principiilor coexistenței pașnice, împotriva 
anticomunismului și antisovietismului.

Sîntem convinși că lucrările și hotărîrile 
celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român vor constitui o etapă im
portantă pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în România.

Urăm succes deplin lucrărilor Congresului! 
Trăiască Partidul Comunist Român 1
Trăiască unitatea de luptă a partidelor 

comuniste și muncitorești, pe baza marxism- 
leninismului și a internaționalismului pro
letar 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN AUSTRIA

dobîndite de poporul român, sub condu
cerea partidului, în cei 30 de ani care 
au trecut de la eliberarea țării — mesajul 
erată că România socialistă este astăzi un 
model de minunată dezvoltare rapidă a in
dustriei și agriculturii, de înaintare pe ca

lea construirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate și a comunismului.

Realizările dumneavoastră, dragi tovarăși 
— subliniază mesajul — inspiră poporul 
muncitor din țara noastră, care luptă îm
potriva înapoierii, pentru progres social șl 
pace. Ne simțim mîndri și salutăm fiecare 
succes al Partidului Comunist Român, ca și 
ale celorlalte partide comuniste și munci
torești, nu numai pentru că ele contribuie 
la creșterea nivelului de trai al popoarelor 
și întărirea țărilpr respective, ci, de ase
menea, pentru că ele însuflețesc, ajută șl 
consolidează forțele care luptă împotriva 
imperialismului și reacțiunii din întreaga 
lume, pentru independență și libertate, pace 
și progres.

Relevînd importanța sprijinului Uniunii 
Sovietice și al altor țări din comunitatea 
socialistă în lupta pentru dreptul la auto
determinarea și independența poporului din 
Bangladesh, mesajul continuă : Datorăm 
victoria noastră eforturilor unite ale po
porului patriot, precum și ajutorului și spri
jinului inestimabil al țărilor comunității 
socialiste și popoarelor progresiste de pre
tutindeni. Ca partid al clasei muncitoare, 
ne simțim mîndri și ne bucurăm că țările 
comunității socialiste s-au dovedit credin
cioase marxism-leninismului și' internațio
nalismului proletar.

Dragi tovarăși — continuă mesajul — 
sîntem recunoscători Partidului Comunist 
Român pentru faptul că Republica Socia
listă România a recunoscut Republica Popu
lară Bangladesh și â venit ■ în întîmpinarea 
cererilor noastre de ajutor pentru edificarea 
unei economii naționale independente.

Arătînd că Republica Bangladesh, care 
timp de secole a fost jefuită de colonia
lism și imperialism, este confruntată în 
prezent cu grave dificultăți economice, me
sajul subliniază că partidul comunist spri

Partidul Socialist Unit 
din Berlinul Occidental

Adresînd delegaților la cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
cordiale salutări comuniste de luptă, me
sajul urează comuniștilor români și po
porului român mult succes în edificarea 
societății socialiste, în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a științei și cultu
rii, pentru înflorirea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale în Republica Socia
listă România.

Fiecare succes în edificarea socialismu
lui in România ne provoacă o mare bucu
rie — se arată în mesaj — deoarece dez
voltarea țărilor comunității statelor socia
liste evidențiază superioritatea socialismu
lui față de sistemul capitalist-monopolist, 
caracterizat prin exploatare, insecuritate 
socială, fenomene de criză și Inflație. In 
același timp, puterea și coeziunea crescîn
dă a sistemului mondial socialist, în frun
te’ cu Uniunea Sovietică, consolidează pacea, 
fac să progreseze destinderea, fac, ca impe
rialismul șiforțele reacțiunii .să înregistre
ze regrese, creîndu-se astfel premise favo
rabile pentru afirmarea continuă a politi
cii de coexistență pașnică între state cu 
orînduiri sociale diferite. Aceasta — se a- 
firmă în mesaj — are o importanță ma
joră pentru populația Berlinului Occiden
tal, aflat la granița dintre imperialism și 
socialism.

Relevînd că Partidul Socialist Unit din 
Berlinul Occidental luptă pentru apărarea 
intereselor vitale ale oamenilor muncii 
împotriva puterii monopolurilor si a reac

Partidul Comunist Brazilian
Exprimînd, în numele comuniștilor, al 

clasei muncitoare și celorlalte forțe pro
gresiste din Brazilia un salut călduros, fră
țesc și internaționalist, mesajul subliniază: 
urmărim cu viu interes activitatea Parti
dului Comunist Român și admirăm marile 
sale succese în lupta pentru construirea so
cialismului în România. Documentele su
puse dezbaterilor Congresului reflectă nu 
numai aceste mari succese, dar și impor
tanța deosebită a problemelor abordate. 
Atît prin problemele care vor fi dezbătute, 
cît și prin rezoluțiile ce se vor adopta, Con
gresul al XI-lea al P.C.R. va constitui un 
mare și hotăritor moment pentru elabora
rea planurilor de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și pentru 
înaintarea poporului român pe calea comu
nismului.

In mesaj se relevă, in continuare, că si
tuația internațională in care are loc cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, este marcată de procesul des
tinderii, a cărui afirmare se datorește poli
ticii consecvente de coexistență pașnică 
aplicată consecvent de Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste, viguros și strins 
unite în cadrul sistemului mondial socialist.

Referindu-se apoi la condițiile grele in 
care își desfășoară activitatea comuniștii 

jină măsurile progresiste adoptate de actua
lul guvern și principiile după care se con
duce acesta. Partidul mobilizează toate for
țele patriotice pentru aplicarea acestor mă
suri. La cel de-al doilea Congres a! parti
dului, care a avut loc în decembrie 1973, noi 
am adoptat un program al revoluției de
mocratice naționale pentru trecerea la so
cialism pe calea dezvoltării necapitaliste. 
Sîntem. însuflețiți de faptul că raportul de 
forțe în lume s-a schimbat și că direcția 
principală a dezvoltării omenirii este deter
minată de sistemul mondial socialist, de 
clasa muncitoare internațională, de toate 
forțele revoluționare.

în încheiere, în mesaj se arată : dragi 
tovarăși, vă dorim noi victorii și succese ; 
dorim sincer și sperăm că Programul dum
neavoastră de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de înaintare 
a României către comunism va întări siste
mul socialist și forțele libertății, păcii și 
socialismului în întreaga lume.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască unitatea și solidaritatea mișcării 

comuniste internaționale, bazată pe mar
xism-leninism și internaționalism proletar 1

Trăiască relațiile de profundă fraternitate 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Bangladesh !

Trăiască în veci prietenia dintre popoa
rele României și Bangladesh !

Muncitori și popoare oprimate din lume, 
uniți-vă 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN BANGLADESH
Muhammad Farhad

Secretar general

țiunii, că se pronunță pentru respectarea 
deplină, cu rigurozitate, a Acordului cva- 
dripartit privind Berlinul Occidental,' pen
tru relații de bună vecinătate și de prie
tenie cu Republica Democrată Germană, 
mesajul continuă : Noi luptăm consecvent 
pentru interesele sociale, politice, democra
tice ale muncitorilor și funcționarilor, ale 
tineretului, femeilor și intelectualității. Cel 
de-al IV-lea Congres al nostru, care a 
avut loc recent, a evidențiat progresele 
realizate in aceste domenii, creșterea parti
dului nostru și a influenței politicii sale 
în rindul oamenilor muncii. Știind foarte 
bine că în fața noastră se află încă etape 
grele și complicate de luptă, noi pășim insă 
cu încredere înainte.

In încheiere, în mesaj se arată : Creșterea 
mișcării comuniste mondiale sub steagul 
marxism-leninismului, consolidarea unității 
sale in spiritul internaționalismului prole
tar, forța sistemului socialist mpndial ne 
ajută și pe noi să obținem noi succese în 
lupta pentru pace, democrație și socialism 
in Berlinul Occidental.

Urăm din toată inima celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
mult succes în desfășurarea lucrărilor. 
Cu multe salutări comuniste,

Gerhard Danelius
Președintele partidului

brazilieni, mesajul arată : Știm, stimați to
varăși, că în această luptă nu sîntem sin
guri. Beneficiem de solidaritatea a sute de 
milioane de oameni care, în lumea întrea
gă, pe diferite căi și în feluri diverse, luptă 
pentru pace, democrație și progres social. 
Comuniștii și poporul României șocialiste 
se află alături de noi. motiv pentru care 
urmărim, emoționați, nu numai succesele 
deja obținute in construirea unei vieți, noi 
în țara dumneavoastră, dar și perspectiva 
luminoasă pe care aceste succese o deschid 
pentru viitorul comunismului în România 
și in lume.

Vă dorim, dragi tovarăși, ca lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres să se bucure de 
un mare și deplin succes.

Trăiască Partidul Comunist Român și 
Congresul al XI-lea !

Trăiască solidaritatea Internațională a 
proletariatului !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

BRAZILIAN
Luis Carlos Prestes

Secretar general al partidului

Partidul Unității și Progresului
Național din Burundi

Mesajul adresează calde urări de succes 
deplin lucrărilor Congresului, eveniment 
istoric, punte de legătură între un trecut 
glorios de luptă socialistă și un viitor în
drăzneț de cuceriri comuniste, pe baza unei 
ireproșabile și democratice platforme teore- 
tico-ideologice.

Raportul prezentat tn fața acestbi măreț 
Congres de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în numele Comitetului Central 
al P.C.R. — se subliniază în continuare — 
constituie o vibrantă dovadă a luptei gran
dioase duse de Partidul Comunist Român 
și, în același timp, o călăuză pentru întreaga 
mișcare de eliberare, pentru toate popoa
rele care militează pentru progres și asi
gurarea fericirii lor.

Pe drumul parcurs de bravul popor ro
mân, victorii numeroase au încoronat sacri
ficiile liber consimțite ale valoroșilor și 
demnilor fii ai țării pentru triumful cauzei 
păcii, socialismului și comunismului, în 
lupta fermă împotriva fascismului, ca și a 
colonialismului și imperialismului.

Deschiderea spre exterior realizată da 
către Partidul Comunist Român este un 
exemplu admirabil de căutare a unor so
luții pașnice, durabile pentru destinderea 
internațională, pentru apărarea drepturilor 
inalienabile ale tuturor popoarelor.

Poporul burundez, sub conducerea lumi
nată a partidului său UPRONA își însu
șește tezele pașnice și democratice de coo
perare și prietenie, ce' caracterizează linia 
de conduită a Partidului Comunist Român 
în .domeniul politicii externe.

Comitetul Central al Partidului UPRONA, 
care se bucură sincer de dezvoltarea legă
turilor sale prietenești și frățești cu Parti
dul Comunist Român, folosește prilejul me
morabil, oferit de cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, spre a-și 
exprima gratitudinea pentru sprijinul mo
ral și material acordat de poporul român 
poporului frate din Burundi.

Pozițiile juste și realiste ale P.C.R., nu
meroasele inițiative întreprinse de condu
cerea 6a pentru soluționarea crizelor din 
lume se bucură de o înaltă apreciere și 
încurajează popoarele care luptă împotriva

Frontul Unit Național din Cambodgia
Adresîndu-se secretarului general al Par

tidului Comunist Român, președintelui re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
mesajul adresat de președintele . Frontului 
Unit Național, prințul Norodom Șianuk, se 
spune : cu ocazia importantelor lucrări ale. > 
Congresului al XI-lea al prestigiosului Par
tid Comunist Român, sînt deosebit de feri- 
cit ca, in numele Frontului Unit Național 
din Cambodgia, al Guvernului Regal de 
Uniune Națională din Cambodgia, al po
porului cambodgian și al meu personal să 
adresez Excelenței Voastre, Partidului Co
munist Român, guvernului și poporului Re
publicii Socialiste România, salutul nostru 
cel mai cordial și felicitările noastre cele 
mai călduroase.

In continuare, mesajul arată : Sub con
ducerea Partidului Comunist Român, po
porul român, care are tradiții revoluționare 
atit de bogate, a desfășurat o luptă înde
lungată și a declanșat glorioasa insurecție 
armată de la 23 August 1944, instaurînd 
astfel puterea populară in România. In de
cursul celor 30 de ani care au urmat de la 
eliberarea națională, aplicînd principiul re
voluționar : fii independent, bazează-te pe 
propriile forțe, muncește cu tenacitate — 
poporul român a obținut importante și nu
meroase succese in opera de edificare a 
socialismului. România, în trecut țară emi
namente agrară, s-a transformat, intr-o pe
rioadă scurtă, într-o țară socialistă, cu o 
industrie puternic dezvoltată. Astăzi, Repu
blica Socialistă România, sub conducerea 
Partidului Comunist Român și avînd in 
fruntea sa pe Excelența voastră, poate face 
bilanțul impresionant al realizărilor obți
nute pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, într-o țară în car-e 
poporul se bucură de un nivel de viață tot 
mai ridicat și al cărei prestigiu se afirmă 
neîncetat pe arena internațională. Poporul 
cambodgian urmărește cu bucurie aceste 
strălucite succese, obținute prin mari sa
crificii, prin eforturile curajosului po

subdezvoltării, a mizeriei, foametei și igno
ranței.

Comitetul Central al Partidului UPRONA 
șl secretarul său general, președintele Re
publicii Burundi, general-locotenent Michel 
Micombero, exprimă, tn această împre
jurare solemnă, urarea cea mai arzătoare 
a poporului burundez, de întărire conti
nuă a relațiilor de prietenie și solidaritate 
existente între cele două partide, spre binele 
ambelor popoare și pentru triumful păcii în 
lume.

Filozofia politicii românești, Îndreptată 
spre promovarea hotărită și constantă a 
colaborării prietenești și a solidarității cu 
toate statele angajate pe calea dezvoltării 
independente, a adus o contribuție activă 
la lupta pe care o desfășoară poporul bu
rundez pentru depășirea subdezvoltării șl 
a dependenței economice de străinătate.

Posibilitatea oferită de Partidul UPRONA 
de a asista la acest Congres constituie ex
presia sentimentelor de prietenie și solida
ritate reciprocă dintre popoarele român șl 
burundez. Sîntem convinși că Partidul 
UPRONA, prin intermediul delegației sale, 
va trage maximum de învățăminte bogate 
și profunde din desfășurarea lucrărilor Con
gresului.

Comitetul Central al Partidului UPRONA 
folosește această fericită ocazie pentru a 
reînnoi Partidului Comunist Român, con
ducătorilor săi. poporului român, sentimen
tele sale de stimă și solidaritate activă șl 
a asigura Partidul Comunist Român de 
sprijinul fără rezerve al Partidului 
UPRONA și al poporului burundez, in efor
turile sale vizînd făurirea unei lumi mai 
bune, mai echitabile și mai juste, în care 
să se dezvolte armonios cooperarea dintre 
toate popoarele, eliminîndu-se astfel cau
zele tensiunii și animozității internaționale, 
pentru ca omenirea să trăiască, în sfîrșit, 
în pace, eliberată de coșmarul războiului.

Bernard Bizindavyl
Secretar executiv național 

al Partidului UPRONA, >. 
ministru al Orientării Naționale

por român frate, sub conducerea clarvă
zătoare și patriotică a Partidului Comunist 
Român, a Excelenței voastre. ,
, Poporul cambodgian, care în prezent des
fășoară o luptă hotărită împotriva imperia
lismului atnerican agresor și a clicii de tră
dători de la Pnom-Penh, nu va tiita nicioda
tă că în cele mai. grele momente ale isto
riei sale, Excelența voastră. Partidul j Co
munist Român, guvernul și poporul Repu
blicii Socialiste România au acordat și 
acordă în continuare un sprijin militant, 
puternic și eficace, cauzei noastre juste. In 
numele poporului cambodgian, al Frontulqi 
Unit Național din Cambodgia, al Guvernului 
Regal de ;.Uniune Națională din Cambodgia 
și în numele meu propriu, sînt fericit să 
reînnoiesc expresia profundei noastre recu
noștințe Excelenței Voastre, Partidului Co
munist Român, guvernului și poporului 
Republicii Socialiste România. împreună cu 
Dumneavoastră, sîntem hotărîți să consoli
dăm si să dezvoltăm neîncetat prietenia si 
solidaritatea militantă dintre cele două țări 
și popoare ale noastre.

Cu aceste sentimente și In numele po
porului cambodgian, al Frontului Unit Na
țional din Cambodgia, al Guvernului Regal 
de Uniune Națională din Cambodgia și în 
numele meu personal, exprim urările cele 
mai fierbinți de fericire; sănătate și viață 
lungă Excelenței voastre, deplin suc
ces lucrărilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, care, .fără în
doială, va marca o nouă și foarte impor
tantă etapă în înaintarea glorioasă a po
porului român frate pe calea edificării so
cialismului și a înfloririi continue a Re
publicii Socialiste România.

Cu înaltă și afectuoasă considerație,

Norodom Sianuk
Șeful statului

și președinte al Frontului Unit Național 
din Cambodgia

Vizite ale unor delegații participante la Congresul P. C.
Delegațiile unor partide comuniste 

și muncitorești, socialiste și progre
siste, precum și ale unor mișcări de 
eliberare națională, care au partici
pat La lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, au vizitat joi unități economice, 
instituții de învățămînt superior, o- 
biective social-culturale din Bucu
rești și alte localități din țară.

Delegația Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, condusă de Jan Szyd- 
lak, membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., a vizitat Sta
țiunea experimentală viticolă din co
muna Ștefănești-Argeș ; delegația 
Partidului Liberal din Columbia, con
dusă de German Zea Hernandez, pre
ședintele Directoratului Național al 
partidului a făcut o vizită laiMuzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România ; delegația Congresului Na
țional Indian, condusă de Arun Măi- 
tra, membru al Comitetului _ pe în
treaga Indie al C.N.I., a făcut un 
popas la întreprinderea agricolă de 
stat „30 Decembrie", județul Ilfov ; 
delegația Partidului Democrat din 
Guineea, condusă de Mamădi Keita, 
membru al Biroului Politic al parti
dului, a vizitat Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România ; de
legația Partidului Unit de Indepen
dență Națională din Zambia, condusă 
de W. Nyerenda, membru al C.C. al 
U.N.I.P., a făcut o vizită la între
prinderea „Electronica“-București ; 
membrii delegației Partidului Po
porului din Pakistan, condusă de 
Sayed Nasir Aii Rizvi, secretar ge
neral al Partidului al Provinciei 
Punjab, au fost oaspeții țăranilor 
cooperatori din comuna Sinești, ju
dețul Ilfov ; delegația Partidului Li
bertății din Sri Lanka, in frunte cu 

Ananda Sirisena, membru al C.C. al 
partidului, deputat, a vizitat între
prinderea de confecții și tricotaje 
București ; delegația Frontului Na
țional pentru Eliberarea Angolei, 
condusă de Pedro Gadimpavi, 
membru al Biroului Politic al 
F.N.L.A., a avut o întîlnire cu 
cadre didactice de la Facultatea de 
medicină generală din Capitală ; de
legația Partidului Eliberării Naționale 
din Costa Ricâ, în frunte cu Gonzalo 
Solorzano, membru al Direcțiunii 
partidului, a făcut o vizită la Uni
versitatea din București ; delegația 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest — Swapo — Namibia, con
dusă de Andreas Shipanga, membru 
al Comitetului Executiv al C.C., șeful 
departamentului informațiilor Swapo, 
a avut o întîlnire cu cadre didactice 
din conducerea Facultății de istorie 
din București ; delegația Partidului 
Socialist din Sri Lanka, în frunte cu 
Bernard Soysa, secretar general al 
partidului, a vizitat întreprinderea de 
confecții și tricotaje București’; de
legația Uniunii Naționale Africane 
din Tanzania — TANU — condusă 
de Remigius Kalubu, membru al C.C. 
al TANU, și delegația Afro-Shirazi, 
condusă de Mkubwa Haji, membru 
al Comitetului Național Executiv, au 
făcut vizite la Combinatul de indus
trializare a lemnului Pipera și la Ra- 
dioteleviziunea română ; delegația 
Mișcării de Eliberare din arhipelagul 
Sao Tome și Principe, condusă de 
Alda Espirito Santo, președintele 
mișcării, membru al Birouluj Politic, 
a avut o întîlnire cu reprezentanți ai 
conducerii Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor și a vizitat ex
poziția jubiliară „Mulțumim din ini
mă partidului", organizată în incinta 

Muzeului de istorie a Partidului Co
munist, a Mișcării Revoluționare și 
Democratice din România.

Pe parcursul vizitelor, oaspeții au 
avut posibilitatea să cunoască la fața 
locului activitatea pe care o desfă
șoară clasa muncitoare, țărănimea 
cooperatistă, intelectualitatea, cele
lalte categorii de oameni ai muncii 
din țara noastră, pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Partidul Co
munist Român privind dezvoltarea 
multilaterală a economiei naționale 
și creșterea eficienței în toate dome
niile producției materiale, făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru lărgirea democrației 
socialiste, precum și modalitățile con
crete prin care partidul nostru își în
deplinește rolul de conducător politic 
al națiunii române. Dialogul viu, pur
tat cu muncitori și specialiști, cu ca
dre didactice universitare, cu acti
viști de partid și ai organizațiilor de 
masă, le-a oferit oaspeților prilejul 
de a cunoaște modul de organizare a 
activității productive, condițiile de 
muncă și de viață ale oamenilor, fe
lul în care partidul și statul nostru 
acționează în direcția materializării 
obiectivelor vizînd creșterea nivelu
lui de trai al poporului, grija față 
de om.

Membrii delegațiilor au mulțumit 
pentru primirea călduroasă ce le-a 
fost rezervată, pentru modul deschis, 
prietenesc, în care s-au desfășurat în- 
tîlnirile. Ei au urat colectivelor de 
muncă din întreprinderile și institu
țiile vizitate succese tot mai mari în 
realizarea hotăririlor adoptate de cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

(Aggrpres)

PLECAREA UNOR DELEGAȚII
Delegațiile mai multor partide 

comuniste și muncitorești, socialiste 
și progresiste, ale unor mișcări de 
eliberare națională, care au partici
pat la lucrările Congresului al XI-lea 
al P.C.R., au părășit Capitala : de
legația PARTIDULUI MUNCITO
RESC SOCIALIST UNGAR, condusă 
de Aczel Gyorgy, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de . Miniștri 
al R. P. Ungare ; delegația PAR
TIDULUI SOCIALIST FRANCEZ, 
condusă de Pierre Beregovoy, 
membru al Biroului Executiv, 
secretar național al P.S. Francez; de
legația UNIUNII PROGRESISTE SE- 
NEGALEZE, condusă de Magatte Lo, 
secretar permanent al Biroului Poli
tic al uniunii; delegația PARTIDU
LUI SOCIALIST PORTUGHEZ, con
dusă de Manuel Tito de Morais, 
prim-secretar național al P.S. Portu
ghez; conducătorul delegației 
PARTIDULUI SOCIALIST MUNCI
TORESC SPANIOL (M.S.M.S.) —
Ernestor Vasquez, secretar cu rela
țiile internaționale al Comisiei Exe
cutive a partidului: delegația PARTI
DULUI COMUNIST DIN NORVE
GIA, condusă de Arne Jorgensen, 
membru al Comitetului Central, re
dactor șef al ziarului „Friheten"; de
legația PARTIDULUI COMUNIST 
DIN GRECIA (INTERIOR), condusă 
de Haralambos Drakopoulos, secretar 
al Biroului C.C. al partidului; dele
gația MIȘCĂRII RADICALILOR DE 
STÎNGA DIN FRANȚA, condusă de 
Francois Loncle, membru al Biroului 
Național, secretar al M.R.S.; delega
ția MIȘCĂRII PENTRU EVOLUȚIA 
SOCIALA DIN AFRICA NEAGRA, 
(Mesan), condusă de Franțois Otina, 
secretar de stat (Africa Centrală); 
conducătorul delegației PARTIDULUI 

COMUNIST DIN AUSTRIA, Ernst 
Wimmer, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.A.; Carlos Parra, 
membru al Direcțiunii PARTIDULUI 
RADICAL DIN CHILE; delegația 
MIȘCĂRII NAȚIONALE PENTRU 
REVOLUȚIA SOCIALA ȘI CULTU
RALĂ DIN CIAD, condusă de Mo
hamed Djarma, membru al Comi
tetului Executiv al M.N.R.S.C.; re
prezentantul PARTIDULUI SOCIA
LIST DIN ELVEȚIA, Karl Munder, 
membru al Comitetului Director al 
partidului.

La plecare, membrii delegațiilor au 
fost salutați de tovarășii : Dumitru 
PopesCu, membru al Comitetului Po
litic Executiv. secretar' al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., general-colonel 
Mihai Burcă, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
Barbu Popescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. șeful Departamentului agri
culturii de stat, Dumitru Ghișe, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, loan Cotoț, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Româ
niei la Budapesta, Gheorghe Airinei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, Gheorghe La- 
zăr, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului econo
mici forestiere și materialelor de 
construcții, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Întîlnire la C.
Tovarășul Emil Bodnaraș, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a primit, joi, 
delegația Partidului Comunist Japo
nez, condusă de Tomio Nishizawa, 
membru al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al partidului, 
care a participat la lucrările Con-

ȘTIRI S
T.V. t EMISIUNI SPORTIVE 
LA SFÎRȘ1TUL SĂPTĂMÎNII
Simbătă, 30 noiembrie, ora 14,00 : 

fotbal, Politehnica Iași — Dinamo 
București (divizia A). Transmisiune 
directă de la Iași ; ora 15,45 : hochei 
pe gheată, Cehoslovacia — Canada. 
Selecțiuni înregistrate de la Praga ; 
ora 18,00 : handbal, Steaua — Insti
tutul de aviație Moscova (meci-retur 
în „Cupa campionilor europeni). 
Transmisiune directă de la Palatul 
Sporturilor și Culturii.

Duminică, 1 decembrie, ora 15,30 : 
Marele Premiu de steeple-chase de 
la Pardubice ; ora 15,45 : Premiul 
„Arcul de Triumf" — cursă interna
țională de .galop. Transmisiune de 
la hipodromul Longchamp diij Pa
ris ; ora 16,15 : Cele mai frumoase 
goluri din meciurile de fotbal Elve
ția — Portugalia, Țara Galilor — 
Luxemburg, Scoția — Spania. Olan
da — Italia, Franța — R.D.G., Gre
cia — R.F.G. și de la partidele din 
optimile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.".

FOTBAL
Joi, la Drobeta-Tr. Severin ș-a 

disputat întilnirea internațională de 
fotbal dintre echipele de juniori ale

C. al P. C. R.
greșului al XI-lea al Partidului Co
munist Român.

Din delegație au făcut parte Toki 
Tsuyoshi, membru al C.C. al parti
dului, și Hiroshi Kikunami, membru 
supleant al C.C. al P.C.J.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

ORTIVE
României și Bulgariei. Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (3—0) prin punctele marcate 
de Chitaru.

TENIS
în semifinalele turneului interna

țional de tenis de la Osaka, jucătorul 
australian John Newcombe l-a între
cut cu 3—6, 7—6, 6—1 pe americanul 
Dick Stockton. în finală, Newcombe 
îl va întilni pe Cîștigătorul partidei 
dintre Cliff Drysdale și Tony Roche.

în proba de simplu femei, ameri
cana Chris Evert a învins-o cu 6—2, 
6—1 pe Lesley Hunt (Australia).

HANDBAL
în meci retur pentru „Cupa cam

pionilor europeni" la handbal femi
nin, echipa cehoslovacă T. J. Got- 
waldow a învins cu scorul de 16—14 
(8—6) formația S.I.F. Copenhaga. în
vingătoare în primul joc cu 13—10, 
handbalistele daneze s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

La Viena, în cadrul aceleiași com
petiții, echipele Admira Viena și Lo
komotiv Zagreb au terminat la ega
litate : 14—14 (6—8). Pentru turul 
următor s-a calificat formația iu
goslavă, învingătoare cu scorul do 
22—9 în primul mecL
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A IUGOSLAVIEI SOCIALISTE
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, am deosebita plăcere să vă adresez, 
In numele Comitetului Central al- Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al meu personal, 
dumneavoastră, Comitetului Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Președinției Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, popoarelor iugoslave vecine și prietene 
cele mai cordiale felicitări și un cald mesaj de salut.

Comuniștii români, întregul nostru popor, urmăresc cu 
deosebit interes ampla activitate desfășurată de oamenii 
muncii iugoslavi pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
X-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, se 
bucură sincer pentru remarcabilele succese dobindite în 
dezvoltarea economică și socială a țării și în ridicarea con
tinuă a nivelului de trai. Acordăm o înaltă apreciere acti
vității internaționale a Iugoslaviei socialiste, contribuției 
sale la promovarea idealurilor de pace, colaborare și pro
gres social, la afirmarea unor raporturi noi de deplină

egalitate în drepturi între toate statele, la democratizarea 
relațiilor internaționale.

Doresc să exprim și de această dată profunda satisfacție 
că relațiile frățești româno-iugoslave cunosc o dezvoltare 
susținută, pe multiple planuri, că se traduc cu succes în 
viață hotăririle și concluziile la care am ajuns împreună 
cu ocazia întîlnirii din vara acestui an, desfășurată într-un 
spirit de sinceritate, stimă și înțelegere reciprocă.

Sînt convins că prietenia și colaborarea dintre partidele 
și popoarele noastre se vor adinei necontenit, ceea ce 
corespunde intereselor dezvoltării socialiste a fiecăreia 
dintre cele două țări, cauzei generale a socialismului, păcii 
și securității internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura din toată inima, 
dragă tovarășe Tito, sănătate deplină, fericire .personală 
și mult succes in activitatea'dumneavoastră de. înaltă răs
pundere, iar popoarelor iugoslave noi înfăptuiri în opera 
de edificare a socialismului, pentru ridicarea patriei socia
liste pe noi culmi ale civilizației materiale și spirituale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal al R. S. F. Iugoslavia

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia îmi oferă prilejul deosebit de plăcut ca, în 
numele guvernului Republicii Socialiste România și al 
meu personal, să vă adresez cele mai călduroase felicitări, 
precum șl sincere urări pentru înflorirea continuă a Iugo
slaviei socialiste vecine și prietene.

Amintindu-mi cu multă plăcere de recenta noastră în
tâlnire și de convorbirile rodnice care au permis exami

narea unor noi măsuri de adîncire a prieteniei și colabo
rării dintre România și Iugoslavia, îmi exprim profunda 
încredere că raporturile dintre țările și guyernele noastre, 
întemeiate pe deplină egalitate și pe încredere reciprocă, 
vor cunoaște și în viitor o dezvoltare necontenită în toate 
domeniile, spre binele popoarelor român și iugoslave, în 
interesul cauzei socialismului, păcii și cooperării interna
ționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

/
eforturilor lor este

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Iugo

slaviei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o tele
gramă de felicitare vicepreședintelui 
Consiliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, Miloș Minici.

★
Cu ocazia celei de-a XXX-a ani

versări a eliberării Albaniei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Maco
vescu, a trimis o telegramă de feli
citare ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Albania, Nesti 
Nașe.

★
Consiliul Central al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din România,’ Con
siliul Național al Femeilor, Comite
tul Național pentru Apărarea Păcii, 
alte organizații de masă și obștești, 
instituții centrale din țara noastră au 
transmis telegrame de felicitare orga
nizațiilor și instituțiilor similare din 
R.S.F. Iugoslavia cu prilejul Zilei na
ționale a acestei țări.

★

Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Șindicatelor din România, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliul Național ăl 
Femeilor, alte organizații și instituții 
centrale din țara noastră au transmis 
telegrame de felicitare organizațiilor 
și instituțiilor similare din R. P. Al
bania cu ocazia celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Albaniei.

30 DE ANI DE LA VICTORIA 

REVOLUȚIEI POPULARE IN ALBANIA
Tovarășului ENVER HODJA

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, al poporului român și al nostru personal, 
adresăm Comitetului Central al Partidului Muncii din Al
bania, Prezidiului Adunării Populare și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Albania, poporului frate 
albanez și dumneavoastră personal, cele mai cordiale 
felicitări și un călduros salut tovărășesc, cu ocazia celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării Albaniei.

Oamenii muncii din România cunosc și se bucură sincer 
de marile realizări repurtate în decursul celor trei decenii 
de poporul albanez, printr-o muncă plină de avînt și ab
negație, sub conducerea Partidului Muncii din Albania, 
în construirea societății socialiste, în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Incrustată în stema țării, data de 
29 noiembrie marchează, în tumul
tuoasa istorie a popoarelor iugo
slave, două evenimente memorabile, 
de înaltă semnificație. Cu 31 de ani 
în urmă, în acea zi, reprezentanții 
autentici ai popoarelor iugoslave, 
sosiți direct de pe cimpurile de bă
tălie împotriva ocupanților fasciști, 
în localitatea bosniacă Jaițe, se în
truneau, în cadrul celei de-a doua 
sesiuni a Vecei populare antifas
ciste pentru a proclama crearea noii 
Iugoslavii, stat democratic, și a ale
ge Consiliul Antifascist de Elibe
rare Națională, în frunte cu pre
ședintele I. B. Tito, ca for suprem 
executiv al puterii populare instau
rate în zonele eliberate. Printr-o 
semnificativă coincidență, doi ani 
mai tîrziu, în aceeași zi de noiem
brie, Adunarea Constituantă, întru
nită în Belgradul eliberat, a abolit 
monarhia și a hotărît crearea Re
publicii Populare Federative Iugo
slavia, ca o comunitate de popoare 
libere și egale, înfrățite în lupta 
pentru renașterea țării. înscriind^- ... ,__ , __ ,_______ ___ ___  „
pagini glorioase îp istoria Iugosla- .potențialului material și spiritual al 

Iugoslaviei socialiste. •••»•
Animat de sentimente de priete

nie și solidaritate frățească față de 
toate popoarele care construiesc noua 
orînduire, poporul român se bucură 
din inimă de succesele remarcabile 
ale popoarelor iugoslave pe calea 
edificării vieții noi, văzînd in aces
tea o contribuție de preț la spori
rea potențialului forțelor antiimpe
rialiste, democratice și progresiste, 
la creșterea influenței socialismului 
în lume. Situate în aceeași arie a 
continentului nostru, nutrind ace
leași năzuințe și idealuri, popoarele 
român și iugoslave s-au aflat înfră-

țul hărniciei ți
bogat, Iugoslavia de azi prezentînd 
imaginea unei țări socialiste în pli
nă înflorire. Prefacerile structurale 
adinei din toate sferele vieții so
ciale au asigurat sporirea continuă 
a forțelor de producție, dezvoltarea 
întregii economii naționale, în care 
ponderea industriei crește an de an. 
S-a reînnoit și se reînnoiește con
tinuu înfățișarea orașelor și satelor. 
Succese de seamă au fost înregis
trate pe tărimul dezvoltării științei 
și culturii, învățămintului, ridicării 
nivelului de trai al maselor popu
lare. Avîntul creației materiale și 
spirituale ce caracterizează popoare
le iugoslave este îndreptat în pre
zent spre înfăptuirea programului 
trasat de cel de-al X-lea Congres 
al U.C.I., cu privire la perfecționa
rea continuă a sistemului politic și 
adîncirea democrației socialiste, 
consolidarea unității și frăției po
poarelor iugoslave, asigurarea dez
voltării dinamice a economiei, în
floririi tuturor republicilor și zone
lor țării, amplificarea continuă a

viei, aceste, evenimente :au încunu
nat fericit lupta îndelungată și deo
sebit de aspră a eroicelor ei po
poare, sub conducerea comuniștilor, 
pentru izgonirea fascismului și salv
gardarea ființei naționale, pentru ' 
eliberarea națională și socială, pen
tru împlinirea idealurilor lor de 
progres și pace.

Libere și stăpîne pe propriul lor 
destin, popoarele iugoslave, călău
zite de Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, au pășit cu entuziasm la 

. edificarea din temelii a țării devas
tate de război, la înfăptuirea nobi
lelor țeluri ale socialismului, Bilan-

țite adesea, de-a lungul secolelor, 
prin lupta lor comună pentru eli
berarea națională și socială, pentru 
scuturarea oprimării străine și fău
rirea unei vieți mai bune. Anii rod
nici ai socialismului au conferit un 
conținut nou prieteniei româno-iu
goslave, ridicînd relațiile de colabo
rare și bună-vecinătate între po
poarele noastre pe o treaptă supe
rioară. La sărbătoarea națională a 
țării prietene ne este plăcut să evo
căm cursul ascendent al colaborării 
politice, economice, tehnico-șțiin- 

• țifice, culturale și în alte domenii 
dintre România și Iugoslavia.

O contribuție esențială la dezvol
tarea continuă a relațiilor frățești, 
de prietenie trainică dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, au 
adus frecvențele întîlniri și con
vorbiri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito pri
vind dezvoltarea ascendentă, pe 
multiple planuri a raporturilor ro- 
mâno-îugoslave. Poporul nostru nu
trește convingerea că relațiile de 
prietenie, colaborare frățească și 
bună vecinătate romăno-iugoslâve

; ' ;Se vdr intensifică continuu, 'în in
teresul reciproc, al instaurării unui 
climat de destindere, securitate și 
înțelegere în Balcani, și în Europa', 
în interesul cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Cu prilejul sărbătorii de astăzi, 
poporul român felicită cordial po
poarele iugoslave prietene și, ași- ’ 
gurindu-le de sentimentele sale de 
stimă și solidaritate, le urează din 
toată inima să obțină noi izblnzi în 
marea lor operă constructivă, în în
florirea continuă a patriei lor so
cialiste.

★
în cursul zilei de joi a plecat la 

Kladovo și Negotin o delegație a Co
mitetului municipal de partid și 
Consiliului popular al municipiului 
Drobeta Turnu-Severin, condusă de 
Mișu Bușescu, secretar al comitetului 
municipal de partid. Delegația va 
participa la manifestările prilejuite 
de sărbătoarea națională a R. S. F. 
Iugoslavia.

în aceeași zi a plecat Ia Kikinda 
o delegație a Comitetului orășenesc 
de partid și Consiliului popular 
al orașului Jimbolia, condusă de 
Teodor Tolcea, secretar al comite
tului orășenesc de partid, primarul 
orașului.

(Agerpres)
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în anii socialismului, prietenia tradițională și colabora
rea frățească dintre popoarele și țările noastre s-au dez
voltat continuu, materializîndu-se în extinderea șl 
aprofundarea raporturilor reciproce pe multiple planuri.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie șl 
colaborare multilaterală dintre România și Albania se vor 
amplifica și adinei, pe baza principiilor de nezdruncinat 
ale marxism-leninismului și internaționalismului proletar, 
spre binele popoarelor român și albanez, în interesul cau
zei generale a socialismului, progresului și păcii.

De ziua marii dumneavoastră sărbători naționale, vă 
transmitem dumneavoastră și întregului popor frate alba
nez, urările noastre cordiale de noi izbinzi în edificarea 
socialismului, pentru înflorirea continuă a patriei dumnea
voastră și întărirea prieteniei și colaborării româno- 
albaneze.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Mărturii ale progresului

9,00 Cîntă țara-n sărbătoare.
9,35 Folclorul, tezaur de geniu 

popular. Filme documentare. 
10,00 ,.Porumbeii și fanfara**. Re

gia : Jean Petrovici.
10.15 Armonii de toamnă.
10.25 Reporterii npștri peste ho

tare.
10.45 Portativ ’74.
11.25 Muzee și expoziții.
11.45 Partid, tinerețea țării șl a 

mea.
13,00 Telex.
13,05 închiderea programului. 
10,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba , germană.
18.15 Pădurea și noi.
18,40 Cîntece și jocuri de pe cu- 

' prinsul țării.
18,50 Vîrsțele peliculei. Ediție 

specială. File din noua geo
grafie a țării.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal © Adeziune una

nimă la hotărîrile Congresu
lui.

20,10 Film artistic : ,,Valter apără 
Sarajevo". Premieră TV. Sce
nariul : Dorde Lebovlc. Re
gia : Hajrudin Kravavac.

22.15 Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,10 Iubirea mea, pămîntul ro
mânesc — muzică ușoară.

20.25 Teatru TV : ,,La Colorado, 
aproape de stele" de Doru 
Moțoc.

21.30 Ce știm și ce nu știm des
pre...

22,00 împreună cîntăm țara — 
muzică populară cu surorile 
Fircea.

22,15 Telejurnal.
22.45 închiderea programului.

Poporul albanez celebrează as
tăzi împlinirea a trei decenii de la 
eliberarea patriei sale de sub jugul 
fascist și victoria revoluției popu
lare împotriva regimului moșieri
lor și capitaliștilor. Strălucită în
cununare a luptei purtate de seco
le împotriva cotropitorilor stră
ini și asupritorilor autohtoni, vic
toria de la . 29 noiembrie 1944 
a consfințit împlinirea năzuin
țelor celor mai scumpe ale po
porului albanez de eliberare națio
nală și socială. Marcînd nașterea 
Albaniei noi, eliberarea de sub do
minația fascistă a deschis în fața 
acestui popor o nouă perspectivă 
istorică, radical deosebită.de trecut, 
perspectiva dezvoltării libere și in
dependente.

Devenit stăpîn pe destinele sale, 
poporul albanez, sub conducerea 
Partidului Muncii din Albania, în 
frunte cu tovarășul Enver Hodja, 
a pășit pe calea unor transfor
mări revoluționare în toate com
partimentele vieții politice, social- 
economice și culturale, pe calea 
construirii orînduirii noi, socialiste. 
Dintr-o țară agrară înapoiată, Al
bania s-a transformat într-o țară 
agrar-industrială, care se dezvoltă 
din ce în ce mai mult, Politica de 
industrializare socialistă, promova
tă cu consecvență, în condițiile spe
cifice ale țării, și-a găsit întruchi
pare în crearea și dezvoltarea u- 
nei industrii moderne, în cadrul

căreia o pondere creseîndă au ex
tracția și prelucrarea petrolului, e- 
lectrotehnica, chimia, construcția de 
mașini. în prezent, în numai trei 
zile și jumătate se realizează un 
volum al producției industria
le echivalent cu acela al în
tregului an 1938, Prefaceri profund 
înnoitoare au avut loc în via
ța satului albanez, agricultu
ra, în întregime cooperativizată, ex- 
tinzîndu-și suprafețele cultivabile 
de 2,2 ori în comparație cu peri
oada antebelică. Cunosc o continuă 
dezvoltare învățămîntul, cultura, 
știința, crește nivelul de trai al ce
lor ce muncesc.

Oamenii muncii albanezi se pre
zintă la actuala sărbătoare cu o vic
torie de seamă — îndeplinirea cu 
succes a prevederilor primilor pa
tru ani ai cincinalului în curs. 
Muncind pentru realizarea sarcini
lor pentru 1975, ultimul an al ac
tualului cincinal, poporul albanez se 
preocupă de definitivarea celui 
de-al șaselea cincinal — 1976—1980 
— menit să asigure dezvoltarea în 
continuare a bazei tehnico-materia- 
le și valorificarea superioară a re
zervelor materiale și umane, un 
nou avînt al construcției socialiste.

Nutrind calde sentimente de 
stimă, prietenie și solidaritate față 
de poporul albanez, oamenii mun
cii din România se bucură din 
inimă de succesele pe care acesta 
le-a obținut în edificarea societă

ții socialiste, în făurirea vieții sale 
noi, bucurie pe care și-au expri
mat-o și în cadrul numeroaselor ac
țiuni care au marcat în aceste zile, 
pe pămîntul țării noastre, sărbă
toarea de astăzi.

Tradiționala prietenie româno- 
albaneză, cimentată pe parcursul 
istoriei de lupta comună pentru li
bertate, Independență națională și 
progres social, a dobîndit un conți
nut calitativ nou în anii construc
ției socialiste in țările noastre. în
temeiate pe comunitatea de orîn
duire socială, pe stima și prețuirea 
reciprocă, pe țelurile comune ale 
construirii noii societăți, în lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, relații
le dintre România șl Albania, din
tre popoarele lioastre se dezvol
tă continuu, pe cele mai diver
se planuri. Succesele remarca
bile dobindite de România și Alba
nia în dezvoltarea economiei și cul
turii, în toate domeniile construc
ției socialiste oferă condiții priel
nice intensificării și lărgirii ariei 
colaborării bilaterale.

Cu prilejul sărbătorii de astăzi, 
poporul român adresează poporului 
frate albanez cele mai calde feli
citări pentru marile victorii obținu
te pe calea înfloririi patriei sale, 
urarea de a dobîndi succese tot mai 
mari în dezvoltarea Albaniei popu
lare, în lupta pentru triumful cau
zei socialismului și păcii.

Ev nou în Țara schipetarilor

Sărbătoarea de la 29 noiembrie 
este un prilej de bilanț, de trecere 
In revistă a rezultatelor obținute in 
eforturile de ridicare a țării pe trep
tele progresului și prosperității. A 
devenit o tradiție ca oamenii muncii 
să intimpine această sărbătoare cu 
noi succese in producție. Presa in- e 
formează despre faptele de muncă 
ru care este intimpinată Ziua repu
blicii, consemnînd știri din toate col
țurile țării despre succesele oameni
lor muncii. Patrimoniul țării se îm
bogățește cu noi fabrici și uzine, o- 
biective energetice, noi tronsoane de 
drumuri asfaltate și căi ferate elec
trificate, noi obiective social-cultu- 
rale.

Din nordul țării, colectivul de oțe- 
lari ai combinatului metalurgic „Ie- 
senițe" din Slovenia raportează re
alizarea in luna octombrie a unei 
producții de oțel cu 8 la sută mai 
mare decit cea planificată și a unei 
producții de fontă cu 17 la sută mai 
mare.. Producția de fontă realizată 
in primele 10 luni a depășit cu 5 la 
sută prevederile planului. Din orașul 
Sibenik, de pe litoralul croat, se a- 
nunță că a început să lucreze cu în
treaga capacitate noua instalație mo
dernă de aluminiu, ce va putea rea
liza o producție anuală de 75 000 to
ne, situînd combinatul pe primul loc 
in țară între unitățile ce produc a- 
cest metal. De pe un alt șantier al 
țării — uzina de alumină de la Zbor- 
nik din Bosnia și Herțegovina — se 
anunță că lucrările de construire a 
acestui obiectiv, ce va prelucra ami- 
al 1 500 000 tone bauxită, se desfă
șoară potrivit graficului. Asemenea 
vești comunică și constructorii uzinei 
de alumină de la Moștar, a cărei da
re in folosință va consemna realiza

rea unui vechi vis al locuitorilor din 
Herțegovina — punerea în valoare 
a bauxitei, existentă din abundență 
în această zonă. In orașul Smede- 
revo din Serbia, așezat pe malul Du
nării, se apropie de sfârșit realizarea 
primei faze a extinderii actualului 
combinat metalurgic care, prin spo-

Corespondențâ 
din Belgrad

rirea capacității de. producție de la 
500 000 la 1 300 000 tone oțel, se va 
situa printre cele mai mari oțelării 
din Iugoslavia. Colectivul de munci
tori al uzinei de material rulant 
„Djuro Djakovici" din Slavonski 
Brod, specializată în • producția de 
locomotive Diesel, a produs locomo
tiva cu numărul 1 000. De pe calele 
șantierului naval „Vlianik“ din Pola 
— cel mai mare din Iugoslavia și 
care produce, vase cu un deplasament 
de pină la 270 000 tone — a fost lan
sată cea de-a 300-a navă.

. Și muntenegrenii au ținut să-și 
încununeze eforturile cu realizări

mai de seamă, in preajma sărbătorii. 
In bazinul carbonifer Plevlia din 
Muntenegru au fost inaugurate lu
crările de construcție a unei termo
centrale cu o capacitate instalată de 
210 megatoațî, ce va pulsa anual in 
rețeaua liniilor de înaltă tensiune 
ale țării peste 1 200 000 000 kWh ener
gie electrică.

Cu două zile in urmă a pornit în 
prima sa cursă trenul electric ce face 
legătura între Belgrad și Skoplie. 
Acest eveniment a marcat încheierea 
electrificării magistralei feroviare ce 
străbate întreaga țară, din Slovenia 
pină in Macedonia, trecind prin 
Croația, Bosnia și Herțegovina, Ser
bia și Voivodina. Cu acest ultim 
tronson dat in folosință, rețeaua fe
roviară electrificată a ajuns la aproa
pe 2 000 de kilometri.

Acestea sînt doar citeva dintre suc
cesele cu care colectivele de muncă 
de pe întreg cuprinsul țării întîmpi- 
nă sărbătoarea națională. Ele reflectă 
eforturile permanente pentru conso
lidarea și dezvoltarea potențialului 
economic, in cadrul efortului general 
al popoarelor iugoslave pentru acce
lerarea edificării socialismului.

S. MORCOVESCU

Recepția de la Belgrad
BELGRAD 28 (Agerpres). — Cu 

prilejul sărbătorii naționale a R.S.F. 
Iugoslavia, președintele acestei țări, 
Iosip Broz Tito, a oferit, joi, o re
cepție.

Ău participat Kenneth David 
Kaunda, președintele Zambiei, aflat

într-o vizită oficială în Iugoslavia, 
conducători de partid și de stat iu
goslavi, conducători ai organizațiilor 
obștești, generali ai armatei iugo
slave, reprezentanți ai cercurilor cul
turale și științifice, precum și șefii 
misiunilor diplomatice de la Belgrad.

zesszxs

vremea
Ieri în țară: vremea a fost in gene

ral închisă. în prima parte,a zilei, în 
sud-e.stul țării, în estul Transilvaniei 
și local în Moldova ceața a persistat. 
S-au semnalat ploi izolate in Delta 
Dunării, iar după-amiază a început 
să plouă în Maramureș, Crișana și 
Banat. Vîntul s-a intensificat în zo
nele muntoase, unde a spulberat ză
pada, precum și în Banat și centrul 
Moldovei. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus un grad 
la Huedin, și plus 9 grade la Banloc, 
Oravița, Jurilovca și Mangalia.

Timpul probabil pentru zilele de 30 
noiembrie, 1 și 2 decembrie. în țară: 
vreme în general umedă și închisă, 
mai ales la începutul intervalului. 
Vor cădea precipitații temporare, atît 
sub formă de ploaie, cît și sub for
mă de lapoviță și ninsoare, mai frec
vent în jumătatea de nord a țării. 
.Vintul va prezenta intensificări, mai 
ales la începutul intervalului. Tem
peratura vă scădea ușor. Valorile mi
nime vor oscila între minus 6 și plus 
4 grade, iar cele maxime, din cursul 
zilei, între minus 2 și plus 8 grade. 
La munte ninsoare viscolită. în. Bucu
rești: vreme în general închisă. Pre
cipitații slabe. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere ușoară.

O curiozitate lesne de înțeles, pen
tru cine a fost într-o țară cu o pe
rioadă în urmă și vrea să știe ce s-a 
mai întîmplat acolo în răstimp, m-a 
adus zilele trecute în expoziția jubi
liară „Albania socialistă la 30 de ani", 
găzduită în București de unul dintre 
saloanele Ateneului Român. Păstrînd 
proporțiile comparației, mi-am 
amintit cu acest prilej de ce scria cu 
cîțiva ani în urmă regretatul proza
tor și poet care s-a numit Victor 
Eftimiu : „Am revenit în Albania 
după 65 de ani de absență. După ce, 
în decursul anilor, am vizitat multe 
țări europene avansate, pot spune că 
în Albania am găsit o țară nouă, în
tr-o fază de nevisat în acea vreme".

Autorul însemnărilor de față a fă
cut prima sa călătorie prin aceeași 
țară cu un an în urmă, și a doua, 
zilele acestea, cînd privea, in cunoș
tință de cauză, tablourile — cu foto
grafii, grafice și picturi — expuse în 
amintita expoziție jubiliară. Semnele 
de exclamare sînt, a doua oară, poate 
și mai multe decit întîia dată, punc- 
tînd cu aceeași dărnicie un itinerar 
pe cît de spectaculos, pe atît de ilus
trativ pentru progresul evident reali
zat de acest popor înrudit cu strămo
șii noștri.

...Iată, primul tablou din expoziție 
simbolizează trecutul de luptă crînce- 
nă pe care poporul, condus de comu
niști, a trebuit s-o ducă pentru a se 
elibera de jugul feudal, și de invada
torii naziști. îmi aduc aminte, acum, 
că Viktor Constandlni — bărbatul 
care anul trecut îmi fusese ghid prin 
orașul industrial Fier, și-I socotesc 
prieten de atunci — îmi spusese, cu 
gravitate, dar și cu mîndrie în glas : 
„La noi, în Albania, lupta a 70 000 de 
partizani și partizane, sîngele a 
28 000 de martiri au cimentat instau
rarea puterii populare. înțelegi, deci, 
de ce păzim ca pe ochii din cap a- 
ceastă cucerire".

...Pășesc, mai departe, în expoziția 
care-mi evocă acea călătorie de neui
tat. Da, am fost și aici, la Fierze, pe 
malul repedei Drine : atunci nu te 
puteai mișca de camioane grele în
cărcate cu ciment, de excavatoare 
care mușcau cu sete din mal, aruneîn- 
du-și cupele pline în basculante, de 
buldozere, scrcpere, macarale și oa
meni, mulți oameni cu salopete și cu

multicolore caschete de protecție ; a- 
cum privesc în fotografie barajul și 
înțeleg că a și fost întoarsă prima filă 
din istoria celei mai mari centrale 
hidroelectrice din Albania. Și mai în
țeleg ce vor însemna pentru dezvol
tarea viitoare a țării cei 400 000 kW, 
de aci, de la Fierze, împreună cu pu
terea instalată sau viitoare a celor
lalte centrale de pe rîurile Drina, 
Mati, Devolli, Bistrica sau Shkum- 
bini.

...Fotografia aceasta îmi readuce 
sub priviri marele Combinat meta
lurgic de Ja Elbasan — cea mai 
mare operă constructivă a celui de-al 
cincilea cincinal albanez (1971—1975). 
Cu un an în urmă, aci erau mai mult 
schele ; acum văd mai mult coșuri

însemnări de călătorie

de fabrici, instalații, alei asfaltate, 
înseamnă că a avansat serios con
strucția și mai înseamnă că dacă n-o 
fi ajuns la numărul, de 12 000 munci
tori, ciți va număra în final, combina
tul tot are acum cîteva mii. Ceea ce 
spune foarte mult, dacă ne gîndim că 
în vechea fabrică de pe acest meleag 
lucrau, pînă cu cîțiva ani în urmă, 
400 de muncitori 1

...Această vedere panoramică, a- 
ceastă pictură cu dealuri dulci și 
plantații de măslini cu frunze argin
tii parcă am mai văzut-o. Unde ? 
Dacă mă gîndesc bine, mai peste tot 
prin Albania, pentru că peisajul este 
specific albanez. Dar chiar de nu 
este aceea, seamănă leit cu ce-am 
văzut în preajma satului Sukthi — 
acolo unde cîțiva muncitori agricoli 
m-au convins că ferma „8 Nentori" 
este cea mai modernă din întreaga 
țară. Din țara care — patriarhală și 
săracă, odinioară, cînd deținea recor
dul european de sărmani și analfa- 
beți — se mîndrește astăzi cu faptul 
că lumina cărții a pătruns pînă 
la ultimul locuitor, că lumina 
electrică a pătruns în fiecare 
casă din fiecare sat, că produc
ția globală agricolă a crescut de 
3,5 ori față de anul 1938 și că viața

țăranilor cooperatori se apropie tot 
mai mult de cea a orășenilor — care 
nici ei nu stau pe loc.

...Aici, la Universitatea din Tirana, 
îmi aduc aminte că am purtat o în
delungă și interesantă discuție cu 
docentul Anastas Dodi, decanul fa
cultății de istorie și filologie. Por
nind de la constatarea că fiecare al
banez din trei învață la o școală șl 
că raportul de 134 studenți la 10 000 
de locuitori este de la an la an 
schimbat in favoarea primului său 
termen — am ajuns, atunci, la o 
deosebit de antrenantă convorbire 
despre cele trei cunoscute compo
nente ale învățămintului popular al
banez (instruirea ; practica în pro
ducție ; pregătirea fizică și militară), 
cît și despre proverbiala hărnicie, 
neclintita disciplină in muncă și 
exemplarul simț al datoriei civice — 
trăsăturile pe care tinerii albanezi de 
azi le-au moștenit de la părinții |i 
străbunii lor.

...Și, astfel, trecind în revistă a- 
ceste imagini ale unei țări în conti
nuă prefacere economico-socială, vi
zitatorul expoziției de azi, care ieri 
a fost oaspetele Albaniei prietene, 
are impresia că se găsește în fața 
unor jubiliare tablouri în mișcare re
voluționară spre socialism. Da, fiind
că 1944—1974 reprezintă intr-adevăr 
cea mai dinamică perioadă din isto
ria unui popor care, astăzi, condus 
de Partidul Muncii, realizează cu 
succes a doua sa mare revoluție — 
revoluția construcției socialiste, tot 
atît de însemnată ca și cea prin care 
țara se elibera, în urmă cu 30 de ani, 
de sub exploatare și dominație străi
nă. Impresiile cu care ne-am întors 
în țară toți cei care am vizitat în 
acești ani- Albania, succesul însăși al 
acestei expoziții aniversare repre
zintă, cu certitudine, însemne ale 
simpatiei calde, ale solidarității in
ternaționaliste cu care poporul român 
urmărește munca pașnică și însufle
țită a poporului albanez prieten d« 
a-și clădi o nouă viață, mereu mal 
bună, o nouă societate, socialistă.

G. MITROI

cinema
© Puterea și adevărul : PATRIA 
— 9; 13,30; 18.
© Bunicul siberian : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20 30.
a Tînărul comunist : TIMPURI 
NGi — 9; 11,45; 14,30; 17,15.
© Program de documentare ro
mânești : TIMPURI NOI - 20.
q Columna (ambele serii) : CASA 
FILMULUI — 10; 12,30; 16; 19.
A Kozara (ambele serii) — 14,30. 
Explozia — 18,45, Desfășurarea — 
20,45 : CINEMATECA (sala Union).
• Frații Jderi: SCALA — 9; 12,30; 
16; 19,30, CRÎNGAȘI — 15.30; 19. 
© Felix șl Otilia ; CAPITOL — 
11; 13; 16; 19.
© Tunelul : BUCUREȘTI - 9;
11,15; 14; 17; 19,30.
© Haiducii Iui 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 — 
9,30; 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 INTRE 
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.
© Proprietarii : UNIREA — 16; 
18; 20.
© Porțile albastre ale orașului : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
© Departe de Tipperary : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18: 20,15.
© Neamul Șoimăreștilor : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19, POPULAR — 
15,30: 19.
e Ultimele lor cuvinte : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
• Tatăl risipitor : PACEA — 16; 
18; 20.
©Dacii: MELODIA — 9; 11,15; 
13; 16; 18,15: 20,30.
© Conspirația : FLOREASCA —
15,30: 18; 20,15.
© Amintiri din copilărie : VOL
GA — 9,30; 11,15; 13,30: 15,30; 17;
19,30.
o întoarcerea lui Magellan ; VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15.
© Pădurea spînzuraților: AURO
RA — 9; 12; 16; 19.
© 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 pași de infinit : 
MUNCA — 16; 18; 20.
© Dincolo de brazi : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
© Capcana : TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Anchetă la Marienbad : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20.
© Un comisar acuză : ARTA — 
15,30; 17,45; 20.
© Serata: VITAN — 15,30; 18; 20. 
© Cu mîinile curate : MODERN
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
© Dimineți de război : RAHOVA
— 16 ; 18; 20.
© Pădurea pierdută : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

teatre
© Teatrul Național București (sa
la mare) : Un fluture pe lampă 
— 19,30, (sala mică) : Camera de 
alături — 19,30.

© Opera Română : Bălcescu — 19. 
© Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
sâ cînt — 19,30. /
© Teatrul de comedie : Interesul 
general — 19,30.
q Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Trei generații — 19,30. 
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19,30, (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor — 19. 
O Teatrul Giulești : Copacii mor 
în picioare — 19,30.
© Teatrul satiric-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.
q Teatrul „Ion Creangă" : Pă
pușa cu piciorul rupt și Pufușor 
și Mustăcioară — 16.
© Teatrul de revistă și comedie 
,,I. Vasilescu" : Piruete muzica
le — 19,30.
o Teatrul Țăndărică : O poveste 
cu cîntec — 10.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
© Circul de stat : Marele specta
col — 19,30.

Primirea delegației guvernamentale române 

de președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Albania, Mehmet Shehu
TIRANA 28 (Agerpres). — Delega

ția guvernamentală română condusă 
de tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a sosit la Ti
rana, unde va participa la manifes
tările prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării Albaniei. La 
sosire, pe aeroportul din Tirana, de
legația a fost salutată de Xhafer Spa
hiu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Albania, Kico Ngjela, 
ministrul comerțului, Lefter Gogo, 
ministrul finanțelor, Xenofon Nushi, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de numeroși cetățeni.

Delegația română a fost primită da 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Albania, Mehmet Shehu. La 
primire au fost prezenți Xhafer Spa
hiu,. vicepreședinte al Consiliului da 
Miniștri, Nesti Nașe, ministrul afa
cerilor externe, Kico Ngjela, minis
trul comerțului. întrevederea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Oaspeții români au participat la 
deschiderea expoziției realizărilor e- 
conomiei naționale a Republicii Popu
lare Albania.

deosebit%25c4%2583.de
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Al ADUNĂRII GENERALE A FOST PREZENTATși obligațiilor economice ale statelor
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

niate au prezentat spre examinare Comitetului 
nomice al Adunării Generale (Comitetul nr. 2) 
turilor și obligațiilor economice ale statelor.

— Un număr de 99 de țări neall- 
pentru probleme eco- 
proiectul Cartei drep-

ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE ECONOMICE Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

Pe

Preconizarea de măsuri în vederea accesului’la realizările cul
turale, în spiritul respectului pentru valorile spirituale ale fiecărei 

națiuni

în document se subliniază că, în 
conformitate cu principiile si scopu
rile Națiunilor Unite, care vizează 
menținerea păcii și securității inter
naționale, dezvoltarea unor relații 
prietenești între state și /înfăptuirea 
cooperării internaționale, relațiile 
economice dintre state trebuie să se 
întemeieze cu strictețe pe principiile 
suveranității, integrității teritoriale, 
independenței, neagresiunii, neames
tecului în treburile interne, egalită
ții în drepturi și avantajului re
ciproc, ale coexistenței pașnice și 
autodeterminării popoarelor. Proiec
tul Cartei drepturilor și obligațiilor 
economice proclamă că fiecare stat 
are dreptul suveran și imprescripti
bil de a-și alege sistemul său poli
tic, social și economic, pe baza vo
inței exprimate de poporul respectiv, 
fără amestec și amenințări din afa
ră. în conformitate cu prevederile 
proiectului Cartei, fiecare stat are 
dreptul să reglementeze și să con
troleze' Investițiile străine și activi
tatea corporațiilor multinaționale în 
conformitate cu legile șl interesele

sale naționale.sale naționale. De. asemenea, fieca
re stat are dreptul să naționalizeze 
și să exproprieze bunurile străine, 
reglementînd disputele care apar în 
legătură cu compensațiile pe baza 
jurisdicției naționale.

In document se arată, In conti
nuare, că' statele au obligația de ’ a 
acționa în direcția înfăptuirii dezar
mării generale și totale și pentru 
folosirea resurselor eliberate prin 
aceasta în scopul dezvoltării econo
mice și sociale și pentru, ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare.

Statele, se arată în proiectul Car
tei, sînt obligate să contribuie la 
eradicarea colonialismului, aparthei
dului și discriminărilor rasiale, a 
neocolonialismului și tuturor forme
lor de agresiune. Documentul pro
clamă, de asemenea, că toate sta
tele. indiferent de sistemul lor po
litic, economic și social, sînt datoare 
să trăiască în pace. Comerțul inter
național trebuie să se desfășoare pe 
baze reciproc avantajoase, de egali
tate și prin acordarea reciprocă a 
clauzei națiunii celei mai favorizate.

GENEVA 28 (Agerpres). — Una 
dintre preocupările majore ale sub
comisiei pentru cultură din cadrul 
Conferinței pentru securitate și coo
perare de la Geneva a constituit-o 
găsirea unei formule adecvate care 
să exprime interesele tuturor țărilor 
participante în problema accesului 
reciproc la realizările culturale ale 
celorlalte țări. Această idee, la for
mularea căreia a contribuit activ șl 
delegația română, vizează găsirea căi
lor și mijloacelor celor mai potrivite 
pentru a permite tuturor accesul cît 
mai complet la creațiile de artă ale 
celorlalte popoare, la tezaurul de 
cultură din trecut și de azi.

în spiritul deplinului respect pen
tru valorile culturale ale celorlalte 
popoare, fie ele mari sau mici, sta
tele participante preconizează o șe

rie de măsuri care asigură o circu
lație în toate direcțiile a realizărilor 
lor în acest domeniu, fiecare stat 
fiind în egală măsură interesat să 
primească, dar și să ofere spre cu
noaștere ceea ce popoarele respective 
au creat de-a lungul istoriei lor. Sta
tele participante se angajează, in 
cadrul competențelor lor, să depună 
maximum de eforturi și să sprijine 
adoptarea de măsuri concrete care să 
dea consistență acestui deziderat po
litic major al cooperării culturale 
europene.

Accesul Ia realizările culturale ale 
altor popoare va contribui nu numai 
la o mai bună cunoaștere reciprocă, 
dar și la o mai deplină înțelegere, în 
spiritul respectului și stimei, baza 
trainică a cooperării largi în toate 
domeniile culturii.
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Peru. Demonstrație la Lima in sprițlnul politicii guvernului președintelui 
Velasco Alvarado

VENEZUELA

Importanți pași pe calea consolidării

independenței economice și politice
CARACAS 28 (Agerpres). —

ORIENTUL APROPIAT
® încheierea turneului secretarului genera! al O.N.U. 
® K. Waldheim a recomandat Consiliului de Securitate 
prelungirea mandatului forțelor O.N.U. din regiunea Golan

CARACAS 28 .(Agerpres). — Gu
vernul venezueleăn a anunțat în mod 
oficial trei hotărîri importante care 
urmează a fi prezentate națiunii de 
către președintele țării, Carlos An
dres Perez. Este vorba de naționali
zarea industriei petroliere, a indus
triei fierului și restabilirea relațiilor 
diplomatice cu Cuba.

Naționalizarea industriei ■ fierului 
va fi comunicată de către președinte 
la 3 decembrie a.c., naționalizarea in
dustriei petroliere — în mesajul a- 
dresat cu ocazia Anului Nou, iar re
stabilirea relațiilor diplomatice cu 
Cuba — pînă la sfirșitul lunii vii
toare.

• ASCENSIUNE IN 
SCOP ȘTIINȚIFIC 
unul din cele mai înalte piscuri 
ale Pamirului, Lenin, situat la 
o altitudine de 7 134 m, s-a în
cheiat prima etapă a unei ex
pediții cu un important obiec
tiv științific — cercetarea par
ticulelor elementare cosmice. 
Cu un an în urmă, sportivi de 
înaltă clasă au escaladat piscul, 
instalînd, pentru prima oară la 
o asemenea înălțime un aparat 
de înregistrare a radiațiilor 
cosmice, realizat de Institutul 
de fizică din cadrul Academiei 
de’.științe a U.R.S.S. în luna 
august a acestui an, un alt grup 
de alpiniști a înlocuit peliculele 
de film care înregistraseră par
ticulele extraterestre cu altele 
noi. Bobinele au fost „coborîte" 
acum în laboratoare în vederea 
studierii imaginilor. După cum 
apreciază oamenii de știință, 
aparatura instalată la mare al
titudine permite să se obțină 
informații tot atît de prețioase 
sau chiar mai valoroase 
pot furniza cele mai 
sincrofazotroane.

decît
puternice

Intervenția reprezentantului țării noastre 
în plenara Adunării Generale

în ședința plenară de miercuri 
noaptea a Adunării Generale, am
basadorul țării noastre la Națiunile 
Unite, Ion Datcu, a prezentat poziția 
României față de problema „resta
bilirii drepturilor legitime în O.N.U. 
ale Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei".

Subliniind că România s-a pronun
țat cu fermitate pentru respectarea 
dreptului fiecărei țări, al fiecărui 
popor, de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un fel do amestec sau in
tervenție străină, reprezentantul ro
mân a arătat că țara noastră a făcut 
din inadmisibilitatea intervenției în 
treburile interne ale altor state unul 
din principiile fundamentale ale po
liticii sale externe. Consecventă în 
aplicarea acestui principiu — a'ară
tat vorbitorul — România a condam
nat intervenția străină în Cambod- 
gia, comisă în urmă' cu 4 ani de că
tre cei care au plănuit și executat 
lovitura de stat împotriva guvernu
lui legal al Cambodgiei și a șefului 
legitim al acestui stat.

Arătînd că Națiunile Unite, sta
tele membre au datoria de a nu 
permite ca consecințele intervenției 
străine în Cambodgia să fie trans
puse pe planul O.N.U. printr-o repre
zentare ilegală a acestei țări, am
basadorul român a subliniat că acest 
lucru este cu atît mai imperios, cu 
cît este vorba de o țară mică, vic
timă a intervenției străine. Ceea ce 
cerem noi, a spus vorbitorul, nu este 
ca O.N.U. să ofere soluții poporului 
cambodgian pentru problemele care 
îl privesc direct, ci ca O.N.U. să 
respecte voința acestui popor, pu- 
nînd capăt actualei situații ilegale 
și injuste în ce privește reprezenta
rea țării sale tn O.N.U.

România, relevă ambasadorul Ion 
Datcu, sprijină cu hotărîre Frontul 
Unit Național și Guvernul Regal de 
Uniune Națională (G.R.U.N.C.), pre-

zidate de prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului, în lupta lor justă pen
tru edificarea unei Cambodgii libere, 
independente și democratice, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor legitime ale 
poporului cambodgian. Guvernul ro
mân consideră că numai G.R.U.N.C. 
are dreptul și capacitatea de a ex
prima aspirațiile, interesele și voința 
poporului cambodgian și, în conse
cință, numai el are calitatea de a re
prezenta această țară în O.N.U.

Reprezentantul român s-a pronun
țat, totodată, împotriva proiectului 
de rezoluție al celor 23 de state oc
cidentale care, în esență, vizează ig
norarea de către O.N.U. a proble
mei reprezentării Cambodgiei, sub 
pretextul că ar trebui să lăsăm po
porul khmer să-și rezolve singur 
problemele sale politice. Rezoluția 
menționată conținea, de asemenea, 
paragrafe prin care era încurajat a- 
mestecul O.N.U. în treburile interne 
ale poporului cambodgian.

Ambasadorul țării noastre s-a pro
nunțat în favoarea proiectului de re
zoluție al celor 37 de state nealiniate 
și socialiste, privind restabilirea 
drepturilor legitime în O.N.U. ale 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală.

înainte de a fi supusă la vot și a 
fi adoptată (cu 56 de voturi pentru. 
54 împotrivă și 24 abțineri), rezoluția 
celor 23 de state occidentale a sufe
rit o modificare esențială, ca urmare 
a unui amendament supus de auto
rii proiectului de rezoluție al state
lor nealiniate și socialiste, între care 
și România. Prin acest amendament, 
Adunarea Generală hotărăște să nu 
se întreprindă nici o acțiune în pro
blema dezbătută pînă ce statele 
membre nu vor examina raportul ce 
urmează a fi întocmit de secretarul 
general al O.N.U. asupra acestei 
chestiuni. Amendamentul a neutrali
zat, în fapt, toate celelalte prevederi 
ale rezoluției țărilor occidentale.

cairo Ample proiecte edilitare
Cine trece în aceste 

zile pe cheiul Nilului 
nu poate să nu obser
ve ieșind din apă mai 
mulți piloni de beton. 
Ei alcătuiesc o secven
ță a noului pod — con
strucție impresionantă 
cu mai multe benzi de 
circulație — care va 
străbate orașul Cairo 
de la vest la est. Cî
teva sute de metri mai 
departe, pe un pro
montoriu al insulei 
Roda, se distinge si
lueta hotelului „Meri
dian", cea mai elegan
tă construcție de acest 
gen a capitalei, căreia 
i se fac ultimele 
menajări.

Prezentînd cele 
recente realizări 
litare și locul lor 
configurația viitoare a 
orașului, presa egip
teană oferă numeroase 
detalii cu privire la 
dezvoltarea zonei de 
cornișe a Nilului, cît 
și a altor cartiere ale 
Capitalei. A început 
repartizarea spațiilor 
comerciale ale celei 
mai impunătoare con
strucții cairote, un 
zgîrie-mori cu 86 de 
etaje („Turnul lui Oc
tombrie") care va fi 
construit pe malul 
sting al Nilului. Tot 
pe acest mal va fi ri
dicat un nou hotel, 
„Omar Khaiam", care 
va duce mai departe 
tradițiile vechiului 
hotel cu același nume, 
construit in perioada 
inaugurării Canalului 
Suez și păstrat ca 
monument istoric.

Noua înfățișare a 
cornișei Nilului con
stituie doar un aspect 
al transformărilor pe

a-

mai 
edi- 

în

care le înregistreazăcare le înregistrează 
capitala. egipteană. De 
o parte și de alta a 
marelui fluviu, în cen- 

| tru, ca și în cartierele
S mărginașe, au apărut,
I tr

capitala. egipteană. De 
o parte și de alta 
marelui fluviu, în cen
tru, ca și în cartierele 
mărginașe, au apărut,

a

i

CAIRO 28 (Agerpres). — Aflat 
la Cairo, ultima etapă a turneului pe 
care l-a întreprins în' cîteva capita
le din Orientul Apropiat, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a avut convorbiri cu președintele 
Anwar El Sadat, pe care le-a ca
lificat „constructive și foarte impor
tante" și a abordat cu ministrul a- 
facerilor externe, Ismail Fahmy, toa
te aspectele conflictului din zonă. Joi 
dimineața, secretarul general al 
O.N.U. și-a încheiat vizita în Egipt, 
plecînd spre New York.

Adresîndu-se ziariștilor, înainte de 
plecarea din Cairo, Kurt Waldheim 
a prezentat cîteva concluzii în urma 
contactelor stabilite în țările vizita
te. Secretarul general al O.N.U. șl-a 
exprimat „considerația față de efor
turile depuse de Egipt pentru dimi
nuarea tensiunii din zonă și pentru 
a da mai multe șanse unei soluțio
nări a conflictului".

Secretarul general al O.N.U. a de
clarat că poate, acum, să afirme că 
„tensiunea manifestată săptămîna 
trecută s-a micșorat". Intră în. aten
ția guvernelor în cauză, a adăugat 
el, de a se ajunge la o reglemen
tare politică a conflictului. „Sînt mal 
optimist că există climatul politic 
care va face posibilă reluarea efor
turilor în vederea negocierii unui 
acord". „Desigur, va trebui timp. Dar 
avem datoria să ne multiplicăm e- 
forturile pentru realizarea unei re
glementări politice care-să ducă spre 
o pace justă și durabilă" — a subli
niat Waldheim.

Referindu-se la viitoarea etapă, 
secretarul general al O.N.U. a ară-

tat că reluarea lucrărilor Conferin
ței de la Geneva vă fi una dintre 
posibilități. „Acesta este un element 
foarte important, și conferința tre- 

' buie pregătită pentru a se putea des
fășura. Cu toate acestea, este pre
matur de a se anunța o dată. Tre
buie să așteptăm cîtva timp, dar se 
poate afirma că ea nu se va reuni 
înainte de sfirșitul acestui an".

Evocînd rezoluția Adunării Gene
rale a O.N.U. asupra problemei pa- 
lestinene, Kurt Waldheim a relevat 
importanța acestei chestiuni pentru 
ajungerea la o soluționare a conflic
tului. Am evocat aceasta, a precizat 
el, cu oficialitățile din țările vizita
te (Siria, Israel, Egipt).

★
într-un raport adresat Consiliului 

de Securitate, care a fost dat publi
cității, miercuri, la New York, secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, recomandă Consiliului ca „în 
lumina convorbirilor pe care le-a a- 
vut recent cu guvernele interesate" 
— adică, implicit, cu acordul aces
tora — să se prelungească manda
tul forțelor de observatori ale O.N.U. 
pentru supravegherea aplicării acor
dului de dezangajare militară în re
giunea înălțimilor Golan, pentru o 
nouă perioadă de șase luni. Consi
liul de Securitate ar urma să se 
trunească azi pentru examinarea 
portului secretarului general.

în-
ra-

Problemele care confruntă
Marea Britanie

expuse de premierul H. Wilson la Conferința naționala a Parti
dului Laburist t.

LONDRA 28 — Corespondentul 
nostru transmite : Primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Wilson, a 
luat cuvîntul joi, în cadrul . Confe
rinței naționale a Partidului Labu
rist. Vorbind în calitate de lider al 
partidului, premierul a făcut o tre
cere în revistă a problemelor cu 
care este confruntată ' țara și, tot
odată, a prezentat liniile djrectoare 
ale politicii laburiste, care sînt și 
ale actualului guvern.

„Este de datoria noastră să acțio
năm cu răspundere și să prezentăm 
națiunii toate faptele așa cum sînt" 
— a spus Harold Wilson. Vorbitorul 
a menționat că „o criză fără prece
dent amenință țara" și că de data a- 
ceasta „va fi mai greu decît oricind 
în istoria generației noastre". Prin
tre cauzele acestei situații, care a- 
fectează și numeroase alte țări, lide
rul Partidului Laburist a citat creș
terea preturilor materiilor 
adîncirea inegalităților dintre

Șeful guvernului britanic a
prime, 
țări, 
decla-

rat, in continuare, că „principalul 
inamic este inflația". Guvernul — a 
adăugat el — este confruntat cu „cea 
mai grea sarcină care s-a aflat vreo
dată în fața unui cabinet britanic în 
timp de pace". El a menționat ho
tărîrea cu care guvernul laburist 
duce „bătălia contra inflației". Ară- 
tind că, „pentru doi ani sau chiar 
mai mult, nimeni nu se va putea 
aștepta la creșterea standardului de 
viață", vorbitorul a subliniat că este 
necesar ca „toți să facă sacrificii" 
și „să muncească din greu și disci
plinat" pentru „a transforma în rea
litate politica enunțată în vederea 
redresării economiei". O importanță 
deosebită a fost acordată — în inter
venția premierului — hotărîrii gu
vernului britanic de a naționaliza, 
în anul care vine, o bună parte din 
zăcămintele de petrol 
Nordului, de a prelua tn 
publică terenurile 
strucțiilor, industria 
cea a construcțiilor

ale Mării 
i stăpînire 

con-
•

destinate , 
aeronautică 

navale.

Încheierea convorbirilor
HELSINKI 28 (Agerpres). — La 

Helsinki au luat sfîrșit convorbirile 
polono-finlandeze, prilejuite de vi
zita în Finlanda a lui Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Au fost semnate un program pe 
termen lung de colaborare economi
că, industrială și tehnico-științifică 
între cele două țări, o declarație co
mună privind înlăturarea obstacole
lor în dezvoltarea comerțului, un pro
tocol de colaborare în domeniul să
nătății și o declarație privind spori
rea . livrărilor de cărbune din Polo
nia în Finlanda.

La sediul 0.0. din New 
Yozk a fost transportat sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui U Thant, 
pentru a permite diplomaților și func
ționarilor internaționali să-și ia un 
ultim rămas bun de la cel care a fost 
timp de zece ani secretar general al 
O.N.U. Adunarea Generală va ține o 
ședință 
U “ 
fi 
sa

solemnă în memoria lui 
Thant, lunea viitoare. U Thant va 
înmormîntat în Birmania — țara 
natală.

Preșesiiiitete Ciprului, ar*
hiepiscopul Makarios, sosit la Frank-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :

în ultimii ani, nu
meroase fabrici, uzine, 
edificii social-culturale 
care au schimbat fizio
nomia orașului, i-au 
sporit puterea de a- 
tracție. Aeroportul 
Cairo, în curs de ex
tindere și modernizare, 
s-a îmbogățit 
sivă aripă, 
complex al 
internațional 
în stînga șoselei 
leagă poarta aeriană a 
capitalei cu centrul o- 
rașului — 
care, inițial, 
cînd se va 
prima ediție 
tirg, va avea 
față de 500 000 mp, ur- 
mînd ca ulterior a- 
ceasta să se dubleze.

Transformarea ora
șului Cairo are loc pe 
baza unui amplu plan

cu o ma
un nou 
Tirgului 

se înalță 
ce

complex 
în 1976, 
inaugura 
a noului 
o supra-

NEW YORK

(

CU O
Emanuel

• SASE ANI 
NOUĂ INIMĂ.
Vitria, cel mai vechi 
țuitor francez al i 
cardiace,- in prezent in 
de 54 de ani, a marcat, miercuri, 
împlinirea a șase ani de cînd 
trăiește cu o nouă inimă. In. 
cursul uneL recepții oferite Ia . 
sediul Uniunii donatorilor de 
singe dih Marsilia, al cărui pre
ședinte este Vitria, el a lansat 
un apel la colectarea voluntară 
de singe pentru salvarea vieții 
semenilor. Vitria a fost operat 
de echip’a prof. Edmond Henry, 
titularul catedrei de chirurgie 
experimentală a Facultății de 
medicină din Marsilia, astăzi, 
decedat.

i supravie- 
unei grefe 

virstă

Main într-o 
și-a reafirmat 
a reveni în 
lunii viitoare.

/
vizită ne- 

hotări- 
țară la 

„Mă voi

furt pe 
oficială.
rea de 
începutul _ ____ .. .. ..
întoarce în Cipru, a declarat el, prin
tre altele, pentru a restabili unitatea 
țării". Referindu-se la căile de so
luționare a problemei cipriote, arhi
episcopul Makarios s-a pronunțat 
ferm împotriva oricărei Împărțiri a 
teritoriului insulei.

Președintele Iugoslaviei, 
Iosip'Broz Tito, a semnat un decret 
pentru amnistierea parțială sau to
tală a 437 de deținuți condamnați la 
diverse termene pentru diferite in
fracțiuni.

de modernizare și sis
tematizare, care a fost 
elaborat ținîndu-se 
seama de faptul că 
zona denumită „ma
rele Cairo", care cu
prinde la ora actuală 
19,6 la sută din popu
lația țării, va cunoaște 
în continuare un ritm 
susținut' de expan
siune, ajungind să nu
mere în 1990 peste 12 
milioane de locuitori, 
în această perspectivă, 
planul prevede con
struirea de orașe-sate- 
lit pe terenurile deșer- 
tice de la începutul 
șoselelor ce duc spre 
Alexandria și Suez, a- 
meliorarea transportu
rilor în comun prin 
realizarea unui metrou 
subteran și a unei re
țele de mono-rail, in
tensificarea construc-

con- 
apre- 
mate-

fiei de locuințe etc. 
Transpunerea in viață 
a acestor obiective de 
lungă durată urmează 
să se facă prin 
centrarea unor 
ciabile resurse
riale și, totodată, prin- 
tr-o largă colaborare 
internațională. Ziarele 
arată că politica de 
deschidere economică 
promovată de R.A.E. a 
avut, un amplu ecou, 
numeroase state și fir
me străine exprimîn- 
du-și dorința de a par
ticipa la acțiunea de 
dezvoltare a orașului 
Cairo.

Angajat într-un pro
ces de continuă trans
formare, Cairo oferă 
imaginea elocventă a 
hotărîrii cu care ac
ționează poporul egip
tean pentru recon
strucția și dezvoltarea 
țării sale.

Președintele firmei 
olandeze K.L.M. — 
Royal Dutch Airlines, 
Sergio Orlandini, a 
anunțat recent că pînă 
la sfirșitul anului în 
curs deficitul bugetar 
al companiei sale 
ajunge la 30—35 
lioane dolari.-

în încer- 
micșora 
anunțat 

de eco- 
inclu-

va 
mi-

Nicolae N. LUPU

Companiile cfe aviație civilă
sub presiunea viaturilor

neprielnice

„Alitalia", 
carea de a 
pierderile, a 
un program 
nomii drastice,
siv reducerea sau sus
pendarea unor servi
cii. Pan Am și TWA 
au anunțat și ele mă
suri similare, dar a- 
plicarea acestora nu 
va atrage decît o mic
șorare cu 25 de mili
oane dolari a pierde
rilor lor și, de aceea, 
companiile americane 
au cerut subsidii Con
gresului și Adminis
trației. Cererea lor nu 
a întîmpinat însă o a- 
titudine favorabilă.

Dar nu numai com
paniile mari simt șo
cul crizei de energie, 
al inflației și recesi
unii, ci și companiile 
mici și mijlocii. 
Atena, armatorul 
ristotel Onassis 
anunțat intenția de 
renunța să mai patro
neze compania „Olym
pic Airways", în care 
deține majoritatea ac
țiunilor. Motivul ? Fir
ma a

La 
A- 

și-a 
a

Criza de energie, 
creșterea prețului ben
zinei de avion și su- 
praestimarea dezvol
tării turismului inter
național, cuplate cu 
presiunile inflaționiste 
și fenomenele de re
cesiune economică, au 
lovit puternic aviația 
civilă nord-americană 
și vest-europeană. 
Pan American World 
Airways (Pan Am) a 
anunțat că lunar în
registrează pierderi în 
valoare de 6,5 milioa-

ne dolari, plus 3,8 mi
lioane dolari dobînzi 
la împrumuturile con
tractate. Trans World 
Airlines (TWA) s-a 
văzut nevoită, ca ur
mare a pericolelor 
crescînde de a da fali
ment, să accepte pro
punerea Pan Am de a 
fuziona. Compania 
TWA operează de cîți- 
va ani în deficit : 
în 1974 se așteaptă la 
pierderi de peste 100 
milioane dolari.

Dincoace de Atlan-

tic, în Europa de vest, 
„constatăm că cele mal 
multe companii de a- 
viație — scrie New 
York Times — au 
pierderi colosale. Ast
fel „Air France" și 
„Alitalia" apreciază că 
fiecare va avea cite 
100 milioane dolari de
ficit în anul curent. 
Compania belgiană 
„Sabena" anticipează 
pierderi in valoare de 
40 de milioane dolari, 
ca de altfel și „British 
Airways".

înregistrat un 
deficit de 35 de 
lioane dolari în 
mele 8 luni alb anului 
curent. La Paris, se
cretarul de stat al Mi
nisterului Transportu
rilor, Marcel Cavaille, 
a declarat nu de mult 
că „Air Inter" — com
panie franceză care 
servește rutele inter
ne — va da, faliment, 
ân cel mult 6 săptă- 
mîni, in cazul In care 
nu va putea rezolva 
problemele financiare 
acute care o confruntă.

Săptămîna trecută 
„British Caledonian 
Airways", care este

mi- 
pri

concurenta particulară 
a copipaniei de stat 
„British Airways", a 
trecut la concedierea 
a 800 de salariați și a 
suspendat unele zbo
ruri.

Excepție de la a- 
ceasta degringoladă fi
nanciară fac firma 
vest-germană „Luft
hansa", cea elvețiană 
„Swissair" și „Scandi
navian Airlines Sys
tem", care raportează 
că dacă situația eco
nomică, deja precară, 
nu se va Înrăutăți, a- 
tunci nu vor pierde 
anul acesta nici un 
ban, ci, posibil, vor 
realiza un oarecare 
profit.

Potrivit aprecierilor 
oficialităților „Asocia
ției de Transporturi 
Aeriene Internațio
nale" (I.A.T.A.) cu se
diul la Geneva, prin
cipalele cauze ale cri
zei în care a intrat a- 
ceastă industrie sînt 
inflația și creșterea 
costului carburanților. 
Pe de altă parte, com
paniile de aviație oc
cidentale, realizînd 
pînă prin 1970—1971 
mari profituri, au co
mandat noi capacități 
de transport care a- 
cum stau la sol neplă
tite încă complet, iar 
alte companii care nu 
și-au primit încă co
menzile, le-au anualat 
pur și simplu.

„Nu putem spune cît 
va dura maladia care 
bintuie acum aviația 
civilă, pentru că me
dicamentele care le 
avem acum au atîtea 

. contraindicați! îneît 
s-ar putea agrava si
tuația in cazul in care 
le-am administra. In
sistăm totuși să apli
căm politica clasică a 
stringerii curelei" — 
declara o oficialitate 
a I.A.T.A.

C.ALEXANDROAIE
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Președintele Maurîîaniei, 
Moktar Ould Daddah, a anunțat, joi, 
în mesajul adresat națiunii cu pri
lejul sărbătorii naționale, naționali
zarea Societății minelor de fier din 
Mauritania — M.I.F.E.R.M.A. — apar- 
ținînd unor acționari străini.

Consiliul militar adminis
trativ provizoriu din Eîio- 
pjjjaalespe generalul Teferi Banti, 
comandantul celei de-a doua divizii 
a armatei etiopiene, staționată în pro
vincia Eritreea, în funcția de pre
ședinte al Consiliului. Teferi Banti 11 
înlocuiește în apest post pe generalul 
Aman Michael Andom, care a fost 
ucis simbăta trecută. Agenția etiopia- 
nă de presă precizează că în țară 
domnește liniștea, a'ctivitatea desfă- 
șurîndu-se în mod normal.

Secretarei genera! al 
0.0., Kurt Waldheim, precum și 
președintele actualei sesiuni a Adu
nării Generale, Abdelaziz Boutefli- 
ka, au adresat un apel la clemență 
guvernului militar etiopian, cerin- 
du-i „să cruțe viețile personalități
lor politice aflate în stare de deten
țiune". Apelul a fost formulat la 
cererea grupului țărilor africane la 
O.N.U., care a precizat că această 
intervenție are un 
umanitar".

Portugalia nu va particiPa la 
lucrările Comitetului 
nucleară al N.A.T.O., care se vor des
fășura în zilele de 10 și 11 decembrie 
la Bruxelles.

caracter „pur

de planificare

La încheierea reuniunii 
de la Ciudad de Mexico,20 
de țări latino-americane și de limbă 
engleză din zona Caraibilor au ho- 
tărît înființarea „Unității țărilor ex
portatoare de zahăr din America La
tină și Caraibi". Noua organizație își 
propune coordonarea producției de 
zahăr în regiune și formarea unui 
front . comun al țărilor participante 
pentru stabilirea unor prețuri mai 
echitabile la acest 
mondială.

produs pe piața

Conferința Organizației 
Internaționale 
peniru America Latină, care 
se desfășoară la Ciudad de Mexico, a 
hotărît să invalideze mandatul dele
gației oficiale chiliene și să invite 
la lucrările reuniunii reprezentanții 
în exil ai Centralei Unice a Oame
nilor muncii din Chile (CUT) „ca 
adevărați delegați ai muncitorilor 
chilieni".

a Muncii

• DINCOLO DE LE
GILE LUI NEWTON, 
Este greutatea corpurilor o lege 
imuabilă ? Poate fi concepută 
o mașină care să demonstreze 
contrariul ? Teoretic, lucrul este 
considerat de multă vreme 
drep imposibil. Șl iată că, deu
năzi, savantul britanic Eric 
Laitwalte, doctor în științe la 
Universitatea din Manchester, 
una din autoritățile mondiale 
in materie de electromagnetism, 
a făcut, la „Royal Institute" din 
Londra, o demonstrație apre
ciată ca senzațională. El a pre-- 
zentat o mașină „antigravitate'f, 
care părea reprodusă dintr-o 
carte de Jules Verne. Aparatul, 
bazat, pe principiul giroscopului, 
este format dintr-un motor e- 
lectric, două rotoare grele, de 
alamă, o rampă helicoidală, — 
totul înșurubat pe o simplă 
planșetă din lemn. Rotoarele 
sînt puse în mișcare, cele două 
giroscoape se învîrtesc cu vi
teză, linia helicoidală le cons- 
trînge să coboare ; o forță se 
exercită de jos în sus și acele 
cîntarului se deplasează. Ele 
indică o pierdere din greutate 
— ceea ce înseamnă o depășire 
a legilor mecanice clasice. 
„Știți — spune profesorul — eu 
nu-1 contrazic pe Newton, îl 
completez. Tot ce a spus el des
pre corpurile l „normale" este 
exact. Dar atunci cînd corpurile 
se învîrtesc repede în jurul lor 
înșile, cu alte cuvinte, cînd in
tervine efectul giroscopic, se 
întîmplă.cu totul altceva". Dacă 
descoperirea se confirmă — 
scrie revista „l’Express" — ea 
va marca nu numai „o mare 
dată îți istoria științelor", dar 
ar avea și multiple aplicații 
practice ca, de pildă, realizarea 

mașini fără roți, care alu- 
pe sol, sau vase fără 
etc.

unei 
necă 
lice

e-

„Cosmos-G96". în Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul „Cos- 
mos-696". Aparatele aflate la bordul 
satelitului funcționează normal, 
ționează agenția T.A.S.S.

QUADRUPLI 
UNGARIA. O femeie 
vîrstă de 21 de ani a dat naș
tere, miercuri, la patru gemeni. 
Quadruplii, ca de altfel și ma
ma, I.- Kovacs, se simt bine. A- 
genția M.T.I., .care a transmis 
știrea; subliniază raritatea a- 
cestui caz in Ungaria. De 20 de 
ani nu s-a mai semnalat naște
rea' în această țară a unor 
drupli.

O ÎN
in

qua-

men-

Secretarul general al 
Partidului Unității și Pro
gresului Național din Bu
rundi (UPRONA), actualul șef al 
statului, Michel Micombero, a depus, 
miercuri, jurămîntul în calitate 
președinte al Republicii Burundi 
prim-ministru al guvernului pe 
nou termen de șapte ani.

Ministrul do externe al G. R. P. despre

VIETNAMUL DE SUD 28 (Ager
pres). — Nguyen Thi Binh. ministrul 
de externe al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, a acordat săptămîna- 
Iului francez „Le Nouvel Observa- 
teur" un interviu, în care s-a refe
rit la actuala situație din Vietnamul 
de sud. în interviu se relevă că re
gimul antipopular al lui Thieu con
tinuă să tină în închisori peste 
200 000 de deținuți politici și să ares
teze pe toți cei care se pronunță 
pentru pace și înțelegere națională. 
Regimul de la Saigon ține sub arme 
efective militare totalizînd 1 100 000 
de oameni, la care se adaugă alte 
400 000 de persoane din cadrul unor 
detașamente speciale și 150 000 de ’ 
polițiști și paznici de închisori, to
tul constituind un aparat represiv 
folosit împotriva aspirațiilor legiti
me ale populației sud-vietnameze.

G.R.P. al R.V.S. se pronunță ferm 
pentru rezolvarea problemelor inter-

de
61 

un

ne al Vietnamului de sud pe baza 
Acordului de Ia Paris și în spiritul 
reconcilierii și înțelegerii naționale, 
iar in condițiile în care Acordul de 
Ia Paris este sabotat de regimul sai- 
gonez, G.K.P. și populația sud-viet- 
nameză trebuie să lupte pe tărîm 
politic, militar și diplomatic pentru 
a realiza înfăptuirea prevederilor a- 
cestui acord — a arătat Nguyen Thi 
Binh.

STOCKHOLM. — Guvernul suedez 
a anunțat „înghețarea totală" a rela
țiilor diplomatice dintre Suedia și 
regimul de la Saigon. Relațiile dintre 
Suedia și regimul de la Saigon s-au 
deteriorat considerabil după recu
noașterea de către guvernul suedez, 
în 1969, a R. D. Vietnam. Un raport 
al Ministerului de Externe suedez a 
precizat că Suedia își întrerupe com
plet legăturile cu Saigonul, care, 
pînă în prezent, au fost asigurate 
prin bunele oficii ale altor țări.

• UNUL DINTRE 
DICII CEI MAI

ME- 
ÎN 

VÎRSTĂ care-și mai exercită
profesiunea — John Morris din 
McCrory (statul Arkansas, 
S.U.A.) — va împlini, in curlnd, 
100 de ani. El .a început să prac
tice medicina în ' 1900. Și astăzi 
el consultă în clinica sa, zilnic, 
10—20 pacienți. Este adevărat 
că din ziua cînd a împlinit 99 
de ani nu mai consultă decît 
dimineața pentru ca, după-a- 
miază, să se poată plimba, iar 
de două ori pe săptămînă — să 
meargă la pescuit. După spusele 
sale se simte „excelent" și vrea 
să-și continue munca atîta timp 
„cit va fi în stare să răspundă 
pentru ceea ce face".

• ATENTIE LA VI
TAMINA G Contrar unor 
păreri larg răspîndite, cantități 
prea mari de vitamină C nu 
numai că nu constituie o apă
rare împotriva răcelii, ci pot fi 
chiar dăunătoare — apreciază 
V. Herbert și E. Jacob de la 
Universitatea Columbia din 
New York în revista „Journal" . 
— o publicație a Societății Me
dicale din S.U.A. Ei au ajuns 
la concluzia • că un surplus 
vitamină C, administrată 
timpul meselor, distruge vi
tamina B12, importantă pentru 
organism și conținută în . ali
mente. Avînd în vedere aceste 
constatări, făcute la mai mulți 
pacienți spitalizați, cei doi spe
cialiști consideră că o doză zil
nică mai mare de 500 miligrame 
de vitamină C este „după cit se 
pare, irațională".
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