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în ziua de 29 noiembrie 1974 a 
avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

în cadrul ședinței s-a trecut la 
constituirea Biroului Permanent al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. - organism care asigură 
coordonarea operativă a activității 
de partid și de stat. Biroul Perma
nent este condus de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și mai are în compo
nența sa pe următorii tovarăși: Ma
nea Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului și 
ministru ai comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Stefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în continuare, Comitetul Politic 
Executiv a luat în discuție unele mă
suri cu privire la modul de lucru al 
Comitetului Politic Executiv, al Se

cretariatului C.C. al P.C.R., al Birou
lui Permanent al Comitetului Politic 
Executiv și al secțiilor și comisiilor 
C.C. al P.C.R. în acest cadru, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat nece
sitatea luării unor măsuri ferme pen
tru a asigura o bună organizare a 
muncii de îndeplinire a hotărîrilor 
Congresului al'XI-lea și o bună func
ționare a organelor de conducere ale 
partidului. Toți membrii și membrii 
supleanți ai C.C. al P.C.R. și ai Comi
siei Centrale de Revizie trebuie să 
desfășoare o intensă activitate în or
ganele de partid sau de stat, să fie 
exemplu în munca de aplicare în 
viață a Programului partidului, să 
mobilizeze masele pentru traducerea 
în viață a istoricelor hotăriri ale ce
lui de-al Xl-lea Congres a! partidului.

în cadrul ședinței, Comitetul Po
litic Executiv a discutat, de aseme
nea, unele măsuri ce trebuie între
prinse în vederea pregătirii alegeri
lor pentru Marea Adunare Națională 
și consiliile populare, care vor avea 
loc la începutul anului 1975.

Comitetul Politic Executiv a hotă- 
rît eliberarea tovarășului Emil Dră- 
gănescu din funcția de președinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, ur- 
mînd ca în calitate de viceprim-mi
nistru să coordoneze unele sectoare 
economice. S-a hotârît ca tovarășul 
Mihai Marinescu să fie numit vice
prim-ministru a! guvernului și pre
ședinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării, urmînd a fi eliberat din 
funcția de prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și So
ciale.

Comitetul Politic Executiv a hotărî? 
eliberarea tovarășului Matei Ghigiu 
din funcția de ministru al construc
țiilor industriale și numirea în 
îiceastă funcție a tovarășului Vasile 
Bumbăcea.

Tovarășii Petre Bănică și Con
stantin Dăscălescu au fost numiți 
șefi de secție ia Comitetul Central al 
partidului.

Comitetul Politic Executiv a discu
tat și rezolvat unele probleme din 
domeniul relațiilor internaționale.

In cursul zilei de 29 noiembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe conducă
torul delegației Uniunii Socialiste A- 
rabe din Republica Arabă Egipt. Ha
fez Ghanem, prim-secretar al C.C. al 
U.S.A., care a participat la lucrările 
Congresului P.C.R.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Primul secretar al C.C. al Uniunii 
Socialiste Arabe a fost însoțit de 
Osman Assal, ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la București.

Oaspetele a subliniat că-i revine 
deosebita plăcere și onoare de a 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de să
nătate și fericire, în numele pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
președinte al Uniunii Socialiste Ara
be, Anwar Sadat. Președintele Sadat 
a exprimat, totodată, profunda sa 
admirație față de realizările obținute 
de poporul român, sub conducerea

Partidului Comunist Român și a se
cretarului său general, in opera de 
edificare a socialismului, față de ac
tivitatea șefului statului nostru in 
viața internațională. Conducătorul 
delegației a arătat că aceste senti
mente de înaltă apreciere sint îm
părtășite de întreaga conducere, de 
toți membrii Uniunii Socialiste Arabe 
din R.A. Egipt.

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru urările și 
aprecierile exprimate, pentru parti
ciparea delegației Uniunii Socialiste 
Arabe la lucrările celui de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, subliniind că prezența acestei 
delegații a constituit un nou și sem
nificativ exemplu al bunelor relații 
existente între partidele, țările și po
poarele noastre, o nouă mărturie a 
dorinței comune de a extinde și în
tări raporturile româno-egiptene. Do
resc, de asemenea, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să adresez un sa
lut cordial, împreună cu urări de să
nătate și succes în activitatea pe care 
o desfășoară președintele Republicii 
Arabe Egipt, fratele meu Sadat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
primul secretar al C.C. al U'lS.At, 
Hafez Ghanem. s-au întreținut, apoi, 
in probleme privind preocupările ac
tuale .și de perspectivă ale P.C.R. și 
U.S.A., ale raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două orga
nizații politice, care cunosc o dezvol
tare continuă și au la bază priete
nia și înțelegerea deplină stabilite 
între președinții celor două țări.

In cursul convorbirii a fost rele
vată cu satisfacție și evoluția pierdu 
ascendentă a relațiilor dintre Româ
nia și Republica Arabă Egipt și s^a 
exprimat deplinul acord pentru am
plificarea și diversificarea continuă » 
acestor legături prietenești, in folo
sul ambelor țări și popoare, în in
teresul păcii, ințelegerii și cooperării 
internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, li
nele aspecte ale actualității pohtice 
internaționale. îndeosebi probleme 
privind ’ realizarea unei păci drepte 
și trainice în Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, ce ca
racterizează relațiile dintre popoare
le, partidele și țările noastre.

înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul partidului — Conducătorul delegației Partidului Liberal Autentic din Liberia

CAUZA ÎNTREGULUI POPOR
„Am adoptat în aceste zile hotăriri de importanță istorică.

ACUM ESTE NECESAR 

SA TRECEM CU HDTĂRlRE LA MUNCA 
in toate domeniile de activitate, pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a tuturor obiectivelor care vor asigura ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație socialistă"

NICOLAE CEAUȘESCU
Există in viața popoarelor eveni

mente care prin înriurirea profundă 
exercitată asupra evoluției viitoare, 
prin rolul excepțional in determi
narea unui progres accelerat se 
Înscriu cu litere de aur în cartea 
istoriei, fiind întotdeauna evocate 
cu mîndrie și respect.

Un asemenea eveniment îl în
scrie, in istoria partidului și a po
porului român, Congresul al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român care 
a polarizat în aceste zile gindurile 
și interesul fierbinte ale comuniști
lor, ale întregii noastre națiuni, în
semnătatea epocală a Congresului 
constă în faptul că prin documen
tele adoptate — Raportul Comite
tului Central, prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Programul 
partidului, primul program din is
toria sa, Directivele privind dez
voltarea economico-socială a Româ
niei în viitorul cincinal și în per
spectivă, pină în 1990. Normele vie
ții și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste — a trasat 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
spre comunism, a edificării pe pă- 
mintul României a celei mai drep
te și înaintate orinduiri sociale.

De mai multe decenii, poporul 
nostru s-a deprins să vadă în par
tidul comuniștilor partidul care s-a 
identificat întru totul cu năzuințele 
sale de libertate, o viață mai bună, 
independență și progpes și s-a dove
dit capabil să îl conducă efectiv la 
înfăptuirea acestora. Tocmai dato
rită faptului că sub conducerea 
partidului a dobîndit toate cuceri
rile sale revoluționare, mărețele 
sale victorii în făurirea noii orin
duiri. poporul s-a unit atit de 
strins în jurul partidului, recunos- 
cîndu-1 drept forța politică condu
cătoare. Congresul al Xl-lea a 
constituit o nouă și strălucită ilus
trare a capacității partidului de 
a-și îndeplini misiunea de conducă
tor al poporului spre împlinirea ce
lor mai înalte aspirații de civiliza
ție, progres, fericire.

Dacă ar fi să relevăm principa

lele trăsături care au caracterizat 
lucrările atit de fructuoase ale Con
gresului, ar trebui să amintim, de
sigur, în primul rind, înalta respon
sabilitate față de prezentul și viito
rul patriei, grija profundă față de 
interesele cauzei socialismului și 
păcii, exigența comunistă și, tot
odată, realismul și rigurozitatea 
științifică — viu oglindite în modul 
cum au fost abordate problemele 
complexe ale dezvoltării economi- 
co-sociale ale țării și ale situației 
internaționale, în efortul tuturor 
participanților de a-și aduce con
tribuția la adoptarea celor mal co
respunzătoare hotăriri. ■

Congresul s-a distins, totodată, 
printr-un profund democratism co
munist, manifestat, încă din perioa
da pregătitoare, prin dezbaterea 
de o amploare fără precedent a 
proiectelor de Program și de Direc
tive, care a cuprins practic între
gul partid, întregul popor, prin lar
ga participare la dezbateri, în cadrul 
lucrărilor Congresului, în plen și pe 
secțiuni, prin propunerile privind 
căile și mijloacele de transpunere 
în viață a obiectivelor propuse. Se 
poate aprecia că prin întreaga sa 
pregătire și desfășurare, Congresul 
a marcat ridicarea pe o treaptă su
perioară a democratismului in par
tid, ca și în întreaga noastră socie
tate. devenind intr-adevăr, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintarea rostită la încheierea 
lucrărilor, un forum nu numai al 
partidului, ci și al întregii noastre 
națiuni socialiste. întruchipind în
țelepciunea și voința lor colectivă.

Totodată, unanimitatea cu care 
au fost aprobate toate documentele, 
toate orientările și direcțiile acti
vității viitoare a partidului, a evi
dențiat trăinicia indestructibilă a 
unității partidului, unitate verificată 
de întreaga experiență istorică drept 
izvorul forței sale de neînvins, che
zășia îndeplinirii cu deplin succes 
a rolului său conducător în socie
tate.

într-o fierbinte și entuziastă una
nimitate, Congresul l-a reales pe to

varășul Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al par
tidului. Prin votul Congresului s-a 
împlinit voința întregului partid și 
a întregii țări, voință guvernată de 
dragostea și prețuirea pentru cel 
care prin strălucitele însușiri de om 
politic și militant revoluționar, prin 
întreaga sa activitate a adus o con
tribuție excepțională la elaborarea 
ca și Ia aplicarea în viață a întregii 
politici atit de rodnice a acestor 
ani, de hotărîrea fermă de a se asi
gura deplina continuitate a acestei 
activități. Garanția consecvenței re
voluționare,. a unei poliției interne 
și externe deopotrivă realiste, ra
ționale, constructive și curajoase, 
certitudinea drumului mereu ascen
dent, a succesului deplin în mărea
ța operă de edificare a socialismului 
și comunismului în România — iată 
ce întruchipează, pe bună dreptate, 
pentru poporul român realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Acum, cînd lucrările Congresului 
s-au încheiat, privim cu bucurie, 
încredere și optimism spre chipul 
de inline al patriei. Sîntem siguri 
că el va fi așa cum dorim, așa cum 
l-a prefigurat partidul prin Progra
mul său, prin celelalte documente 
pe care le-a adoptat Congresul. Du
pă cum sublinia secretarul general 
al partidului, avem o linie politică 
generală justă, marxist-leninistâ. 
verificată intru totul de viață, de 
practică : avem un partid strins 
unit, mai puternic ca oricind, capa
bil să-și îndeplinească cu deplin 
succes misiunea de forță politică 
conducătoare a societății. Avem o 
clasă muncitoare minunată, un po
por harnic și dîrz, conștient de mă
reția scopurilor pe care și le-a 
propus, ferm decis să le aducă la 
îndeplinire. Aveni prieteni multi și 
sinceri peste hotare, în toate țările 
socialiste, ca și în celelalte state 
ale lumii — așa cum s-a văzut încă 
o dată, strălucit, cu ocazia Congresu
lui. Dispunem, deci, de tot ce este 
necesar, de toate premisele favora
bile pentru a asigura ca tot ceea ce 
a înscris Congresul în documentele 

sale să fie înfăptuit in practică. 
Decisiv este acum să trecem cu ho- 
tărire la muncă, în toate domeniile 
de activitate, pentru a realiza în 
cele mai bune condiții toate obiec
tivele, sarcinile șl măsurile care vor 
asigura ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi ale progresului și civili
zației socialiste.

Desigur, aceste sarcini nu sint 
nici simple, nici ușoare. Așa cum 
pe bună dreptate sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu pornim la 
plimbare1; ci la un drum de muncă, 
în care vom avea și greutăți de în
vins. Dar sub conducerea partidului, 
muncind cu hărnicie și abnegație, 
vom izbuti să realizăm obiectivele 
propuse, să adăugăm realizărilor de 
pină acum noi și noi realizări, me
reu și mereu mai bogate.

Răspunzînd intereselor poporului 
român, ale înfloririi patriei socia
liste, realizarea hotărîrilor Congre
sului constituie. în același timp, o 
înaltă îndatorire internaționalistă. 
Este semnificativ în acest sens fap
tul că. in mesajele transmise Con
gresului, numeroase partide frățești, 
mișcări de eliberare și alte organi
zații progresiste, democratice din 
numeroase țări ale lumii, de pe țoa
le continentele au dat expresie sen
timentelor de admirație, înaltelor 
aprecieri față de rezultatele obți
nute de poporul român in construc
ția socialistă, arătînd că aceste suc
cese au constituit un sprijin și un 
izvor de îmbărbătare în lupta lor : 
cu atit mai mult, prin înfăptuirea 
unor , obiective atit de grandioase 
ca acelea adoptate acum de Con
gresul partidului, va crește contri
buția internaționalistă a poporului 
român la cauza comună a făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Atit prevederile Programului, cit 
și ale Directivelor se bazează pe 
realizarea cu succes a actualului 
cincinal, pe materializarea marelui 
obiectiv național. îndeplinirea pla
nului cincinal înainte de termen. In 
această optică apare limpede nece-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, în 
cursul zilei de.vineri, pe Isaac David, 
președinte al organizației de partid 
din comitatul Cape Mount, senator, 
conducătorul delegației Partidului Li
beral Autentic din Liberia la cel 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de Isabel 
Karnga, șef al Secretariatului Execu
tiv al Președinției Republicii.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant .al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a înmînat tovarășului Nicolae 

Relatarea primirii conducătorilor altor delegații 
participante la Congres

ÎN PAGINA A III-A

„IUBITE TOVARĂȘE 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
feîicitîndu-văs ne angajăm...“ 
Din toate colturile țării, mii de telegrame 
și scrisori adresate secretarului general 

ai P.C.R.
ÎN PAGINA A II-A

PRODUCȚIA PESTE PLAN -
SEMNĂTURĂ
PE PROGRAM!

RĂSPUNS UNANIM PRIN FAPTE
LA HOTĂRîRILE CONGRESULUI

ÎN PAGINA A IV-A

Ceaușescu un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Liberia, pre
ședintele Partidului Liberal Autentic, 
William Tolbert jr., prin care trans
mite șefului statului român, poporu
lui țării noastre un salut prietenesc, 
felicitări cordiale, urări de succes, 
cu ocazia celui de-al Xl-lea Congres 
al P.C.R.

în cursul convorbirii, Isaac David 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sincerg felicitări cu ocazia 
realegerii în funcția de secretar ge
neral al partidului, subliniind că po
porul liberian prieten vede în una
nimitatea acestui act expresia stimei 
și încrederii partidului, a întregului 
popor român față de secretarul ge
neral al P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete ca. la 
înapoierea în patrie, să adreseze pre
ședintelui William Tolbert jr. cele 
mai bune urări, un călduros salut 
conducerii Partidului Liberal .Auten
tic, iar poporului liberian succese tot 
mai mari in dezvoltarea țării pe ca
lea progresului economic și social.

Convorbirea care a avut loc apoi a 
relevat hotărîrea popoarelor, partide
lor și țărilor noastre de a dezvolta și 
adinei in continuare, pe multiple pla
nuri, relațiile de cooperare româno- 
liberiene, raporturi care cunosc un 
curs tot mai ascendent ca urmare a 
înțelegerilor și acordurilor convenite 
de președinții Nicolae Ceaușescu și 
William Tolbert jr.
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Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comunist Ro
mân — care a întrunit unanimitatea Congresului al 
XI-lea, a comuniștilor români, a oamenilor muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei — a fost primită cu nețărmu
rită bucurie și satisfacție de către întregul popor. Prin 
telegrame și scrisori adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către cosnitete județene de partid, co
lective de întreprinderi și instituții, unități agricole, de 
lucrători din cadrul ministerelor și altor instituții cen
trale, de organizații de masă și obștești, uniuni de crea
ție, militari, se exprimă profunda satisfacție a oameni
lor muncii, tineri și vîrstnici, bărbați și femei — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — față de do
cumentele programatice adoptate de Congres, bucuria 
pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului nostru. Totodată, telegramele și scri
sorile relevă hotărîrea oamenilor muncii de a înfăptui 
neabătut sarcinile ce decurg din istoricele documente 
adoptate de marele forum al comuniștilor, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru prosperitatea și propășirea 
necontenită a României socialiste.

„împreună cu întregul popor — 
se arată in telegrama Comitetului 
municipal București al P.C.K. — 
trăim cu vie emoție acest moment 
solemn in care înaltul for al comu
niștilor români, dind glas voinței 
unanime a întregului popor, și-a 
exprimat opțiunea istorică, de largă 
semnificație politică și patriotică, 
de a vă avea in fruntea partidului, 
a țării, chezășie trainică a înfăptui
rii neabătute a insuflețitoarelor o- 
biective ce prefigurează modelul 
dinamic și luminos al societății ro
mânești in următorul pătrar de 
veac.

în îndelungata și zbuciumata sa 
istorie, poporul român a dat tării 
oameni de seamă, bărbați vrednici 
care, identificindu-se cu idealurile 
și năzuințele sale de libertate, in
dependență și progres, au slujit cu 
credință și devotament patria. As
tăzi, poporul nostru are fericirea de 
a avea în fruntea sa pe cel care 
întruchipează in mod minunat con
știința, trăsăturile și virtuțile sale : 
dragostea fierbinte față de patrie, 
hotărîrea nestrămutată de a trăi 
liber și independent, năzuința con
tinuă spre progres, spiritul de drep
tate, înțelepciunea, dirzenia. ome
nia, hotărîrea de a-și făuri un vii
tor tot mai luminos, prietenia și 
dorința de a trăi în pace cu toate 
popoarele lumii.

Unanimitatea și entuziasmul cu 
care reprezentanții comuniștilor, ai 
poporului, v-au învestit, prin vo
tul lor, in această înaltă funcție, 
exprimă coeziunea indestructibilă, 
unitatea in voință și fapte a întregii 
națiuni in jurul partidului, al dum
neavoastră, personalitate proemi
nentă a erei noastre socialiste, dra
gostea fierbinte și stima cu care 
întregul popor vă înconjoară pentru 
pilduitoarea dăruire și fierbintele 
patriotism cu care conduceți pro
cesul de făurire a noii istorii a 
României. Realizările dobindite de 
poporul nostru in dezvoltarea vie
ții sale materiale și spirituale, in 
perfecționarea organizării și con
ducerii societății, în ridicarea nive
lului său de trai sint indisolubil 
legate de numele dumneavoastră, 
de activitatea neobosită pe care o 
desfășurați în fruntea partidului și 
a țării — model de înțelepciune, 
hărnicie și devotament — cu un 
profund spirit al dreptății, ca mă
sură a tuturor faptelor, cu fermi
tate și intransigență revoluționară, 
cu o adincă viziune prospectivă a- 
supra istoriei, a cerințelor obiective 
ale dezvoltării societății românești.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, și cu acest prilej sărbă
toresc, că cei peste 263 000 comu
niști, întreaga populație a Capitalei, 
însuflețiți de entuziastul dumnea
voastră exemplu, sint ferm hotăriți 
să muncească neabătut, să nu pre
cupețească nici un efort pentru în
făptuirea politicii partidului și sta
tului, a istoricelor documente pe 
care Congresul al XI-lea le-a dat 
poporului nostru, pentru ridicarea 
patriei pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație, pentru trans
punerea în viață a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea Ro
mâniei spre comunism''.

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe meleagurile județului Cluj 
— români, maghiari, germani fi de 
alte naționalități, muncitori, teh
nicieni și ingineri, lucrători din a- 
gricultură, elevi și studenți, oa
meni de știință, litere și artă —, 
stăpîniți de emoții vibrante de fe
ricire și entuziasm, de aleasă mîn- 
drie patriotică și satisfacție ne
țărmurită pentru împlinirea voinței 
unanime de a vă realege în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului nostru, vă roagă să le în
găduiți, cu acest prilej, de suprem 
omagiu adus neasemuit de vredni
cului fiu al României, să vă adre
seze din adincul inimii cele mai 
calde felicitări și urări de multă 
sănătate, multă putere de muncă 
fi ani mulți, plini de roadele în
țelepciunii și cutezanței revoluțio
nare în fruntea partidului, a patriei 
și poporului român — se arată 
in telegrama Comitetului județean 
Cluj al P.C.R.

Am urmărit cu deosebit interes 
desfășurarea lucrărilor Congresului 
al XI-lea, dezbaterile și hotărîrile 
sale. Am aprobat și aprobăm total, 
fără nici o rezervă, istoricele docu
mente care au fost adoptate de 
forumul suprem al comuniștilor. 
Ele constituie marea noastră cartă 
spre viitor, farul ce ne călăuzește 
și conștiința prin care ne vom zidi 
mărețul edificiu al socialismului 
multilateral dezvoltat și al comu
nismului in patria străbună.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că pentru co
muniștii clujeni, pentru toți oame
nii muncii de pe aceste meleaguri 
nu există un ideal mai sfint decît 
acela de a înfăptui neabătut Pro
gramul și politica partidului nostru, 
de a făuri o Românie socialistă 
liberă și înfloritoare".

In telegrama Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R. se arată, între 
altele : „Prezența dumneavoastră 
în fruntea partidului și statului, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, este pentru co
muniștii, pentru toți oamenii muncii 
din județul Argeș, ca și pentru în
tregul popor, cea mai înaltă garan
ție că amplul și cutezătorul Pro
gram de dezvoltare puternică și 
multilaterală a țării, hotărît de cel 
de-al XI-lea Congres al partidului, 
va fi în întregime realizat, că po
litica partidului de înflorire a pa
triei și națiunii noastre socialiste, 
de participare activă la viața in
ternațională, de luptă pentru vic
toria socialismului, păcii și progre
sului va fi continuată și pe viitor 
cu toată fermitatea.

In aceste zile memorabile pentru 
națiunea noastră, cînd Congresul 
al XI-lea a pus piatra de hotar a 
unei noi epoci in istoria glorioasă 

a României, deschizind larg porțile 
viitorului comunist, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că pentru noi 
toți cei ce ■ trăim și muncim în 
Argeș nu există datorie mai mare 
decit. aceea ca — urmindu-vă 
exemplul — să slujim cu devota
ment și credmță partidul și pa
tria. Ne angajăm solemn să mun
cim cu avint sporit, cu cea mai 
mare răspundere pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile Congresului, 
să ne punem întreaga pricepere, 
întreaga energie a brațelor și a 
minții in slujba făuririi viitorului, 
așa cum este el prefigurat în Pro
gramul partidului și in Directive.

Deplini. încrezători. că viitorul 
României socialiste se află in mîi- 
nile unui partid puternic și clarvă
zător, în frunte cu dumneavoastră, 

„IUBITE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

felicitîndu-vă, ne angajăm...11
Din toate colturile țării, mii de telegrame și scrisori 

adresate secretarului general al P. C. R.
vă rugăm să ne permiteți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă urăm din adincul 
inimilor multă sănătate, viață în
delungată, fericire și putere de 
muncă, pentru ca sub conducerea 
partidului, poporul român să urce 
noi trepte spre progres și civiliza
ție, spre strălucirea, măreția națiu
nii noaștre socialiste, a patriei 
noastre scumpe — Republica Socia
listă România",

„Așa cum, în mod strălucit, au 
reliefat lucrările marelui forum al 
comuniștilor — se spune în tele
grama Comitetului județean Har
ghita al P.C.R. — perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea 
a marcat o puternică afirmare a 
forțelor creatoare ale poporului în 
toate sferele vieții materiale și 
spirituale, intr-un climat nou, 
profund democrat, avînd ca rezul
tat obținerea unor mari realizări 
cu care întregul popor se min- 
drește, a unor strălucite înfăptuiri 
care reprezintă întruchiparea nă
zuințelor și aspirațiilor poporului 
nostru. In acești ani, Harghita, 
județul în care trăiesc și muncesc 
împreună în frățească prietenie și 
unitate români și maghiari, a cu
noscut o puternică dezvoltare eco- 
nomico-socială. Pitorescul peisaju
lui de pe cursul superior al Mu
reșului, Oltului, al Tîrnavelor și 
Trotușului a fost amplificat prin 
accentuata dezvoltare a orașelor 
și satelor de aici, prin viața nouă, 
fericită, pe care o trăiesc locui
torii lor, alături de întreaga na
țiune. Toate acestea sint indisolu
bil lăgate de numele și neobosita 
dumneavoastră activitate, mult 
iubite tovarășe Ceaușescu, de pre
ocuparea și grija cu care urmăriți 
consecvent ca, în patria noastră 
scumpă, toți cetățenii să se bucure 
tot mai deplin de binefacerile pro
gresului și civilizației sociajiste.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se arată în 
încheierea telegramei — că in strîn- 
să și de nezdruncinat frăție ți 
unitate, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe meleagurile harghi- 
tene vor constitui și de acum îna
inte un detașament activ al clasei 
muncitoare, al poporului român, în 
opera condusă de partidul eroic al 
comuniștilor pentru înfăptuirea 
întregii politici interne și externe 
a partidului și statului nostru".

„Urmărind cu viu interes ți legi
timă mîndrie patriotică lucrările 
Congresului — se arată în tele
grama Comitetului județean Ialo
mița al P.C.R. — avem convingerea 
nestrămutată că documentele adop
tate reprezintă o puternică bază 
pentru accelerarea procesului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, pentru a- 
firmarea patriei noastre libere și 
independente in lupta pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă. Cea 
mai sigură garanție a înfăptuirii 
neabătute a liniei politice interne 
și internaționale adoptate de Con
gres o constituie faptul că în frun
tea partidului și statului nostru vă 
aflați dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. model stră
lucit de slujire devotată a intere
selor partidului și poporului, neo
bosit luptător pentru bunăstarea și 
fericirea tuturor oamenilor mun
cii. pentru afirmarea principiilor de 
dreptate și echitate socialistă.

In aceste momente de adîncă 
semnificație istorică, vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că ală
turi de întregul popor vom munci 
cu toată dăruirea și pasiunea noas
tră pentru a da viață luminoase
lor prevederi ale Programului par
tidului, obiectivelor și sarcinilor 
mărețe cuprinse în Directivele dez
voltării economico-sociale a Româ
niei, apropiind și mai mult patria 
noastră de civilizația comunistă.

In numele comuniștilor, al tutu
ror locuitorilor din județul nostru 
vă urăm din toată inima, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
deplină sănătate, viață indelungată 
și putere de muncă pentru ca, în 
fruntea partidului și statului, să ne 
călăuziți in continuare cu aceeași 
clarviziune și fermitate pe drumul 
glorios al socialismului și comunis
mului, al prieteniei, colaborării, pă
cii și înțelegerii cu toate popoare
le. făcind ca in acest fel să stră
lucească și mai mult chipul Româ
niei în lume".

„In numele celor peste 80 000 de 
comuniști, al tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru — ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi și de 
alte naționalități — Comitetul jude
țean de partid Timiș vă roagă, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să primiți cele mai calde felicitări 
cu prilejul realegerii dv. de către 
Congresul al XI-lea in înalta func
ție de secretar general al Partidu^ 
lui Comunist Român — se arată în
tre altele in telegramă. '

împreună cu intregul partid și 
popor, organizația noastră județea
nă de partid, toți locuitorii județu
lui omagiază bogata și rodnica dum
neavoastră activitate, pe care o de
dicați. cu nesecată energie, elabo
rării și înfăptuirii politicii marxist- 
leniniste a partidului, împlinirii ce
lor mai scumpe năzuințe ale clasei 
muncitoare, ale întregii noastre na

țiuni socialiste. Minunatele dum
neavoastră calități de eminent mi
litant revoluționar șl om politic lu
cid, clarvăzător, animat de nobilele 
sentimente ale patriotismului socia
list și internaționalismului proletar, 
acțiunile de larg și vibrant ecou în 
conștiința omenirii pe care le-ați 
întreprins pentru instaurarea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale v-au atras profundul 
respect nu numai al poporului nos
tru, ci și al popoarelor de pretutin
deni.

Vă asigurăm că organizația jude
țeană de partid Timiș, «trins unită 
în jurul conducerii partidului, al 
dv„ mult stimate tovarășe secre
tar general, va da viață fără șovăi
re sarcinilor ce-i revin în lumina 
istoricelor documente adoptate de 
Congresul al XI-lea, punînd tot 
mai bine în valoare potențialul ma
terial ți uman, forța de creație și 
spiritul de inițiativă ale celor ce 
muncesc, astfel îneît județul Timiș 
să-și amplifice aportul la măreața 
operă constructivă a întregului po
por, la progresul și prosperitatea 
scumpei noastre patrii."

„Mandatul încredințat de partid 
este mandatul Întregului popor, al 
nostru, al muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor — români, maghiari, 
germani — de pe aceste plaiuri stră
vechi ale patriei, care facem un zid 
de granit în jurul partidului, al 
dumneavoastră, proeminent și înflă
cărat patriot ți internaționalist, pil
dă de slujire devorată a cauzei po
porului — se spune în telegrama 
Comitetului Județean Mureș al 
P.C.R.

Chipul nou al țării, profundele 
transformări pe care le-au cunos
cut județele patriei, prestigiul fără 
precedent pe care și l-a cîștigat 
România în lume sint grăitoare do
vezi ale activității dumneavoastră 
neobosite pentru elaborarea și în
făptuirea liniei politice marxist- 
leniniste a partidului, ale deosebitei 
griji și răspunderi față de cauza sa
cră a națiunii, față de viitorul său 
comunist. Legăm, în mod legitim, 
împlinirile șl năzuințele noastre 
spre mai bine de personalitatea 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și sîntem siguri 
că, avindu-vă în fruntea partidului, 
poporului îi sint garantate indepen
dența șl suveranitatea, munca paș
nică pentru înfăptuirea luminosu
lui Program adoptat de istoricul 
Congres. Exprimîndu-vă cele mai 
alese sentimente de prețuire și sti
mă, de aprobare și adeziune la do
cumentele de excepțională însem
nătate adoptate de înaltul forum al 
comuniștilor români, față de reale
gerea dumneavoastră în fruntea 
partidului, dăm glas voinței noas
tre de a vă urma cu devotament și 
încredere nemărginită.

înalta învestitură ce v-a fost 
acordată constituie garanția că au
toritatea și prestigiul Partidului Co
munist Român, ale scumpei noastre 
patrii în lume vor crește continuu, 
că se vor întări relațiile frățești cu 
țările socialiste și se vor dezvolta 
legăturile de colaborare cu toate 
statele lumii, spre binele poporului, 
al socialismului și păcii".

„Ingăduiți-ne ca, In aceste mo
mente de puternic avint revoluțio
nar, generat de hotărîrile de im
portanță istorică ale celui de-al 
XI-lea Congre» al partidului, să 

exprimăm, în numele întregului ti
neret al patriei — muncitori, țărani, 
elevi, studenti, intelectuali și mi
litari — adînca satisfacție și mindrie 
patriotică, bucuria și entuziasmul 
nostru nestăvilit pentru realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție 
de secretar general ai Partidului 
Comunist Român — se arată în 
telegrama Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Includerea în Programul partidu
lui a unui capitol distinct privind 
tineretul, definirea lui drept o pu
ternică forță socială, viitorul na
țiunii noastre socialiste, exprimă 
in cel mai înalt grad încrederea 
deplină și atenția deosebită acor
date de partid, de întreaga noastră 
societate formării și educării re
voluționare, comuniste a tinerei 
generații, participării sale active la 
uriașa operă de înaintare continuă 
a patriei pe drumul socialismului 
și comunismului. îndeplinind o da
torie de conștiință, permiteți-ne, 
tovarășe secretai- general, să expri
măm sentimentele noastre de pro
fundă gratitudine pentru grija și 
dragostea cu care conducerea par
tidului și statului, dumneavoastră 
personal, înconjurați tineretul, să 
vă asigurăm că, acționînd în spiri
tul hotărîrilor Congresului al XI- 
lea, al indicațiilor pe care le-ați dat 
la intilnirea de lucru cu Biroul C.C. 
al U.T.C. și Biroul Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului U.A.S.C.R., 
vom munci cu hotărîre pentru e- 
ducarea comunistă a tinerei gene
rații, pentru mobilizarea responsa
bilă a tineretului muncitoresc și de 
la sate la înfăptuirea sarcinilor e- 
conomice, pentru prezența activă a 
elevilor și studenților la procesul 
de transformare revoluționară a 
invățămîntului, de legare a sa cu 
cercetarea și producția. Vom face 
totul pentru antrenarea tuturor 
tinerilor la înfăptuirea, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 

a vastului Program de înflorire 
multilaterală a patriei, de înaintare 
a României spre comunism.

Profund încrezători în idealurile 
socialismului și comunismului, de 
care sîntem atașați cu toată ființa 
noastră, avînd drept călăuză pilda 
dumneavoastră de muncă și viață, 
vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu dăruire și pasiune 
pentru înfăptuirea hotărîrilor is
torice adoptate de Congresul al XI- 
lea al Partidului Comunist Român, 
pentru înălțarea scumpei noastre 
patrii — România socialistă — pe 
culmile progresului și civilizației 
socialiste și comuniste."

„Sintem mîndri și pe deplin sa- 
tisfâcuți că dorința noastră arzătoa
re a coincis întru totul cu cea a mi
lioanelor de oameni din țara noas
tră. Comuniștii, întregul colectiv de 
oameni ai muncii din întreprinde
rea de sîrraă și produse din sirmă 
Buzău — se arată într-o altă tele
gramă — au primit cu un nespus 
entuziasm și bucurie hotărirea Con
gresului care a dat glas dorinței în
tregului nostru popor, realegînd pe 
cel mai iubit și pțețuit fiu al său, 
eminent patriot și încercat condu
cător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului".

„Vă rugăm să ne permiteți, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă aducem și cu acest 
prilej omagiul nostru fierbinte, re
cunoștința deplină pentru grija și 
dragostea cu care ne înconjurați, 
pentru permanentul exemplu de co
munist și om de omenie pe care-1 
oferă fiecăruia dintre noi viata și 
activitatea dumneavoastră de în
cercat și consacrat conducător po
litic, patriot înflăcărat și interna
ționalist consecvent — se spune, 
între altele, în telegrama Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

însușindu-ne ■ unanim hotărîrile 
adoptate de Congres pentru dez
voltarea de ansamblu a întregii 
noastre societăți, deplin conștienți 
de importanța sarcinilor ce ne re
vin nouă, tuturor acelora care ne 
pregătim astăzi pe băncile facultă
ților, organizației noastre comunis
te, vom face totul pentru a înfăp
tui dezideratele transformării revo
luționare a invățămîntului. ale le
gării sale organice cu cercetarea și 
producția. Prin acțiunea dinamică 
și responsabilă a asociațiilor stu
denților comuniști, în strînsă legă
tură cu organele de învățămînt, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
vom munci neobosit pentru ca școa
la superioară să devină o școală a 
educării omului nou, cu o înaltă 
competență, hotărît să muncească 
peste tot, acolo unde se înfăptuiește 
politica Partidului Comunist Ro
mân. Ne angajăm să intensificăm 
întreaga activitate politico-educati- 
vă în vederea formării și educării 
comuniste, prin muncă și pentru 
muncă, a viitorilor specialiști — ce
tățeni cu o înaltă pregătire politică 
și profesională, devotați trup și su
flet cauzei Partidului Comunist 
Român. Noi. toți studenții țării, or
ganizația noastră revoluționară, a- 
sigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom milita neabătut 
și nu vom precupeți nici un efort 
pentru a contribui, alături de între

gul tineret și popor, cu tot entu
ziasmul și elanul vîrstei noastre, la 
transpunerea în fapte a mărețelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea."

„Exprimîndu-ne convingerea că 
realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului este o chezășie sigură a în
făptuirii mărețelor prevederi ale 
Directivelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R. și Programului Partidului 
Comunist Român, de ridicare a 
patriei noastre pe noi culmi de 
civilizație și progres, ne anga
jăm, tovarășe secretar general, 
că vom munci cu rivnă și abnega
ție pentru a ne realiza în mod e- 
xemplar sarcinile ce ne revin din 
documentele aprobate de Congresul 
al XI-lea al P.C.R." — se spune in 
telegrama Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele.

„Constructorii de mașini-unelte și 
electrotehnice vă felicită din toată 
inima cu prilejul realegerii dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Co-: 
munist Român. Ne angajăm, tot
odată, să muncim cu toată rîvna și 
abnegația, să nu precupețim nici 
un efort pentru realizarea exem
plară a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român și a sarcinilor ce ne revin 
pentru dezvoltarea în continuare a 
industriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii — se spune 
in telegrama Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Uneltc și 
Electrotehnicii.

Cu gindul și cu inima alături de 
dumneavoastră, constructorii de 
mașini-unelte și electrotehnice vă 
urează, mult stimate tovarășe se
cretar general, sănătate, fericire, 
viață îndelungată și noi succese în 
activitatea ce o desfășurați pentru 
ridicarea nivelului de trai al po

porului nostru, pentru pace și feri
cire in lume".

„Vă asigurăm și cu acest prilej, 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, pe dumneavoastră per
sonal și intregul Comitet Central al 
Partidului Comunist Român, că mi
nerii și petroliștii, consecvenți tra
dițiilor revoluționare de muncă și 
de luptă care i-au însuflețit de-a 
lungul anilor, -se vor achita In mod 
exemplar de sarcinile ce le revin 
din actualul cincinal, că vor munci 
cu devotament și abnegație pentru 
îndeplinirea prevederilor documen
telor Congresului al XI-lea al Par
tidului Comunist Român, pentru 
realizarea cincinalului 1976—1980 
șl dezvoltarea industriei ex
tractive în peripada 1981—1990, 
garanția dezvoltării bazei energeti
ce și de materii prime minerale a 
economiei noastre naționale" — se 
arată in telegrama Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei.

„Lucrătorii Ministerului Energiei 
Electrice, în frunte cu comuniștii — 
sa arată între altele în telegramă 
— se angajează să-și consacre în
treaga activitate pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a par
tidului, să acționeze cu hotărîre 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din documentele Congresului 
al XI-lea al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea industriei energiei e- 
lectrice și termice, utilizarea rațio
nală a combustibililor și a energiei 
și creșterea siguranței in funcțio
narea sistemului energetic națio
nal". '

„Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort și vom de
pune Întreaga noastră putere de 
muncă și creație in slujba îndepli
nirii exemplare a sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile adoptate de 
Congres fi vă asigurăm că în pro
cesul de elaborare și fundamentare 
a planului vom aplica neabătut sti
lul și metodele dumneavoastră de 
muncă pentru reflectarea prin plan 
a liniei politice generale, profund 
realiste a partidului, stabilite la 
Congresul al XI-lea" — se sublinia
ză in telegrama Comitetului de Stat 
al Planificării.

„Consiliul de conducere al Minis
terului Apărării Naționale, se arată 
intr-o altă telegramă, exprimînd 
sentimentele celei mai depline 
adeziuni a militarilor armatei noas
tre populare, vă prezintă onorul 
ostășesc și vă adresează, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde și respectuoase feli
citări cu prilejul realegerii dum
neavoastră ca secretar general ăl 
Partidului Comunist Român.

Asemenea tuturor oamenilor 
muncii, fiii României aflați sub dra
pel încearcă o nemărginită bucurie 
pentru faptul că marele forum al 
comuniștilor țării, indeplinindu-și 
mandatul încredințat de intregul 
partid, de întregul popor, v-a rein
vests cu funcția de cea mai înaltă 
răspundere in conducerea destine
lor țării pe calea socialismului și 
comunismului. Ei văd in această 
fericită realegere un act de însem
nătate cu adevărat istorică pentru 
viitorul poporului român. Convin
gerea noastră fermă este că pre
zența și activitatea dumneavoastră 
prodigioasă în fruntea gloriosului 
nostru partid reprezintă cea mai 
sigură garanție a înfloririi multila
terale a patriei, a întăririi capacită
ții ei de apărare.

Vă încredințăm, și cu acest prilej, 
că militarii de toate gradele — de 

la soldat la general — își vor con
sacra întreaga energie, pricepere și 
putere de muncă Înfăptuirii neabă
tute a hotăririlor istorice ale Con
gresului al XI-lea, a politicii in
terne și externe a partidului, stră- 
juirii cu abnegație a cuceririlor re
voluționare ale poporului, a inde
pendenței și suveranității României 
socialiste, fiind gata în orice mo
ment să execute fără șovăire ordi
nele patriei, ale partidului, ale 
dumneavoastră, tovarășe comandant 
suprem."

„înflăcărați de cele mai înălțătoa
re sentimente de stimă și prețuire, 
vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne permiteți a vă a- 
dresa' din adincul ființei noastre 
calde felicitări, urări de multă să
nătate, viață îndelungată spre bi
nele și fericirea poporului, înflori
rea și prosperitatea patriei noastre 
socialiste — se relevă în telegrama 
Consiliului de conducere al Minis
terului de Interne.

Integrîndu-ne în eforturile între
gii națiuni, ințelegind pe deplin 
misiunea ce ne revine in societate, 
animați de, dragoste fierbinte și 
devotament nețărmurit față de pa
trie, popor și partid, vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, câ vom 
milita cu fermitate și întreaga răs
pundere pentru a contribui la trans
punerea în viață a imensei bogății 
de idei cuprinse în documentele 
Congresului al XI-lea, a tuturor 
hotăririlor adoptate, vom acționa 
cu perseverență și intransigență 
pentru a. apăra cuceririle revolu
ționare ale poporului român, secu
ritatea statului, avutul obștesc și 
personal,, ordinea și liniștea publi
că. Ne angajăm să slujim cu cre
dință poporul și partidul, să apă
răm, cu bărbăție și totală dăruire, 
glia. străbună, independența și su
veranitatea națională, să ne adu

cem o contribuție sporită la fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și a înaintării spre 
comunism a scumpei noastre pa
trii, România socialistă."

„In îndrăznețele proiectele de 
viitor cuprinse în documentele 
Congresului, in complexitatea ana
lizei pe care se întemeiază fiecare 
opțiune a dezvoltării societății ro
mânești și in clarviziunea revolu
ționară ce caracterizează fiecare 
prevedere regăsim trăsăturile de
finitorii ale întregii dumneavoastră 
gindiri și activități, familiare fie
căruia dintre cei peste 21 milioane 
de cetățeni ai acestor meleaguri, și 
binecunoscute dincolo de hotarele 
țării, pretutindeni in lume unde 
strălucita afirmare a României 
moderne este asociată în mod orga
nic prezenței în fruntea partidului 
și statului nostru a eminentului 
militant comunist care sînteți.

Felicitîndu-vă din toată inima 
pentru strălucita dumneavoastră 
realegere în fruntea partidului co
muniștilor români și dorindu-vă 
ani mulți, multă sănătate și împli
nirea tuturor proiectelor prin care 
această țară și acest partid vor ști 
să urce neabătut, mereu mai sus, 
spre culmile progresului și civiliza
ției socialiste, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru traducerea in viață a tutu
ror sarcinilor ce ne vor reveni în 
aplicarea neabătută a politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru, hotăriți să facem totul pentru 
a merita prin munca și viața noas
tră, a fiecăruia dintre noi, marea 
mindrie de a trăi acum și aici, de 
a fi membrii gloriosului nostru 
partid comunist, sub înțeleaptă 
dumneavoastră conducere" — se 
relevă in telegrama Ministerului 
Afacerilor Externe.

„în acest moment istoric, de înăl
țătoare bucurie, lucrătorii Procura
turii Republicii Socialiste România,
— se arată între altele în telegramă
— dau glas sentimentelor de pro
fundă admirație și respect față de 
persoana dumneavoastră și vă u- 
rează să încununați cu noi și stră
lucite realizări activitatea prodi
gioasă, neobosită ce o desfășurați 
in fruntea partidului și statului 
nostru, pentru fericirea întregului 
popor și vă asigură că vor face lo
tul pentru continua întărire a le
galității și ordinii de drept, pentru, 
triumful spiritului de dreptate și 
echitate socialistă în România".

„Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la întreprinderea 
forestieră de exploatare și trans
porturi Bistrița, județul Bistrița- 
Năsăud — se arată într-o altă te
legramă — vă adresează cele mal 
calde felicitări și omagii cu prile
jul realegerii în funcția de secretar 
general al P.C.R. și vă încredințea
ză că își va dedica toate puterile 
de muncă pentru traducerea în via
ță a hotărîrilor istorice pe care le-a 
adoptat Congresul al XI-lea al 
partidului.

Vă raportăm, iubite tovarășe se
cretar general, cu această ocazie, că 
pină la sfirșitul acestui an jubiliar 
vom realiza peste planul pe 4 ani 
18 milioane lei la producția globală, 
50 milioane lei la producția marfă, 
jar peste prevederile cincinalului 
vom obține în această perioadă, în 
plus, 41 milioane lei valută la ex
port și peste 18 milioane lei la in
vestiții. Vă rugăm să ne permiteți 

să alăturăm aceste realizări omagil- 
lor și caldelor felicitări pe care vi 
le adresează astăzi țara întreagă".

„înfăptuirile perioadei contempo
rane poartă amprenta personalității 
dumneavoastră, a puternicelor 
dumneavoastră însușiri de conducă
tor înzestrat cu un înalt spirit crea
tor, strălucit gînditor și om de ac
țiune, patriot înflăcărat și interna
ționalist consecvent, hotărit revolu
ționar și promotor al noului, carac
terizat printr-o profundă capacitate 
de analiză științifică a vieții social- 
politice românești în strînsă cone
xiune cu fenomenele internaționale. 
Grija permanentă pe care o acor
dați dezvoltării științei și tehnicii 
în țara noastră, indicațiile dumnea
voastră prețioase călăuzesc întreaga 
noastră activitate creatoare ; ele 
constituie chezășia îndeplinirii cu 
succes a obiectivelor pe care ni le 
pune în față cincinalul, afirmării cu 
putere a revoluției științifice și 
tehnice în România.

Ferm convinși de importanța re
alegerii dumneavoastră ca secretar 
general al partidului pentru asigura
rea viitorului fericit al patriei noas
tre, ne angajăm solemn să ne mobi
lizăm toate forțele, toate resursele 
de abnegație și responsabilitate, de 
energie creatoare și spirit de ini
țiativă, pentru înfăptuirea sarcini
lor mărețe trasate de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân" — se relevă in telegrama Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia.

„Cu prilejul acestei înalte recu
noașteri a meritelor și activității 
dumneavoastră, vă rugăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți felicitările călduroase și 
sentimentele de satisfacție, recu
noștință și gratitudine ale tuturor 
cercetătorilor din domeniul științe
lor sociale, pentru tot ce ați făcut 
pentru Înălțarea țării pe plan ma
terial și spiritual, pentru bogata și 
generoasa dumneavoastră activita
te teoretică și ideologică, pătrunsă 
de adincă înțelepciune politică, de 
grijă față de destinele țării — se 
spune în telegrama Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
in acest moment solemn că, mun
cind cu perseverență și spirit de 
răspundere, cercetătorii din dome
niul științelor sociale vor spori con 
tribuția lor la realizarea Programu
lui partidului, la afirmarea științe 
și culturii românești pe plan inter
național".

„Prezenta în fruntea partidului 
șl a statului nostru a puternice' 
dumneavoastră personalități con 
stituie cea mai sigură garanție d' 
propășire a țării noastre socialiste 
pe noi culmi ale progresului și ci
vilizației, de afirmare tot mai stră
lucită a României pe scena inter
națională. Vă asigurăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ni 
vom precupeți nici un efort pen 
tru a traduce în viață neprețuitei- 
îndrumări pe care ni le-ați dat în 
numeroase ocazii privind dezvol
tarea armonioasă a arhitecturii ș- 
sistematizării în țara noastră" — se 
arată in telegrama Uniunii arhitec- 
ților din Republica Socialistă Româ
nia.

„Scriitorii din România socialistă 
vă exprimă, odată Cu totala lor a- 
deziune la hotărîrile marelui forum 
al comuniștilor, cele mai calde fe
licitări cu prilejul realegerii dum
neavoastră în înalta funcție dc se
cretar general al Partidului. Comu
nist Român. Obștea scriitoricească 
din țara noastră vede in acest aci 
recunoașterea valorii fără seamăn 
a eminentei dumneavoastră perso
nalități, cel mai iubit și stimat fiu 
al patriei, consacrarea firească a 
prețuirii pe care partidul și țara în
treagă v-o acordă pentru munca 
neobosită pe care o desfășurați cu 
înalt spirit revoluționar și neobosi
tă abnegație in slujba intereselor 
majore ale partidului și poporului 
român.

Slujitorii condeiului din România 
socialistă se angajează să susțină 
și pe viitor, cu cea mai conștientă 
convingere și responsabilitate co
munistă, mandatul care vi’ s-a în
credințat. Prin operele lor literare, 
care se vor strădui să se inspire 
de la izvorul realităților noastre so
ciale. ca oglindă fidelă a aspirații
lor și realizărilor poporului român, 
scriitorii de toate graiurile din 
România vă încredințează că vor 
face tot ce le va fi cu putință 
omenește ca să merite înaltul titlu 
de ajutoare de nădejde ale parti
dului" — se arată, între altele. în 
telegrama Uniunii scriitorilor din 
Republica Socialistă România.

In telegrama colectivului între
prinderii textile „11 Iunie" din Cis- 
nădie se relevă, intre altele: „Sin
tem ferm convinși și avem deplină 
siguranță că prin realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, istoricul 
Program adoptat de Congresul al 
XI-lea va fi îndeplinit în mod exem
plar, că succesele dobindite pină 
acum în toate domeniile vor fi am
plificate, iar țara noastră va îna
inta neîntrerupt pe calea luminoasă 
a socialismului și comunismului. 
Asigurăm conducerea partidului, 
personal pe tovarășul Ceaușescu, că 
muncitorii și tehnicienii, inginerii 
și economiștii din întreprinderea 
noastră vor urma cu tot devota
mentul politica partidului nostru, 
pentru perfecționarea în continua
re a activității, pentru a fi mereu 
la înălțimea mărețelor sarcini în
credințate de partid".

„Realegerea dumneavoastră în cea 
mai înaltă funcție de conducere — 
se arată în telegrama Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport — ne întărește convingerea 
că mișcarea sportivă a României 
socialiste nu va precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor ce ne revin în crește
rea și educarea unui tineret sănă
tos. viguros, capabil să traducă în 
viață cuvintul înflăcărat al parti
dului, să reprezinte cu cinste, in 
marile confruntări internaționale, 
culorile și prestigiul țării, să-și a- 
ducă o contribuție substanțială la 
dezvoltarea multilaterală a tuturor 
membrilor societății noastre socia
liste".

Alte telegrame șl scrisori s-au 
primit din partea: Comitetului de 
partid al sectorului 8 din Capitală; 
Comitetului de partid al lucrătorilor 
din Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Academiei 
de științe agricole și silvice; Insti
tutului de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului; Consi
liului județean al sindicatelor Cluj; 
Consiliului județean al sindica
telor Argeș: Inspectoratului ge
neral de stat pentru directivâre și 
control în proiectarea și executa
rea construcțiilor.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Conducătorul delegației Consiliului RevoluționarConducătorul delegației Partidului Poporului din Mauritania

Suprem al Somaliei

Secretarul general al Partidului 
Comunist Roman, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe conducătorul dele
gației Partidului Poporului din Mau
ritania, Abdoul Aziz Sail, responsa
bilul Permanentei partidului, care a 
participat la Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial mesaj de salut din partea 
președintelui. Republicii Islamice 
Mauritania, secretar general al Par
tidului Poporului din Mauritania, 
Moktar Ould Daddah.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un cald salut 
conducerii Partidului Poporului din

Conducătorul delegației Partidului Socialist 
Desturian din Tunisia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, pe Mohamed Sayah, 
membru al Biroului Politic al C.C., 
directorul Partidului Socialist Des
turian din Tunisia, conducătorul de
legației P.S.D. la cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a subliniat 
că președintele Republicii Tunisia, 
Habib Bourguiba, i-a încredințat plă
cuta misiune de a exprima tovară
șului Nicolae Ceaușescu urările sale 
cele mai cordiale, precum și ale 
Partidului Socialist Desturian, senti
mentele de profundă stimă pentru o- 
pera întreprinsă în fruntea partidu
lui și a statului român. Președintele 
Habib Bourguiba a Reafirmat intere
sul deosebit pe care îl acordă cola
borării dintre țările și partidele

(Urmare din pag. I)
sitatea concentrării eforturilor, in 
primul rînd în direcția realizării 
exemplare, la toți indicatorii, a 
planului pe anul în curs, concomi
tent cu pregătirea în condiții opti
me a producției pe anul 1975.

întrecerea socialistă, care în în- 
tîmpinarea Congresului a consem
nat atîtea inițiative minunate și 
fapte de seamă pe frontul muncii 
constructive, nu numai că nu tre
buie să-și diminueze intensitatea, ci, 
dimpotrivă, să se amplifice, stimu- 
lînd și mai mult capacitatea crea
toare a celor ce muncesc. Pentru 
fiecare colectiv de muncă constituie 
o chestiune de cinste să-și mobili
zeze la maximum forțele, in așa fel 
incit pînă la sfîrșitul anului, de 
care ne mai desparte doar o lună, 
să nu existe nici un fel de restanțe, 
să se asigure realizarea prevederi
lor de plan la toți indicatorii, să se 
obțină rezultate mereu superioare 
în sporirea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, realizarea de economii, 
reducerea consumurilor de energie 
electrică, combustibili și materii 
prime, predarea la termen a inves
tițiilor, creșterea eficienței întregii 
activități economice. Sarcini impor
tante revin și celor ce muncesc în 
agricultură, pentru pregătirea în 

Mauritania, secretarului său general 
și președintele republicii, Moktar 
Ould Daddah, precum și urări de noi 
succese poporului mauritanian in 
dezvoltarea economică, în întărirea 
independenței patriei sale.

în cadrul întrevederii, la care a 
participat tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., au fost abordate pe larg u- 
nele probleme ale promovării în noi 
domenii de interes comun a relațiilor 
de prietenie și colaborare . româno- 
mauritane.

în acest context, oaspetele a îm
părtășit unele dintre preocupările 
partidului și guvernului său, ale po
porului mauritanian, angajat pe dru

noastre, satisfacția față de evoluția 
relațiilor româno-tunisiene, convin
gerea că aceste raporturi prietenești 
se vor extinde și întări tot mai mult 
în viitor. •

Președintele Habib Bourguiba a 
reînnoit invitația făcută președinte
lui Nicolae Ceaușescu de a întreprin
de o vizită oficială în Tunisia, rele- 
vînd că atît conducătorii tunisieni cit 
și poporul țării sale sint fericiți să-1 
aibă ca oaspete pe șeful statului ro
mân.

Președintele JMicolae Ceaușescu a 
transmis președintelui Habib Bour
guiba calde mulțumiri pentru urările 
și sentimentele prietenești adresate, 
pentru reînnoirea invitației de a vi
zita Tunisia, invitație pe care o ac
ceptă cu plăcere. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că așteaptă cu 
interes și satisfacție reîntîlnirea cu 
președintele Bourguiba, pentru a 
continua schimbul prietenesc și rod
nic de vederi. în scopul intensificării 
și. diversificării, pe multiple planuri, 
a relațiilor de prietenie și colaborare

condiții optime a recoltei anului vii
tor, înfăptuirea tuturor măsurilor 
în vederea obținerii unor producții 
cerealiere și zootehnice mereu spo
rite,

Mii și mii de mesaje sosite pe 
adresa Congresului din partea or
ganizațiilor de partid, de masă și 
obștești, a colectivelor de muncă 
din întreprinderi, instituții și de 
la sate, a cetățenilor de toate 
vîrștele și naționalitățile au dat 
expresie directă înaltei aprecieri și 
deplinei adeziuni a celor ce mun
cesc față de documentele aflate în 
dezbatere, angajamentului ferm de 
a face totul pentru ca prevederile 
Programului și ale Directivelor să 
fie realizate. Să facem totul ca la 
încheierea anului. întregul popor să 
poată adresa partidului un unic 
mesaj — vestind realizarea cu de
plin succes a tuturor sarcinilor dez
voltării economico-sociale pe anul 
în curs.

Pentru absolut toate sectoarele de 
activitate, documentele Congresului 
au definit obiective clare, sarcini 
precise. Esențial este să se înțelea
gă pretutindeni că ele nu se mate
rializează de la sine, nu devin rea
lități in mod spontan, ci numai și 
numai prin eforturile tuturor celor 
ce muncesc, prin gîndire creatoare 
și activitate concretă, practică, in 
care fiecare trebuie să-și mobilize

mul progresului social și economic, 
al afirmării intereselor sale națio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
rătat că România, poporul român, 
care urmăresc cu simpatie eforturile 
Mauritaniei in, vederea edificării unei, 
vieți mai bune, vor extinde coopera
rea economică și tehnico-științifică, 
vor acorda sprijinul lor poporului 
prieten mauritanian. De ambele părți 
au fost trecute in revistă modalită
țile de înfăptuire a unor ptoiecte de 
interes comun menite să pună în va
loare potențialul existent îh dome
niul unei strînse cooperări economice 
în folosul ambelor popoare.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

în numele său, al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și al poporului român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a transmis 
președintelui Habib Bourguiba salu
tări frățești, precum și cele mai bune 
urări, iar poporului tunisian pros
peritate și pace, împreună cu dorin
ța ca relațiile româno-tunisiene să 
cunoască un curs mereu ascendent, 
în folosul reciproc, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii internaționa
le.

în cadrul întrevederii s-a eviden
țiat că participarea unei delegații a 
P.C.R. la recentul Congres al Parti
dului Socialist Desturian din Tunisia 
și a unei delegații a acestui partid 
la lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
reprezintă expresii semnificative ale 
raporturilor prietenești româno-tu
nisiene.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

ze întreaga pricepere, putere de 
muncă și, mai presus de orice, spi
ritul de responsabilitate. Cînd exis
tă asemenea perspective cum a con
figurat Congresul, cînd există tra
sate căi clare spre îndeplinirea lor 
și cînd dispunem de mijloacele și

Să trecem cu hotărîre 
la muncă

forțele necesare, problema responsa
bilității capătă o însemnătate capi
tală. Simțul răspunderii față de 
partid, față de popor, față de viito
rul patriei socialiste trebuie să de
vină o trăsătură fundamentală, ge
neralizată la scara întregii societăți. 
Dezbaterea amplă care a precedat 
Congresul a făcut ca toate forțele 
națiunii să se manifeste cu putere, 
într-o impresionantă unitate, și 
să-și spună ferm cuvîntul ; acum 
este necesar ca aceleași vaste forțe

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a acordat o în
trevedere, vineri dimineața, condu
cătorului delegației Consiliului Revo
luționar Suprem al Somaliei, Mo
hamed Omar Gess, membru al 
C.R.S., ministru, care a participat la 
lucrările Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al' Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost transmis de către oaspete un

Conducătorul delegației Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe Fidelis d’Almeida 
Cabrai, membru al Comitetului Su
perior de Luptă, ministrul justiției, 
conducătorul delegației Partidului 
African al Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde — P.A.I.G.C. la cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj priete
nesc din partea tovarășului Aristi
des Pereira, secretar general al 
P.A.I.G.C., care-și exprimă convin
gerea că Partidul Comunist’ Român 
și secretarul său general, România 
socialistă și poporul român vor a- 

sociale, aceleași profunde energii ce 
sălășluiesc în popor să fie puse în 
acțiune, mobilizîndu-și resursele 
inepuizabile de gîndire, inițiativă și 
putere de muncă pentru transpune
rea în viață a obiectivelor stabilite.

Rolul hotărîtor in înfăptuirea cu 

succes a hotărîrilor Congresului re
vine organelor și organizațiilor de 
partid, pentru care aducerea la în
deplinire a acestor hotărîri devine 
legea întregii activități — ca o ex
presie a disciplinei de partid, a pa
triotismului înflăcărat al comuniști
lor. După cum se știe, documentele 
Congresului au subliniat necesita
tea obiectivă a perfecționării cali
tative a activității organizațiilor de 
partid ; primul examen al îndepli
nirii acestei sarcini și însăși per

cordial și prietenesc salut, însotit de 
urări de sănătate, de noi succese în 
activitatea sa, din partea președin
telui Consiliului Revoluționar Su
prem al Somaliei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat membrilor 
Consiliului Revoluționar Suprem, 
personal președintelui, general maior 
Mohamed Siad Barre, șef al statu
lui somalez, salutul său, împreună 
cu cele mai bune urări de progres și 
bunăstare pentru poporul somalez.

Convorbirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și conducătorul 
delegației, Mohamed Omar Gess, a

corda in continuare același ajutor 
frățesc și multilateral poporului din 
Guineea-Bissau, angajat acum, după 
obținerea independenței, în lupta 
pentru înlăturarea moștenirii colo
niale, a subdezvoltării, pentru pro
pășire economică și socială de sine 
stătătoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe conducătorul delegației să 
adreseze tovarășului Aristides Pe
reira cordiale salutări și urări de 
succes în activitatea de consolidare 
a independenței și suveranității na
ționale, precum și mulțumirile sale 
pentru prezența delegației P.A.I.G.C. 
la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. Secretarul general al Parti
dului Comunist Român a reafirmat 
solidaritatea militantă, hotărîrea

fecționarea propriu-zisă se vor rea
liza în procesul îndeplinirii hotă- 
ririlor Congresului, în munca des
fășurată pentru unirea și mobiliza
rea tuturor forțelor colectivelor de 
oameni ai muncii din fiecare sec
tor, din fiecare unitate în vederea 
înfăptuirii politicii partidului.

Este un adevărat test de matu
ritate și o sarcină deosebit de res
ponsabilă a organizațiilor de partid 
să-și intensifice activitatea atît pe 
plan politico-ideologic și educativ, 
pentru a asigura ca hotărîrile Con
gresului să fie temeinic cunoscute 
și însușite de toți oamenii muncii, 
să devină propria lor cauză și, in 
același timp, să desfășoare o vastă 
muncă organizatorică, repartizînd 
just forțele, stabilind cu discernă- 
mînt prioritățile, concentrind efor
turile spre ceea ce este mai im
portant, esențial în domeniul res
pectiv.

La Congres, în încheierea lucră
rilor, au fost subliniate importan
tele responsabilități ce le revin 
in această privință delegaților care 
au reprezentat organizațiile de 
partid. întorși acasă, ei au datoria, 
așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, să ducă în orga
nizațiile lor spiritul de responsabi
litate, de activitate laborioasă și 
însuflețită, ce s-a manifestat per
manent în Congres, ca o trăsătură 

fost consacrată unor probleme ale 
dezvoltării pe multiple planuri a co
laborării româno-somaleze.

Sub semnul interesului comun pen
tru promovarea unei conlucrări tot 
mai largi, în cele mai diverse do
menii, de ambele părți s-au relevat 
existența unor posibilități concrete 
de promovare a colaborării româno- 
somaleze, hotărîrea de a le fructifica 
în folosul ambelor popoare, al pro
gresului și înțelegerii în lume.

Schimbul de vederi între președin
tele Nicolae Ceaușescu și conducă
torul delegației somaleze s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

fermă a partidului și țării noastre 
de a sprijini eforturile poporului din 
Guineea-Bissau consacrate propă
șirii patriei, dezvoltării ei pe calea 
progresului economic și social.

în timpul convorbirii, evocîndu-se 
bunele relații de prietenie și colabo
rare existente intre P.C.R. și 
P.A.I.G.C., între România și Repu
blica Guineea-Bissau, a fost eviden
țiată dorința comună de a extinde 
și adinei conlucrarea, pe multiple 
planuri, de a întări cooperarea eco
nomică, tehnico-științifică, în folosul 
ambelor țări și popoare.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o ambianță de caldă prietenie mi
litantă, a participat tovarășul Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

proprie a acestuia, hotărîrea ce a 
dominat lucrările de a face totul 
pentru a asigura creșterea rolului 
conducător al partidului, a asigura 
îndeplinirea marilor angajamente 
asumate de partid în fața națiunii, 

înaintea poporului nostru se des
chid perspective mărețe, însufleți- 
toare. Programul partidului este 
programul poporului — nu numai 
prin faptul că a întrunit adeziunea 
Iui deplină, dar și pentru că este 
un program destinat poporului, ri
dicării bunăstării și fericirii întregii 
noastre națiuni socialiste, pentru că 
înfăptuirea Iui depinde întru totul 
de popor, de munca și eforturile 
lui.

Este o trăsătură majoră, defini
torie a societății noastre aceea că 
în România socialistă tot ceea ce 
creează poporul prin munca sa îi 
aparține în întregime, slujind înflo
ririi patriei, făuririi unei vieți din 
ce in ce mai bune. Răspunzînd în
flăcărate! chemări a secretarului 
general al partidului, să facem to
tul pentru a da viață mărețelor 
obiective ale Programului partidu
lui, pentru a apropia viitorul minu
nat, viitorul de aur al patriei, pe 
care l-au visat cei mai buni fii ai 
poporului și pe care l-a conturat cu 
clarviziune și cutezanță Congresul 
al XI-lea I

Plecarea 
unor oaspeți

Vineri, delegațiile a numeroase 
partide comuniste și muncitorești, 
socialiste și progresiste, ale unor miș
cări de eliberare națională care au 
participat la lucrările Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân au părăsit Capitala : delegația 
UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IU
GOSLAVIA, condusă de Stane Do- 
lanț, secretar al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului Comitetului Cen
tral al U.C.I. ; delegația PARTIDU
LUI COMUNIST ITALIAN, condusă 
de Carlo Galluzzi, membru al Direc
țiunii, al Biroului Politic și al Se
cretariatului C.C. al P.C.I, ; delegația 
PARTIDULUI COMUNIST BULGAR, 
condusă de Boris Velcev, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B. ; delegația PARTIDULUI CO
MUNIST FRANCEZ, condusă de Guy 
Besse, membru al Biroului Politic al 
P.C. Francez ; delegația PARTIDU
LUI SOCIALIST UNIT DIN GER
MANIA, condusă de Gerhard Griine- 
berg, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G. ; delegația 
PARTIDULUI MUNCITORESC U- 
NIT POLONEZ, condusă de Jan 
Szydlak, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P. ; delega
ția PARTIDULUI BAAS ARAB SO
CIALIST DIN SIRIA, condusă de 
Mohamed Jaber Bajbaouj,- secretar 
general adjunct, membru al Coman
damentului Regional al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria ; delega
ția PARTIDULUI COMUNIST DIN 
CUBA, condusă de Râul Garcia Pe
laez, membru ăl Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba ; delegația PARTI
DULUI COMUNIST PORTUGHEZ, 
condusă de Fernando Blanqui Teixei
ra, membru al Comisiei politice a 
C.C. al P.C. Portughez ; delegația 
PARTIDULUI POPULAR REVOLU
ȚIONAR MONGOL, condusă de Leg- 
denghiin Damdinjav, membru al C.C. 
al P.P.R.M., membru al Biroului 
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole, președintele Comitetului contro
lului popular ; delegația PARTIDU
LUI SOCIALIST ITALIAN, condusă 
de Pietro Lezzi, membru al Direc
țiunii P.S.I. ; delegația FRONTULUI 
DE ELIBERARE NAȚIONALA DIN 
ALGERIA, condusă de Abdelaziz 
Maoui, membru al guvernului, mi
nistrul turismului ; delegația CON
GRESULUI NAȚIONAL AFRICAN 
DIN AFRICA DE SUD, condusă de 
Alfred Nzo, secretar general al 
A.N.C. ; delegația . PARTIDULUI 
MUNCII DIN OLANDA, condusă de 
Ien Van Der Heuvel-De Blank, pre
ședintele în funcțiune al partidului ; 
delegația MIȘCĂRII POPULARE A 
REVOLUȚIEI DIN ZAIR, condusă 
de’Kithima Bin Ramazzani, membru 
al Biroului Politic al M.P.R. ; dele
gația PARTIDULUI UNIT AL INDE
PENDENȚEI NAȚIONALE (U.N.I.P.) 
DIN ZAMBIA, condusă de W. P. 
Nyerenda, președinte al Comisiei 
disciplinare și promovării a U.N.I.P., 
membru al C.C. al U.N.I.P. ; 
reprezentantul PARTIDULUI SO
CIALIST-POPULAR DIN NORVE
GIA, Stern Ornhoi, președintele 
partidului ; reprezentantul PARTI
DULUI SOCIALIȘTII-DEMOCRAȚI 
(A.I.K.) DIN NORVEGIA, Arne 
Saether, membru al C.C. al partidului ; 
delegația PARTIDULUI SOCIALIST- 
DESTURIAN, condusă de Mohamed 
Sayah, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.D., directorul partidu
lui ; delegația PARTIDULUI REVO
LUȚIONAR INSTITUȚIONAL DIN 
MEXIC, condusă de Fidel Herrera 
Beltran, secretar organizatoric al Co
mitetului Executiv Național al P.R.I., 
deputat in parlament ; delegația 
PARTIDULUI SOCIALIST SAN- 
MARINEZ, condusă de Remy Giaco- 
mini, secretar general al partidului ; 
delegația PARTIDULUI CONGRE
SUL ÎNTREGULUI POPOR (A.P.C.) 
DIN SIERRA LEONE, condusă de 
C. A. Kamara-Taylor, secretar gene
ral al partidului, ministrul finanțelor ; 
delegația PARTIDULUI COMUNIST 
DIN AUSTRALIA, condusă de Laurie 
Carmichael, membru al Comitetului 
Executiv Național al partidului ; de
legația PARTIDULUI COMUNIST 
DIN BANGLADESH, condusă de A- 
nil Mukherjee, secretar al C.C. al 
P.C. din Bangladesh ; delegația PAR
TIDULUI COMUNIST DIN DANE
MARCA, condusă de Ingmar Wagner, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. din Danemarca ; de
legația PARTIDULUI PROGRESIST 
POPULAR DIN GUYANA, condusă 
de Janet Jagan, membru al Direc
țiunii, secretar al partidului ; de
legația PARTIDULUI ALIANȚA 
POPULARA DIN ISLANDA, con
dusă de Haukur Helgasson, membru 
al Comitetului Executiv ; delegația 
PARTIDULUI REPUBLICAN ITA
LIAN, condusă de Ennio D’Aniello, 
membru al Direcțiunii partidului, 
deputat ; delegația PARTIDULUI 
COMUNIST LIBANEZ, condusă de 
Nadim Abdoul Samad, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Libanez ; delegația PARTIDU
LUI SOCIALIST POPULAR DIN 
SPANIA, condusă de Raventos Aule, 
membru al Comitetului Executiv al 
partidului ; delegația PARTIDULUI 
COMUNIST DIN URUGUAY, con
dusă de Enrique Rodriguez, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P. C. din Uruguay ; 
Wrembiak Tadeusz, membru al Co
misiei Centrale de Revizie a P.M.U.P., 
component al delegației REVISTEI 
„PROBLEME ALE PĂCII ȘI SOCIA
LISMULUI".

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de Emit’ Drăgănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, Leonte 

• Răutu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al consiliului de condu
cere, . rector al academiei „Ștefan 
Gheorghiu", Mihai ,Dalea, membru 
supleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.
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Producția peste plan—semnătură pe Program I
Uoi, în ultimele momente ale Congresului și ca o încununare fi

rească a tot ce s-a discutat și hotărît, secretarul general al partidului, 
reales, un om al muncii mai neobosit decît toți, s-a adresat cetățenilor 
țării, națiunii cu un îndemn ce va rămîne încrustat în conștiința noastră 
și ne va fi mereu picătura de apă vie care să ne dea noi și noi puteri:

„Vă chemăm, dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai României socia
liste, la muncă și la luptă hotă’rîtă ! Vă chemăm să nu precupețiți nimic, 
pentru ca, într-o deplină unitate, să facem din România o țară mai 
îmbelșugată, mai puternică"...

Acest suprem apel a făcut, în aceeași clipă, ocolul țării, a înflăcă
rat și îmbărbătat poporul, din milioane de piepturi și conștiințe a țîșnit 
răspunsul „Prezent I". în orele acelei după-amiezi și toată ziua de ieri — 
primă zl de după Congres, ziua din. care începe numărătoarea inversă 
a marilor înfăptuiri hotărîte de forumul comuniștilor români — am primit, 
la redacție, noian de mesaje șl opinii. Mesaje și opinii care subliniază, 
prin forța faptelor, cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
aceeași ședință de închidere a Congresului al Xl-lea: „Rezultatele pe 
care multe colective le-au închinat în aceste zile Congresului, dînd pro
ducții peste plan, sînt de fapt un angajament, o semnătură unanimă pe 
Program, pe Directive, a națiunii noastre, o expresie a hotărîrii de a face 
totul ca aceste prevederi sa fie realizate".

în clipa In care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se adresa tuturor 
cetățenilor țării cu fierbintele său 
îndemn, în sectorul de finisaj al 
întreprinderii mecanice din Sibiu 
se pregătea pentru livrare cea de-a 
6 000-a presă cu excentric pentru 
presarea metalelor și cel de-al 
100-lea circular automat pentru 
debitarea metalelor.

Un mesaj muncitoresc din partea 
constructorilor de mașini grele, 
care au anunțat la începutul aces
tei luni îndeplinirea planului pe 
patru ani ai cincinalului. în fața 
Congresului ei s-au angajat ca pină 
la sfîrșitul anului să realizeze o 
producție suplimentară de peste 5 
miliarde lei. în cinci zile din aceas
tă săptămînă ei au înscris citeva 
succese deosebite : constructorii de 
tractoare din Brașov au realizat 
peste 200 de tractoare suplimentar 
față de prevederile de plan ale 

săptămînii ; la rîndul lor, producă
torii de rulmenți din aceeași locali
tate au fabricat, peste plan, 80 000 
de rulmenți ; în numeroase între
prinderi din această ramură se ex
tind tehnologii noi, de mare efi
ciență. La întreprinderea „Triumf" 
din Cluj, de pildă, unde se produc 
în prezent peste 600 de sortimente 
prin metode avansate de sinteri- 
zare a pulberilor metalice, a fost 
promovată recent metoda, de fabri
care prin „frapare" a unor piese 
destinate echipării tractoarelor pe 
șenile. Prin acest procedeu, care 
elimină operațiunile de rectificare, 
se realizează economii anuale de 
1,4 milioane lei.

Scrisori așternute în grabă, din 
impulsul erituziasmului, sau texte 
elaborate în colectiv și încredin
țate telexului, discuții aprinse prin 
telefon sau lingă instalații și agre
gate industriale mărturisesc toate 

același sentiment al datoriei comu- 
■niște de a face acum din documen
tele Congresului, prin muncă ne
obosită, inspirată și conștiincioasă, 
un pașaport de intrare a națiunii 
noastre în comunism. De lingă cup
toarele în care fierbe oțelul de Hune
doara al actualului cincinal, mais
trul oțelar Victor Petroescu, sș- 
cretarul comitetului de partid din 
O.S.M.-2, ne scrie: „Cum munca
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este expresia cea mai autentică a 
sentimentelor ce ne încearcă, asi
gurăm conducerea partidului, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu perso
nal, că siderurgiștii hunedoreni, 
care au întîmpinat Congresul, prin
tre alte multe realizări, cu peste 
75000 de tone oțel elaborat peste 
plan, își vor face și în continuare 
datoria pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, pentru propășirea 
patriei".

Din adîncurile Văii Jiului, din o- 
rizonturile de mină ale Lupenilor, 
prin telefonul de. mină, șeful de 
brigadă Ion Sălăjan, aflat în șut, 
â transmis dispecerului, pentru ca 
acesta, la rindul lui, să-1 transmită 
mai departe, următorul legămint : 
„Acum, cînd marele forum al co
muniștilor a aprobat, în numele 

nostru, al tuturor, istoricele docu
mente ale viitorului patriei, ini
mile noastre le semnează și ele 
printr-un mineresc legămint. Ne 
angajăm să păstrăm cu cinste a- 
precierea cîștigată, de detașament 
de nădejde al partidului și al po
porului. Asigurăm partidul nostru, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că sarcina de a acoperi cel. puțin 
50 la sută din necesarul de cărbune 

cocsificabil o vom înfăptui cu, cea 
mai înaltă, cu comunistă respon
sabilitate".

O știre de ultimă oră din Ro- 
vinari :

— Minerii de la Rovinari au în
registrat, pe întreaga perioadă a 
desfășurării lucrărilor Congresului 
al Xl-lea al P.C.R. și, în zilele ur
mătoare, cei mai înalți indici de 
producție din istoria întreprinderii, 
extrăgînd zilnic în plus între 10 000 
și 15 000 tone de cărbune. Aceste 
sporuri au fost însoțite de îmbună
tățirea, cu 20 kilocalorii pe kilo
gramul de lignit extras, a calității 
cărbunelui expediat termocentra
lelor. La rîndul lor, minerii din 
valea Motrului au ridicat cu 
2 000—3 000 de tone nivelul rea
lizărilor, comparativ cu media 
zilnică prevăzută în planul de pro

ducție. Ca urmare a muncii pline 
de abnegație, minerii din județul 
Gorj au reușit să extragă în plus, 
în perioada 25—29 noiembrie, peste 
40 000 tone de cărbune energetic.

în săptămînă care a trecut, la în
treprinderea de vagoane din Arad 
au fost introduse în fabricație 5 
noi tipuri de vagoane de marfă 
pentru export, numărul tipu
rilor de vagoane produse aici 

în acest an ajungînd. la 27. Ho
tărîte să transpună în viață anga
jamentul ca perioada pînă la sfîr
șitul anului să fie o perioadă a pro- 
ducției-record, numeroase formații 
■de ltlcru (bunăoară cele conduse de 
comuniștii Petru Bunda, loan Trif, 
Vasile Dobrei, Ștefan Vasici) și-au 
propus să realizeze zilnic 3—8 va
goane de marfă peste sarcina pla
nificată.

Ora închiderii lucrărilor Congre
sului și care deschidea, totodată, 
porțile unei noi etape de mare den
sitate în istoria României, ca și o- 
rele ce au precedat-o, ca și orele 
ce i-au urmat, au fost ore de la
borioasă activitate, ore care au în
scris în jurnalul producției canti
tăți sporite de oțel și cărbuni, de 
.mașini și substanțe chimice, de tex
tile și instalații industriale, de tot 

ceea ce rodește din efortul poporu
lui.

în timp ce, de la tribuna Congre
sului, se rostea fierbintele și băr
bătescul îndemn la hărnicie, in țară 
se petreceau următoarele :

La Aleșd, pe noua platformă in
dustrială se produceau primele 
cantități de cărămizi refractare și 
plăci termbizolante pentru anul 
1976. La întreprinderea de mecani
că de material rulant „16 Februa
rie" din Cluj-Napoca se termina 
reparația unei- locomotive. Tocmai 
a locomotivei care marca, pentru 
colectivul uzinei, îndeplinirea pla
nului cincinal.

în acea oră incandescentă a după- 
amiezii de joi, la Florești, în jude
țul Prahova, începea să producă, cu 
35 de zile mai devreme, o nouă in
stalație de fabricat anvelope pentru 
autocamioane... Nu, nu era o sim
plă coincidență : constructorii, mon- 
torii, beneficiarii se străduiseră 
să înscrie intrarea în producție 
a noii capacități industriale pe a- 
ceeași filă de calendar a începutului 
de nouă eră.

La Roman, în uzina de țevi, se 
încheia o cifră rotundă a producției 
suplimentare din acest an : 15 000 
de tone de țevi din oțel. Cind to
varășul Ceaușescu a rostit, la 
Congres : „Vă chemăm la muncă 
și la luptă hotărîtă !“, maistrul la- 
minorist Gheorgjje Apostoae a 'răs
puns cu glas tare : „Sîntem aici, 
iubite fiu al poporului. Să ne tră
iești întru mulți ani I Aveți încre
dere în noi !“. Avea și un argument 
ca să ceară mandatul de încredere : 
cele 15 000 de tone...

își încheia, tot atunci, planul cin
cinal colectivul întreprinderii de 
construcții și montaje conducte ma
gistrale din Brașov.

Da, în acele ore și în orele care 
au trecut de atunci, țara a început 
să-și trăiască cu intensitate viitorul 
de muncă și de înfăptuiri. în toate 
domeniile vieții noastre au fost ore 
de maximă densitate. Fapte de 
adîncă semnificație s-au petrecut.

în timp ce secretarul general 
rostea ultimele cuvinte de la tri
buna Congresului urînd întregului 
popor „multă sănătate și fericire", 
urarea se și înfăptuia :

La Colibași, 300 de copii ai con
structorilor de autoturisme se în
torceau acasă, după prima zi petre
cută în localul unei noi creșe și 
grădinițe. La Curtea de Argeș, 304 
tineri muncitori ai întreprinderii, 
de porțelan își luau în primire ca
merele unui nou cămin pentru ne- 
familiști. La . Arad erau pregătite 
pentru recepție 180 de noi aparta
mente pe Calea Aurel Vlaicu (a- 
dăugate celor 7 500 construite. anul 
acesta). Fusese predată beneficiari
lor de-o șchioapă o nouă creșă la 
Lipova. în ziua aceea, sătenii din 
comuna Chisindia (Arad) au trecut, 
pentru prima dată, pragul unui nou 
dispensar medical. în sute și mii 
de alte locuri, însemnele bunăstării 
crescînde se făceau atunci simțite, 
constituind o imagine-simbol a 
scopurilor pentru care, cu atîta în
țelepciune și răspundere, a elaborat 
partidul istoricul său Program și 
pentru care, cu atîta omenească 
vibrație, ne-a îndemnat la și mai 
mari eforturi secretarul general al 
partidului, în clipa realegerii sale, 
îndemn la care întregul popor răs
punde prin faptele sale de muncă 
și creație : „Prezent !“.

Mihai CARANFIL 
Viorel SAJLAGEAN 
și corespondenții „Scinteii"

însuflețit de documentele programatice adoptate la 
Congresul al Xl-lea al partidului, colectivul renumi
tei întreprinderi bucureștene „23 August" se află 
în aceste zile angajat cu toate forțele în întrecere

pentru înfăptuirea înainte de termen a prevederilor 
cincinalului. După ce. în cinstea mărețului eveni
ment din istoria partidului și patriei; colectivul de 
aici a îndeplinit și depășit angajamentele asumate

la producția globală Industrială, în perioada lucră
rilor Congresului s-a desfășurat „săptămînă produc
ției record". în acest timp, s-au produs, peste sar
cinile de plan, două locomotive Diesel hidraulice,

două prese și s-au economisit 150 tone de metal, 
în imaginile de mai sus prezentăm patru din har
nicii muncitori di întreprinderii, la locurile lor de

muncă (de la stînga la dreapta) : Constantin Po 
pescu, Șerban Dumitrescu, Vasile Marian și Vasile 
Mitran.
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CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C. R.
în aîeo'ha opiniei

Relatări ale presei, posturilor de

A

Agențiile de presă, ziare și reviste, posturile de radio și televiziune 
din numeroase țări ale lumii continuă să informeze pe larg despre 
lucrările celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
apreciat ca un eveniment de prim ordin nu numai In istoria țării 
noastre, ci și in viața politică internațională. Sînt relevate, în acest 
sens, amplele semnificații — pe plan intern și extern — ale Rapor
tului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca și ale celorlalte do
cumente programatice adoptate în unanimitate de Congres, larga ade
ziune a tuturor vorbitorilor și partlcipanților față de Programul de 
făurire, în România, a societății socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a țării spre comunism.

a

Făcînd bilanțul activității pe pe
rioada care a trecut de la ultimul 
Congres al partidului, Congresul 
al Xl-lea al P.C.R. a analizat rezul
tatele obținute de oamenii muncii 
din România în construirea noii 
societăți, sub conducerea Partidului 
Comunist Român — scrie , ziarul so
vietic ' „PRAVDA" într-o corespon
dență din București consacrată în
chiderii lucrărilor înaltului forum 
al comuțniștilor români. Documen
tele examinate și aprobate de de
legații la Congres — Raportul Co
mitetului Central cu privire la ac
tivitatea Partidului Comunist Ro
mân în perioada dintre Congresul 
al X-lea și Congresul al Xl-lea ale 
P.C.R. și sarcinile de viitor ale 
partidului, Programul P.C.R. de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism și Directi
vele cu privire la planul cincinal 
1976—1980 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale
României pe perioada 1981—1990 — 
trasează perspectivele dezvoltării 
economice rapide a României în 
viitor — subliniază „Pravda". Zia
rul arată, în continuare, că au fost 
confirmate' orientările principale 
ale dezvoltării consecvente a rela
țiilor României cu țările socialiste, 
a fost subliniată însemnătatea dez
voltării acestor relații care co
respund atît intereselor poporului 
român, cît și intereselor celorlalte 
popoare care edifică noua orinduire.

Ziarul relevă că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost reales în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, Con
gresul alegînd și celelalte ,organe 
de conducere ale partidului. ’

Desfășurarea Congresului al Xl- 
lea al P.C.R., documentele adoptate 
reflectă hotărîrea Partidului Comu
nist Român, a oamenilor muncii 
din România de a-și consacra toate 
forțele făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate,.luptei pen
tru pace și progres — subliniază 
organul central al P.C.U.S. Con
gresul-— continuă ziarul — a de
monstrat năzuința profundă a po
porului român, a comuniștilor din 
țară de a dezvolta și consolida 
neabătut colaborarea și priete- 

țările socialiste, cu 

P.C.U.S., cu poporul sovietic, în 
lupta pentru înaltele idealuri co
mune. Aceste sentimente frățești 
s-au manifestat și în primirea căl
duroasă făcută delegației P.C.U.S. 
de oamenii muncii din capitala 
țării.

Materiale privind încheierea 
crărilor Congresului al Xl-lea 
P.C.R., documentele examinate 
adoptate, alegerea organelor 
conducere și realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român au publicat, de aseme
nea, ziarele „IZVESTIA", „SO- 
VETSKAIA ROSSIA", ;,TRUD“, 
„SELSKAIA JIZNI", „KRASNAIA 
ZVEZDA", „SOȚIALISTICESKAIA 
INDUSTRIA" și alte organe de 
presă sovietice.

lu
ai 
și 

de

„RABOTNICESKO DELO", infor- 
mînd despre încheierea înaltului fo
rum al comuniștilor din România, 
menționează documentele adoptate 
subliniind : Congresul a chemat 
organizațiile de partid, comuniștii 
și pe toți oamenii muncii să de
pună toate eforturile pentru atin
gerea obiectivelor stabilite. Pro
gramul P.C.R., așa cum se arată în 
hotărîrea Congresului al Xl-lea, este 
carta de bază ideologică, teoretică 
și politică a partidului, care stabi
lește strategia generală și direcțiile 
tactice ale politicii interne și exter
ne a partidului și statului pentru 
20—25 de ani și dezvoltarea Româ
niei pe drumul socialismului și co
munismului. Ziarul bulgar relevă că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
reales secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

Ziarele „TRUD". „NARODNA 
MLADEJ" și „KOOPERATIVNO 
SELO" informează, la rîndul lor, 
despre încheierea lucrărilor 
greșului al Xl-lea al P.C.R.

Con-

Relatînd despre încheierea Con
gresului al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român, marcată prin cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „RUDE PRAVO" men
ționează aprobarea, în unanimitate, 
a documentelor Congresului, după 
care relatează , despre atmosfera 
entuziastă în care au decurs 
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lucrările Congresului și alegerea în 
calitate de secretar general al Parti
dului Comunist Român a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

încheierea Congresului, realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al 
P.C.R., aprobarea documentelor 
supuse dezbaterii au fost oglindite 
și de alte ziare cehoslovace : „SVO- 
BODNE SLOWO", „LIDOVA DE- 
MOKRACIE", „PRACE", „MLADA 
FRONTA", „ZEMEDELSKE NO- 
VINY“ șl „VECERNI PRAHA".

Anunțlnd realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general al Partidului Co

© „România are un drum clar definit pînă la sfîrșitul acestui secol"

@ „Dezbateri deschise, constructive, oglindind participarea maselor 
la conducerea treburilor țării"

@ „Programul P.C.R. — o contribuție originală la tezaurul mișcării 
comuniste internaționale"

munist Român, alegerea organelor 
conducătoare și adoptarea Progra
mului P.C.R. și a celorlalte docu
mente, ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" informează apoi că în cu- 
vîntarea răstită la încheierea Con
gresului, secretarul general al 
P.C.R. a reafirmat hotărîrile parti
dului privind politica internă și ex
ternă, a urat membrilor de partid 
și tuturor I oamenilor muncii din 
România mult succes în făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Despre desfășurarea lucrărilor din 
ultima zi, a Congresului al Xl-lea, 
despre entuziasmul care a marcat 
lucrările acestui înalt forum al co
muniștilor români au informat și 
ziarele „BERLINER ZEITUNG" și 
„JUNGE VVELT", precum și POS
TURILE DE RADIO ȘI TELEVI
ZIUNE din R.D. Germană.

Presa poloneză a publicat la loc 
de frunte informații privitoare la 
încheierea Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. „TRIBUNA LUDU" inserea
ză o amplă corespondență din Bucu-

radio si televiziune din numeroase tari ale
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rești, în care anunță realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al parti
dului. Ziarul informează pe larg 
despre cuvîntarea rostită la înche
ierea lucrărilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Nicolae Ceaușescu — secretar
general al partidului", sub acest 
titlu, publicat cu majuscule, ziarele 
„ZYCIE WARSZAWY", „SZTAN- 
DAR MLODYCH" și „DZIENNIK 
LUDOVVY" au inserat informații 
despre încheierea lucrărilor, sub
liniind că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost reales în unani
mitate de Congres în această 
inaltă funcție. Celelalte ziare cen-

trale — „ZOLNIERZ WOLNOSCI", 
„GLOS PRACY", „SLOWO PO- 
WEZSCHNE" — și-au informat ci
titorii asupra realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului și 
desfășurării ultimei zile a lucră
rilor Congresului.

„NEPSZABADSAG" publică o co
respondență de la trimisul special 
al ziarului, în care se 
că realegerea în 
cr^tar general

reliefează 
funcția de se- 
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu a fost salutată de 
delegații la Congres printr-o puter
nică manifestare de entuziasm. Con
gresul a luat sfirșit cu cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
scrie „Nepszabadsag", subliniind că 
la marea adunare din Piața Repu
blicii au participat zeci de 
mii de bucureșteni. Despre în
cheierea Congresului au informat 
și ziarele . „NEPSZAVA", „MA
GYAR NEMZET" și „MAGYAR 
HIRLAP".

Ziarul „L’UNITÂ", organ al
Partidului Comunist Italian, publi

că două corespondențe din Bucu
rești — prima referitoare la înche
ierea lucrărilor Congresului și re
alegerea tovarășului . Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general al 
P.C.R., iar cea de-a doua privind 
„Larga prezență internațională la 
Congresul comuniștilor români."

„Participarea la Congres a repre
zentanților partidelor socialiste și 
social-democrate, alături de aceea 
a altor forțe democratice și iubi
toare de pace — scrie ziarul — do
vedește amploarea relațiilor pe care 
le întreține Partidul Comunist Ro
mân, dat fiind rolul important — 
așa cum s-a subliniat și în Raport 
— al partidelor comuniste și mun
citorești, al altor forțe socialiste, 

progresiste și democratice în trans
formarea revoluționară a societă
ții". P.C.R. — scrie „L’Unită" — 
consideră necesară intensificarea 
eforturilor pentru întărirea conti
nuă a unității și colaborării și, ți- 
nind seama că aceste partide își 
desfășoară activitatea în condiții is
torice, sociale și naționale specifice, 
trebuie să se ia ca punct de ple
care realitățile existente și să se 
aplice în mod creator adevărurile 
generale la condițiile concrete. Le
gile obiective — relevă ziarul, re
ferindu-se la Raportul la Congres 
— reclamă crearea unei lumi de 
dreptate socială și națională, atît pe 
planul fiecărui stat în parte, cît și 
pe plan mondial, pentru garantarea 
unui nou avînt al forțelor de pro
ducție, al culturii, al progresului în 
general. „Raporturile internaționale 
ale P.C.R. sînt destinate, fără îndo
ială, să ofere o contribuție specifică 
și originală în acest cadru" — 
liniază comentariul. 

RADIO ROMA a transmis, 
seara și vineri, comentarii 
sacrate Congresului, subliniind

sub-

sebita importanță a acestui eve
niment nu numai pentru poporul 
român, ci și pe planul vieții inter
naționale. Referindu-se la faptul că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
reales în unanimitate secretar ge
neral al partidului, comentariile au 
relevat că aceasta este o nouă con
firmare a prestigiului și a marii' 
popularități de care se bucură con
ducătorul României socialiste.

După ce informează despre des
fășurarea lucrărilor din ultima zi 
a Congresului, realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al P.C.R. și a- 
legerea celorlalte organe de con
ducere, ziarul „L’HUMANITE" re
levă că „prin adoptarea documen
telor dezbătute, P.C.R. a trasat 
calea dezvoltării socialiste a Româ
niei pentru următoarea , perioadă. 
Dezbaterea în ședințele plenare și 
cea din cadrul secțiunilor au re
flectat incontestabil participarea 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate la eforturile unei societăți în 
plin avînt. Critici sincere și con
structive, în acord general cu po
litica partidului, au exprimat voin
ța de participare a maselor la 
treburile țării". „Atît pe plan intern, 
cît și pe plan extern — scrie ziarul 
— Congresul al Xl-lea al P.C.R. de-

Revin cu impresii excepționale de la Congresul P.C.R."
— declară Haralambos Dracopoulos, secretar al C.C. al P.C. 

din Grecia (interior)
’ATENA 29. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Reîntors la 
Atena, după ce a participat la lu
crările celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, Ha
ralambos Dracopoulos, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), a declarat : Re
vin cu impresii excepționale de Ia 
cel de-al Xl-lea Congres al P.C.R. 
Raportul C.C. a arătat marile pro
grese și chiar salturile pe care 
le-a făcut p'oporul român în con
struirea socialismului în țara sa, 
sub conducerea P.C.R.

Acest Congres are o importanță 
deosebită pentru poporul român, 
pentru că a adoptat Programul 
P.C.R., carta sa ideologică funda
mentală, ca și un program pe ter
men lung de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Congresul capătă o importanță 
mai largă și sub aspectul politicii 
externe pe care a trasat-o, în Ra
portul său, secretarul general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu.

Pentru noi, o importanță deose
bită o are referirea făcută de

onale
o continuitate Incon- 
menținerea unei înalte 
ce privește viitorul po- 

al națiunii".

monstrează 
testabllă și 
ștachete în 
porului,

Ziarele din R.F.G. au informat, 
vineri, despre încheierea lucrărilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R. 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
arată, într-o corespondență, că 
participanții la Congres au adop
tat, în unanimitate, Programul și 
Directivele aflate în dezbatere. 
„România avînd, astfel, un drum 
clar definit pînă la sfîrșitul acestui 
secol".

„DIE WELT", „StJDDEUTSCHE 
ZEITUNG" șl „STUTTGARTER 
ZEITUNG" inserează informații 
despre încheierea Congresului prin 
„realegerea în unanimitate a lui 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general și prin 
Programului partidului 
mătorii 25 de ani, care 
politica independentă a

adoptarea 
pentru ur- 

stabilește 
României".

Săptămînalul „DE RODE VAAN", 
organ de presă în limba flamandă 
al Partidului Comunist din Belgia, 
scrie că Programul P.C.R. este „o 
contribuție originală la tezaurul 
mișcării comuniste internaționale".

Nicolae Ceaușescu la noile prin
cipii care trebuie să caracterizeze 
relațiile dintre diferite țări. Ele 
trebuie să se bazeze, între altele, 
pe deplina egalitate și pe respectul 
drepturilor fiecărui popor, care 
trebuie să fie stăpînul bogățiilor 
sale naționale.

Subliniem prezența la Congres a 
unui număr uriaș de delegații din 
partea unor partide și mișcări nu 
numai comuniste, ci de o orientare 
politică largă.

Această participare largă este o 
expresie a prestigiului pe 
l-a dobîndit P.C.R. prin politica 
internațională, care se bazează 
apărarea independenței țărilor, 
autonomiei partidelor comuniste 
pe solidaritatea cu mișcările de 
liberare.

Delegației noastre i s-a rezervat 
o primire călduroasă, ca o dovadă 
a aprecierii pe care P.C.R., clasa 
muncitoare și poporul României o 
au pentru P.C.G. (interior) și pen
tru luptele poporului nostru pentru 
independență națională și demo
crație.

care 
sa 
pe 
a 
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MESAJE ALE SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE 
ADRESATE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P. C. R.
Continuăm publicarea, în formă prescurtată, a mesajelor de salut din partea partidelor comuniste și muncitorești, a numeroase partide socialiste, democratice, mișcări de eliberare 

și a altor organizații progresiste înmînate în cadrul ședinței festive din după-amiaza primei iile a Congresului, cît și a altor mesaje adresate marelui forum al comuniștilor români.

Partidul Comunist din Canada Partidul Socialist din Cipru
Adresind tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

membrilor C.C al P.C.R.. delegaților Ia lu
crările celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
cele mai calde salutări tovărășești din par
tea Comitetului Central al partidului co
munist și a tuturor comuniștilor canadieni, 
mesajul arată : Dorim să transmitem cele 
mai sincere felicitări Partidului Comunist 
Român, conducerii sale pentru progresele 
importante obținute după Congresul al 
X-lea în dezvoltarea producției, in toate 
sferele economiei, pentru pașii uriași rea
lizați in ridicarea nivelului de viață al în
tregului popor român. Vă felicităm, de 
asemenea, pentru planurile mărețe pe care 
le conturează pentru perioada următoare 
documentele celui de-al XI-lea Congres al 
partidului.

Bilanțul realizărilor, ca și obiectivele 
propuse cu optimism pentru viitor contras
tează puternic cu tabloul economic depri
mant din Canada capitalistă. în Canada, 
economia stagnează, în timp ce inflația se 
accentuează într-un ritm anual record de 
14,5 la sută, iar șomajul a cuprins 6 la sută 
din forța de muncă. Ca urmare a domina
ției monopoliste de stat, nivelul de viață al 
oamenilor muncii, al pensionarilor, al celor 
a căror existență depinde de ajutorul sta
tului cunoaște în permanență o scădere 
vertiginoasă. Prețurile alimentelor au 
crescut în ultimul an cu 15,7 la sută, in 
timp ce la unele produse, cum ar fi zahă
rul, s-au triplat, iar chiriile ajung să repre
zinte pînă la 50 la sută din salariu.

Clasa muncitoare, lucrătorii din dome
niul serviciilor, personalul din învățămint 
vi cel medical, fermierii ripostează luptind 
împotriva politicii monopoliste de aruncare 
a consecințelor inflației și stagnării econo
mice pe umerii poporului ; grevele se 
desfășoară pe scară tot mai largă, criza din 
economia canadiană își găsește reflectarea 
în toate sferele vieții sociale a țării. 
Această situație se împletește cu presiunile

Partidul Radical din
Exprimind un salut frățesc, mesajul sub

liniază : Sintem convinși că invitația de a 
participa la Congresul dumneavoastră este 
nu numai o nouă manifestare de prietenie 
față de partidul nostru, dar și o reflectare 
a solidarității, și sprijinului poporului ro
mân față de poporul chilian martirizat, dar 
nu înfrint.

Mesajul arată că poporul chilian trăiește 
perioada cea mai sumbră din istoria sa. 
Imperialismul și burghezia națională, uti- 
lizind forțele armate chiliene, au pus ca
păt dezvoltării < celei mai vechi democrații 
din America Latină. Călcînd în picioare 
constituția și legile, asasinîndu-1 pe pre
ședinte. dizolvînd Congresul Național și 
consiliile comunale, punînd în afara legii 
partidele politice, zdrobind drepturile sin
dicale dobîndite de muncitori în urma unor 
Îndelungați ani de luptă, intervenind prin 
forța armelor în universități, expulzind 
sute de profesori și mii de studenți și elevi, 
ei au impus un sistem de teroare și perse
cuții prin instaurarea unei stări interne de 
război, caracterizată printr-o suită de asasi
nate și torturi, care au provocat oroare în 
întreaga lume. Peste 30 000 de chilieni și-au 
pierdut viața, multe alte mii au fost arun
cați în închisori sau lagăre, fără a mai so-

Mișcarea de Acțiune Populară Unitară

Muncitorească-Jărănească din Chile
Adresind cele mai călduroase salutări 

celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. și 
urări sincere de succes în îndeplinirea sar
cinilor ce vor fi stabilite de forumul co
muniștilor români, mesajul arată că acest 
eveniment are o importanță deosebită pen
tru viața partidului și a poporului român. 
Formularea unui Program al partidului, 
pornind de la principiul dezvoltării multi
laterale a socialismului, va contribui la 
înaintarea României pe drumul victorios al 
corrțunismului și va constitui, fără nici o 
îndoială, o etapă esențială în istoria Româ
niei socialiste, jalonată de succese și victorii 
ne atrag admirația tuturor popoarelor din 
îume.

Rolul României în înfrlngerea fascismului 
și in constituirea sistemului socialist, poli
tica sa hotărită în sprijinul păcii, democra
ției și transformărilor sociale au o semnifi
cație universală și permanentă.

Arătînd că Partidul Comunist Român 
desfășoară, alături de celelalte țări socia
liste, o politică îndreptată spre apărarea pă
cii in lume și sprijinirea popoarelor care 
luptă pentru eliberare — politică ce are un 
rol important în schimbarea situației din 
lume spre binele popoarelor — mesajul 
subliniază că lucrările Congresului P.C.R. 
au loc într-un moment în care forțele pro
gresiste iși amplifică influența pe plan 
mondial.

Contribuția pe care Congresul P.C.R.. o 
va aduce la acest proces va fi, fără îndo
ială, mare și hotăritoare. Nu ne îndoim că 
linia internaționali stă, pe care Partidul Co
munist Român a menținut-o de-a lungul 
istoriei sale, se va consolida în continuare, 
iar legăturile sale frățești cu mișcarea co
munistă și muncitorească mondială, cu toa
te forțele democratice se vor intensifica și 
mai mult.

Este o profundă satisfacție pentru partidul 
nostru, se spune în continuare în mesaj, de 
a se afla printreț invitații care participă la 
lucrările Congresului P.C.R. și nu avem nici 
o îndoială că această participare va fi un 
bun prilej de a cîștiga o experiență de 
mare folos pentru prezentul și viitorul 
luptei noastre.

Partidul Comunist din Danemarca
Adresind salutări frățești tuturor comu

niștilor români, felicitări pentru succesele 
remarcabile în edificarea în continuare a 
Republicii Socialiste România și în ridi
carea nivelului de viață al celor ce muncesc, 
mesajul subliniază că activitatea P.C.R., a 
poporului român reprezintă un valoros 
sprijin in lupta comună pentru pace, pen
tru cauza clasei muncitoare.

Partidul nostru luptă în condițiile ascuți
rii crizei capitaliste, ale cărei greutăți ca
pitalismul monopolist încearcă să le treacă 
pe umerii oamenilor muncii, prin șomaj, 
ridicarea prețurilor și restricții sociale. 
Partidul nostru se află în primele rînduri 
ale luptei clasei muncitoare împotriva poli
ticii monopolurilor, pentru cuceriri de
mocratice și antimonopoliste, opunîndu-se 
atit oportunismului de dreapta, cît și celui 
de stingă. P.C. din Danemarca și-a lărgit 
simțitor rîndurile și influența, fiind capabil, 
pe această bază, să-și aducă propria con
tribuție la înfăptuirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare, a tuturor celor ce mun
cesc.

Lupta noastră — se spune în continuare 

constante ale cercurilor imperialiste din 
S.U.A. îndreptate împotriva suveranității și 
independenței Canadei, presiuni facilitate 
de acele monopoluri canadiene legate, prin 
profiturile lor, de monopolurile din Statele 
Unite. Aceasta se reflectă îndeosebi în do
meniul resurselor naturale și al energiei, în 
aranjamentele militare ale Canadei cu 
cercurile militariste din Statele finite și 
Organizația de apărare nord-americană 
(NORAD), în gradul înalt în care industria 
canadiană este acaparată de corporațiile 
multinaționale.

Arătînd că Partidul Comunist din Ca
nada se află în primele rînduri ale 
acțiunilor pentru unirea întregii clase mun
citoare și a forțelor democratice, în lupta 
împotriva puterii monopolurilor, pentru 
independență, pentru pace, cooperare și 
securitate în lume, pentru o Constituție 
nouă ar Canadei, bazată pe unitatea liber 
consimțită a celor două populații — de 
limbă franceză și de limbă engleză — pen
tru dezvoltare democratică și socialism, me
sajul spune în încheiere :

Dragi tovarăși, partidul nostru este în
credințat că clasa muncitoare din România 
și întregul popor român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. își vor înde
plini cu cinste sarcinile nobile și înălță
toare pe care le va stabili Congresul al 
.XI-lea.

Pentru internaționalismul proletar, pentru 
pace in lume, progres, democrație și socia
lism !

Cu cele mai calde salutări comuniste.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN CANADA
William Kashtan

Secretar general al partidului

Chile
coti sutele de mii care, pentru prima oară 
în istoria noastră, au fost forțați să ia dru
mul exilului.

In timp ce poporul își organizează re
zistenta în condițiile unei represiuni inten
se. solidaritatea internațională continuă să 
se manifeste cu o intensitate deosebită. Ea 
cuprinde cea mai amplă gamă de tendințe 
politice, sociale, filozofice și religioase. 
Exprimarea constantă a acestei solidarități 
— se arată în continuare — este o condiție 
esențială pentru izolarea juntei militare ; 
izolată, aceasta va trebui să fie răsturnată, 
distrugerea ei fiind o necesitate nu numai 
pentru destinele tării, ci și pentru înfrîn- 
gerea fascismului în alte părți ale lumii.

Relevînd valoroasele acțiuni de autentică 
solidaritate ale poporului român față de 
poporul chilian, mesajul lansează apelul și 
exprimă convingerea că aceste acțiuni vor 
cunoaște o continuă intensificare.

Partidul Radical din Chile — se spune 
în încheiere — urează. în mod călduros. 
Congresului Partidului Comunist Român, 
angajat în construirea unei societăți multi
lateral dezvoltate, să se bucure de succe
sul pe care-1 merită, pentru viitorul feri
cit. bunăstarea și prosperitatea poporului 
român.

Luptăm, după cum știți, în condiții grele 
pentru a deschide un nou drum democratic 
țării noastre, strivită de cea mai sîngeroasă 
și sălbatică dictatură din istoria continen
tului. în patria noastră și-a făcut apariția 
fascismul, continuatorul acelui fascism pe 
care poporul român l-a înfrint eroic acum 
treizeci de ani. Revine acum clasei noastre 
muncitoare, poporului nostru, sarcina de a-1 
extirpa și infringe și, în acest scop, ne bi
zuim pe sprijinul fără rezerve al majori
tății omenirii.

Fasciștii chilieni se află într-o Izolare 
internațională fără precedent, ceea ce con
stituie un factor hotărîtor pentru succesul 
luptei noastre. •

în lupta împotriva fascismului, ne călă
uzim de cerința desfășurării unor eforturi 
neobosite, pentru unitatea tuturor forțelor 
patriotice și antifasciste și acționăm pentru 
a asigura rolul conducător al clasei munci
toare în această amplă alianță.

în patria fioastră se lărgește și se adîn- 
cește unitatea tuturor patrioților care lup
tă pentru eliberarea țării de sub asuprirea 
fascistă. Sîntem siguri că victoria va fi a 
noastră — iar în obținerea ei.' un rol im
portant îl vor juca toate popoarele lumii, 
îndeosebi popoarele țărilor socialiste, care, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, au făcut 
din cauza noastră propria lor cauză.

Participăm la acest Congres — se arată 
în încheierea mesajului — însuflețiți de 
cele mai frățești sentimente de solidaritate 
față de partidul și poporul român. Congre
sul P.C.R. va constitui un prilej pentru în
tărirea legăturilor dintre partidele și po
poarele noastre, pentru o prietenie puter
nică cu largi perspective.

COMITETUL CENTRAL 
AL MIȘCĂRII DE ACȚIUNE 

POPULARĂ UNITARĂ 
MUNCITOREASCĂ- 

ȚĂRĂNEASCĂ

— este strîns legată de lupta pentru așe
zarea relațiilor dintre statele Europei pe 
bazele coexistenței pașnice. Piața comună 
și N.A.T.O. calcă in picioare interesele 
vitale ale poporului danez. De aceea, salu
tăm participarea comună a partidelor noas
tre la pregătirile în vederea Conferinței 
partidelor comuniste din Europa, pregătiri 
care au început recent la Varșovia.

în încheiere, în mesaj se spune : Vă salu
tăm în spiritul internaționalismului proletar. 
Solidaritatea internațională cu poporul 
chilian, precum și cu toate celelalte popoare 
exploatate reprezintă o forță hotăritoare în 
lupta comună împotriva imperialismului și 
a reacțiunii. întărirea unității mișcării co
muniste mondiale pe baza marxism-leninis- 
mului este temelia viitoarei noastre victorii 
comune.

Trăiască Partidul Comunist Român I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN DANEMARCA

Exprimind felicitări in numele Partidu
lui Socialist din Cipru (E.D.E.K.) și subli
niind importanța Congresului, mesajul re
levă în continuare :

Popoarele noastre sînt legate prlntr-o 
prietenie sinceră, care s-a cimentat în 
cursul luptei împotriva forțelor imperia
lismului și opresiunii.
■ Urmărim realizările pe care le obțineți 
și vă dorim succes in toate domeniile de 
activitate. Noi, în Cipru, urmărim Congre
sul dv. cu mare interes și știm că putem 
fi siguri de sprijinul pe care ni-1 veți ă- 
corda în această perioadă deosebit de tra
gică pentru țara noastră.

în cazul in care Ciprul ar fi fost lichi
dat ca stat independent, repercusiunile ar 
fi dăunat dezvoltării progresiste din în
treaga lume. Rezultatele unui asemenea 
act ar fi fost incompatibile cu interesele 
țărilor mici, ar fi periclitat spiritul secu
rității și cooperării europene, ar fi submi
nat mișcarea de nealiniere, ar fi afectat 
pacea în Balcani, iar lumea arabă progre
sistă ar fi simțit că în spatele ei s-a creat 
o puternică bază ostilă.

Dacă nu se ajunge la o rezolvare pașni

Partidul Comunist
Dragi tovarăși — se arată în mesaj — trans

mitem delegaților la acest important Con
gres, Partidului Comunist Român, Comite
tului său Central și poporului român, sa
lutări frățești și deosebit de călduroase din 
partea Partidului Comunist din Guadelupa, 
a Comitetului său Central, a oamenilor 
muncii guadelupezi.

Guadelupa, posesiune franceză din Ca- 
raibe din 1635, rămîne și azi, în 1974, o co
lonie, în ciuda statutului său de departa
ment de peste mări, care datează din 1946. 
înfățișînd situația social-politică a țării, 
mesajul subliniază că structurile economi
ce din Guadelupa sînt coloniale, răspund în 
exclusivitate intereselor monopolurilor 
franceze și străine. Plantatorii locali mici 
și mijlocii se lovesc de tot felul de dificul
tăți și, an cu an, gospodăriile lor dispar cu 
miile.

în timp ce locurile de muncă se 
împuținează, se spune în continuare în me
saj, populația aptă de muncă crește fără 
încetare. în zadar, '■femei, tineri, munci
tori agricoli încearcă să-și utilizeze capa
citățile. în această situație dramatică, parti
dul nostru desfășoară lupta pentru apăra
rea ințereselor imediate ale maselor mun
citoare, pentru recunoașterea dreptului nos
tru lă autodeterminare, pentru exercitarea 
acestui drept în interesul clasei muncitoa
re și al proletariatului agricol din țara 
noastră.

Partidul Comunist
Cu ocazia acestui eveniment atit de sem

nificativ pentru viața partidului dumnea
voastră. a întregului popor român — se 
arată în mesaj — vă transmitem un căl
duros salut din partea comuniștilor domi
nicani, urări pentru dezvoltarea multilate
rală a României socialiste și intensificarea 
activității sale internaționale, consecvent 
bazată pe respectarea principiilor indepen
dentei, autodeterminării popoarelor și so
lidarității cu lupta de eliberare.

Folosim acest prilej pentru a reafirma 
prietenia frățească dintre partidele noas
tre. fundamentată pe respectul reciproc și 
liberul schimb de opinii.

Ne reafirmăm hotărîrea de a întări a- 
ceste legătuti reciproce, garanție fermă 
pentru edificarea unor raporturi ample și 
multilaterale între popoarele noastre.

Fie ca acest Congres să traseze noi ja-

Partidul Eliberării Naționale 
din Costa Rica

Transmițînd un salut cordial Congresului 
P.C.R., precum și delegațiilor participante, 
în mesaj se spune : Am venit însuflețiți 
de marele interes de a cunoaște realiză
rile poporului român, obținute sub condu
cerea partidului comunist și a celor aflați 
în fruntea acestuia, precum și Programul 
pe care și-l propune să-l îndeplinească în 
anii viitori. '

Relevînd existența unor puncte de ve
dere diferite în ceea ce privește modul de 
a stimula dezvoltarea economiei și de a 
garanta popoarelor dreptatea socială, me
sajul exprimă părerea că, prin contactul 
dintre curentele ideologice pluraliste, ca 
și prin schimbul de experiență și păreri, 
se vor găsi cele mai bune soluții în lupta 
pentru bunăstarea oamenilor și pentru 
pace în lume.

Potrivit acestor principii — se subliniază

Partidul Socialist Popular 

din Danemarca
Congresul Partidului Comunist Român are 

loc într-o perioadă de mari schimbări in 
raportul de forțe pe plan mondial, în ca
doul căruia socialismul se detașează ca sin
gura alternativă a capitalismului și impe
rialismului — relevă mesajul — arătînd în 
continuare : Criza de energie a evidențiat 
și pentru nemarxiști că problemele funda
mentale ale existenței și progresului ome
nirii sînt globale. Statornicirea de relații 
de largă colaborare internațională este mai 
necesară ca oricînd, pentru aceasta este 
deosebit de importantă unitatea forțelor 
socialiste.

în consecință, dăm o înaltă apreciere efor
turilor Partidului Comunist Român orien
tate spre construirea unor asemenea rela
ții de unitate, profundei dumneavoastră în
țelegeri a realității căilor diferite spre so
cialism, potrivit condițiilor specifice ale 
fiecărei țări.

în mesaj se exprimă felicitări pentru

Partidul Conservator din Columbia
Partidul Conservator din Columbia ți 

Directoratul Național al partidului, se a- 
rată in mesaj, salută poporul și guvernul 
din România cu prilejul celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român și 
urează ca rezultatele unui eveniment atit 
de important să se traducă in fapte poziti
ve de care să beneficieze întreg poporul 

că, nu avem altă cale decît să ne apărăm 
patria și principiile pentru care se pronun
ță întreaga omenire progresistă. Aceasta 
ar conduce la o stare continuă de război 
și o instabilitate permanentă în zona Me- 
diteranei răsăritene.

Știm că ducem o luptă dreaptă. Dușma
nul este imperialismul. Noi considerăm pe 
ciprioții turci ca pe frați, care au devenit, 
ca și noi, victime ale aceleiași conspirații. 
Dacă am fi lăsați în pace, sîntem siguri că 
am găsi o soluție democratică, de natură 
să ne deschidă tuturor calea spre progres 
și fericire.

în întreaga noastră luptă ne-am bucurat 
de solidaritatea deplină a poporului ro
mân, a guvernului său și a Partidului Co
munist Român. Poporul nostru vă este re
cunoscător.

încă o dată — se arată în încheierea me
sajului — exprimăm urări de deplin suc
ces Congresului, dorind poporului român noi 
realizări in activitatea pe care o desfășoară.

Dr. Vassos Lyssarides
Președintele partidului

din Guadelupa
Se arată apoi că, în cursul ultimelor luni, 

s-au desfășurat mișcări sociale de mare 
amploare în aproape toate sectoarele de 
activitate : ale lucrătorilor din transporturi, 
docherilor, medicilor, cadrelor didactice, 
muncitorilor agricoli. în fiecare zi, izbuc
nesc noi conflicte între patroni și munci
tori, între populație și administrația colo
nială.

Organul nostru, „L’Etincelle", se bucură 
de o influență pe măsura celei a partidu
lui, datorită rolului de avangardă pe care 
îl joacă in lupta poporului guadelupez 
pentru revendicările sale imediate, pentru 
autonomie.

Partidul acționează pentru unitatea miș
cării comuniste și muncitorești internațio
nale, pe bază marxism-leninismului, a in
ternaționalismului proletar, a respectuluii 
independentei și egalității fiecărui partid.

Muncitorii guadelupezi, se arată în înche
iere, urmăresc cu admirație operă gran
dioasă a poporului român de făurire a so
cialismului pe pămîntul patriei sale.

Salutăm cu respect succesele pe care 
le-ați obținut in domeniul industriei, agri
culturii, științei și al ridicării bunăstării 
materiale și culturale a poporului român.

Trăiască prietenia dintre popoarele ro
mân și guadelupez !

Trăiască ideile nemuritoare ale lui Marx, 
Engels și Lenin I

Trăiască internaționalismul proletar I

Dominican
Ioane pentru dezvoltarea economică, creș
terea bunăstării poporului român, lărgirea 
democrației, pentru triumful socialismului 
în România 1

Să se întărească relațiile între militanții 
pentru cauza socialismului, unitatea antiim- 
perialistă și solidaritatea cu popoarele su
puse represiunilor fascismului, cum este 
cazul poporului chilian !

Vă urăm multe succese !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DOMINICAN
Narciso Isa Conde

Secretar general al partidului

în continuare — între Costa Rica și Româ
nia s-au stabilit relații diplomatice, cultu
rale și comerciale, care s-au intensificat în 
ultimul timp, după vizita pe care ilustrul 
conducător român, Nicolae Ceaușescu, a 
efectuat-o la San Jose, precum și în urma 
vizitei efectuate la București de către con
ducătorul costarican, Josâ Figueres.

Sîntem convinși — se arată' în mesaj — 
că cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. va 
contribui la asigurarea cadrului necesar 
unei mai bune înțelegeri între popoarele 
noastre. în scopul dezvoltării și bunăstării 
lor. Aceasta este dorința Partidului Elibe
rării Naționale din Costa Rica.

Gonzalo Solorzano
Membru al Direcțiunii Naționale 

a partidului

eforturile României în direcția stabilirii și 
dez voi firii de legături între țările mai mici, 
pentru activitatea dedicată edificării secu
rității europene.

Vă urăm succes deplin în realizarea pla
nului cincinal următor, în dezvoltarea eco
nomiei socialiste a României, și, totodată, 
vă felicităm pentru elaborarea Programu
lui partidului privind construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate — se arată 
în mesaj — exprimîndu-se dorința de a se 
acționa în continuare pentru dezvoltarea 
bunelor relații dintre cele două partide.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

SOCIALIST POPULAR 
DIN DANEMARCA

român și să contribuie la consolidarea so
lidarității tuturor popoarelor lumii.

Humberto Gonzalez Narvaez 
Președinte al Directoratului Național 

al partidului
Alvaro Camargo de la Torre

.Secretar general al partidului

Partidul Comunist din Grecia (interior)
După ce adresează Congresului cel 

mai cordial salut, in mesaj se spune : 
Comuniștii, întregul popor grec urmăresc 
cu deosebit interes și apreciază reali
zările poporului român, rolul de avan
gardă al Partidului Comunist Român, in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
dezvoltarea democrației socialiste. Ei apre
ciază, de asemenea, contribuția deosebită 
a Partidului Comunist Român la dezvolta
rea mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale și realizarea unității sale, pe 
baza principiilor solidarității internaționa
liste, egalității în drepturi și neintervenției 

; în treburile interne ale altor partide. Nu
mărul mare de delegații participante la a- 
cest Congres reflectă prestigiul de care se 
bucură Partidul Comunist Român în miș
carea comunistă și muncitorească interna
țională, datorită politicii sale.

Partidul și poporul nostru — se arată mai 
departe în mesaj — apreciază în mod deo
sebit lupta desfășurată de Partidul Comu
nist Român pentru o pace trainică, bazată 
pe relații de egalitate între toate statele, 
mici și mari, pe respectul independentei, 
apreciază lupta sa pentru dezarmare, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă denu- 
clearizată, a păcii și colaborării intre po
poarele regiunii, pentru statornicirea unor 
relații internaționale de tip nou in toate 
domeniile.

în continuare, subliniindu-se însemnăta
tea deosebită a aplicării creatoare a mar
xism-leninismului. potrivit condițiilor exis
tent^- în fiecare țară, necesitatea auto
nomiei depline a fiecărui partid, mesajul a- 
rată că Partidul Comunist din Grecia (in
terior) iese întărit după 7 ani de luptă

Partidul Comunist German
Transmițînd celui de-al XI-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, delegaților 
și tuturor comuniștilor români un frățesc 
salut de luptă, mesajul arată : Partidul Co
munist Român, întregul popor român sînt 
astăzi in măsură să procedeze la trecerea 
in revistă a unor succese remarcabile. 
Alături de Uniunea Sovietică și de cele
lalte țări socialiste frățești. Republica So
cialistă România a reușit, într-o perioadă 
istoricește scurtă, să depășească moștenirea 
grea lăsată de capitalism, starea de înapo
iere și, printr-o muncă plină de dăruire și 
de sacrificii, sub conducerea Partidului Co
munist Român, și-a dezvoltat o industrie 
și o agricultură moderne. Pentru prima 
dată în istoria României, întregul popor 
muncitor a dobîndit acces larg la educație 
și cultură.

Congresul Partidului Comunist Român are 
loc intr-o perioadă in care destinderea a 
devenit tendința dominantă a dezvoltării 
internaționale, ceea ce reprezintă un mare 
succes pentru forțele interesate in menți
nerea păcii și progresului. Mesajul afirmă 
că aceasta este, înainte de toate, rezulta
tul forței crescinde a Uniunii Sovietice, a 
comunității statelor socialiste, a politicii lor 
coordonate de pace. în continuare, se 
evidențiază necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru a face ca progre
sele obținute in lupta pentru coexis
tența pașnică să devină ireversibile. 
P.C. German, alături de toate forțele iu
bitoare de pace, acționează pentru ca tra
tatele R.F. Germania cu statele socialiste, 
în care au fost consfințite atit rezultatele 
celui de-al doilea război mondial, cit și re
glementarea postbelică în Europa, să fie

Partidul Muncii din Guatemala
Adresîndu-se tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, membrilor C.C. al P.C.R., dele- 
gatilor și invitatilor la Congres, in 
mesaj se arată : Orînduirea veche se 
clatină în fața semnelor noi ale is
toriei. Sistemul socialist a obținut suc
cese în toate domeniile, ceea ce oferă o 
perspectivă istorică tuturor popoarelor. 
Alături de această forță importantă, miș
carea de eliberare națională a țărilor aflate 
în stare de dependență și lupta clasei mun
citoare din diferite țări capitaliste au con
tribuit la crearea unui nou climat interna
țional, a unui raport de forțe favorabil 
păcii și progresului, favorabil izolării cercu
rilor războinice și instaurării, ca o necesi
tate imperioasă, a unor relații de tip nou 
pe arena mondială. Marile monopoluri 
multinaționale, instrumentele lor politice, 
economice și militare depun eforturi pentru 
frînarea acestor procese istorice și încearcă 
cu disperare să-și perpetueze dominația, 
mereu mai șubredă în țările dependente, 
îndeosebi, în cele vecine cu metropolele. 
Caracterul fundamental al epocii noastre se 
conturează astfel In contextul unor lupte 
îndîrjite, care se materializează prin infrin- 
gerile suferite de imperialism și reacțiune 
pe toate fronturile.

Am studiat — se arată în mesaj — prin
cipalele documente ce vor fi dezbătute la 
Congresul al XI-lea și transmitem Comi
tetului Central, secretarului general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și întregului 
Partid Comunist Român un salut călduros și 
frățesc din partea Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Guatemala. Cu ocazia 
acestui important eveniment, Partidul 
Muncii din Guatemala urează succese de
pline și, totodată, salută opera poporului 
român, care, într-un răstimp atit de scurt, 
a făurit o țară cu o economie înfloritoare, 
cu o puternică industrie, o agricultură dez
voltată și un nivel de trai ridicat.

Progresele obținute în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în Româ
nia, proces condus în mod creator de Parti
dul Comunist Român, constituie nu numai 
o victorie a sistemului socialist, ci, totodată, 
a întregii mișcări comuniste mondiale. De 
aceea, Partidul Muncii apreciază cu senti

Consiliul Redeșteptării Naționale 
din Republica Ghana
Adresindu-se președintelui Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al P.C.R., me
sajul transmite, din partea Consiliului Re
deșteptării Naționale, a guvernului și a po
porului din Ghana, salutări și cele mai bune 
urări partidului, guvernului și poporului 
Republicii Socialiste România.

Ghana a urmărit îndeaproape realizările 
poporului român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, dezvoltarea societății 
socialiste bazată pe dreptate și egalitate. 
Nutrim puncte de vedere apropiate de cele 
ale poporului român în ce privește promo

împotriva dictaturii militariste și a planu
rilor imperialiste americane de aservire a 
țării. Odată cu prăbușirea regimului dicta
torial, ca urmare a luptei poporului grec, 
s-a deschis calea, încă anevoioasă, spre de
mocrație, prin restabilirea unor libertăți 
democratice, legalizarea mișcării comunis
te, ieșirea din organismele militare ale
N.A.T.O. — drum ce se cere consolidat și 
lărgit. Partidul Comunist din Grecia (interior) 
— se spune mai departe în mesaj — luptă 
pentru izolarea și neutralizarea forțelor re- 
acțiunii și asigurarea independenței tării, 
pentru consolidarea și lărgirea democrației, 
pentru reformele social-politice, antimono
poliste, de care are nevoie țara și care vor 
deschide perspectiva transformării socialis
te a societății grecești.

în încheiere, mesajul exprimă convinge
rea că relații’e și legăturile dintre P.C. din 
Grecia (interior) și P.C.R. se vor stringe și 
mai mult, in interesul celor două popoare, 
al mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale și al cauzei păcii.

Trăiască cel de-al XI-lea Congres al Par
tidului Comunist Român 1

Trăiască prietenia frățească intre poporul 
grec și poporul român !

Trăiască internaționalismul proletar 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN GRECIA (INTERIOR) 
Haralambos Drakopoulos 

Secretar al C.C. al partidului

îndeplinite in spiritul și litera lor. Ne adu
cem contribuția proprie la lupta pentru ca 
Europa să devină un continent al colaboră
rii pașnice.

în continuare, mesajul relevă ascuțirea 
crizei capitalismului, ceea ce face ca mari 
poveri să fie aruncate asupra populației^ 
muncitoare din țările capitaliste, inclusiv din. 
R.F.G., evidențiază lupta Partidului Comu
nist German pentru apărarea intereselor vi
tale ale oamenilor muncii, pentru stabili
zarea prețurilor și asigurarea locurilor de 
muncă.

Mesajul cheamă la intărireâ solidarită
ții cu toate popoarele care luptă pentru li
bertate, mai ales cu eroicul popor chilian, 
și subliniază necesitatea întăririi unității și 
coeziunii mișcării comuniste și muncitorești 
pe baza internaționalismului proletar. 
Apreciem, de aceea — spune mesajul — ca 
actuală și eficientă convocarea unei consfă
tuiri general-eurppene a partidelor comu
niste și muncitorești, precum și începerea 
pregătirii unei noi consfătuiri mondiale a 
partidelor comuniste și muncitorești.

în încheiere. în mesaj se adresează Con
gresului Partidului Comunist Român urări 
de succes deplin, de noi izbînzi in lupta 
pentru interesele poporului muncitor, pen
tru pace, democrație și socialism.

COMITETUL DIRECTOR
AL PARTIDULUI COMUNIST 

GERMAN
Herbert Mies

Președinte al partidului

mente de satisfacție frățească, internațio- 
nalistă, aceste succese, care conferă Repu
blicii Socialiste România o nouă înfățișare. 

Subliniind că sarcina fundamentală a tu
turor comuniștilor o constituie lupta pentru 
unitatea mișcării pe baza internaționalis- 

/ mului proletar, mesajul pune în evidență 
necesitatea dezvoltării, totodată, a legături
lor de solidaritate cu lupta popoarelor îm
potriva imperialismului, colonialismului și a 
tuturor formelor de exploatare și asuprire, 
împotriva . tuturor încercărilor de a abate 
omenirea de la drumul spre progres și fe
ricire. Mesajul exprimă solidaritatea Parti
dului Muncii! din Guatemala cu po
porul chilian și cere libertate pentru Luis 
Corvalan, Clodomiro Almeyda, Montes și 
ceilalți tovarăși chilieni aflați în închisori ; 
pentru conducătorii P.C. din Uruguay, 
Rodney Arismendi și Jaime Perez, expri
mind solidaritatea cu popoarele din Uru
guay, Paraguay, Brazilia, Haiti, Bolivia.

Politica Partidului Comunist Român, a 
României și altor țări socialiste, orientată 
spre întărirea păcii și înlăturarea amenin
țării unui nou război mondial, constituie — 
subliniază mesajul — o garanție pentru 
viitorul tuturor popoarelor din lume.

în încheiere, se arată că Partidul Muncii 
din Guatemala își însușește chemarea din 
proiectul de Program al P.C.R. Ia întărirea 
continuă a unității clasei muncitoare din 
toate țările, la unitatea forțelor revoluțio
nare și antiimperialiste, a tuturor popoare
lor care luptă pentru o lume mai dreaptă, 
pentru progres social și o pace trainică pe 
planeta noastră.

Trăiască cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 1

Trăiască Partidul Comunist Român și
Comitetul său Central 1

Trăiască unitatea mișcării comunista
mondiale !

Pentru Guatemala, pentru revoluție și 
pentru socialism 1

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCII 

DIN GUATEMALA

varea păcii, eliminarea colonialismului și a 
rasismului, cooperarea internațională.

Ghana privește cu încredere relațiile prie
tenești, colaborarea și solidaritatea care 
s-au dezvoltat în ultimii ani între cele două 
țări și popoare.

Cu aceste sentimente, salutăm, la cel de-al 
XI-lea Congres al său, Partidul Comunist 
Român, forța conducătoare a politicii Româ
niei, promotor al păcii in lume.

Colonel I. K. Acheampong 
Conducătorul statului șl președintele 
Consiliului Redeșteptării Naționale
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MESAJE ALE SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE
Partidul Comunist

Transmițînd un salut comuniștilor ro
mâni, mesajul relevă că lucrările Congre
sului P.C.R. au loc în condițiile în care pro
cesul destinderii, cu urmările sale favora
bile pentru toate popoarele, se impune 
treptat, îngustînd posibilitățile de acțiune 
ale imperialismului. Sistemul socialist, a 
cărui arie de cuprindere s-a extins pînă în 
continentul american prin victoria revolu
ției în Cuba, oferă garanția maximă a vic
toriilor viitoare ale clasei muncitoare și ale 
forțelor progresiste ale omenirii. Dovezi 
incontestabile ale acestui proces sint înfrin- 
gerea imperialismului în Vietnam, a fascis
mului în Portugalia și Grecia, izolarea in
ternațională a juntei fasciste care a pus 
mina pe putere in Chile, succesele mișcări
lor de eliberare în Africa, votul exprimat 
în așa-numita „Organizație a Statelor Ame
ricane", care evidențiază eșecul blocadei 
impuse Cubei socialiste, respingerea- politi
cii imperialismului nu numai de către po
poarele latino-americane, ci și de guverne 
burgheze.

Desigur, dușmanul de clasă nu cedează 
pozițiile sale de bunăvoie, iar bătălia este 
și va fi într-un viitor apropiat foarte dură 
în întreaga lume, și îndeosebi în America 
Latină. Tocmai în astfel de împrejurări, 
imperativul acestui moment crucial con
tinuă să fie — așa cum s-a subliniat la 
Conferința mondială a partidelor comu
niste și muncitorești din 1969 — stringerea 
legăturilor dintre forțele militante care, 
în lumea întreagă, doresc să bareze dru
mul fascismului. Este deci necesar, mai 
mult ca oricînd, ca popoarele să aibă o 
călăuză sigură în lupta lor — respectiv 
partidele marxist-leniniste. care, cu brațul 
energic și gîndul lucid, trebuie să conducă 
proletariatul și toate , popoarele din lume 
— pentru înfrîngerea definitivă a imperia
lismului.

Iată de ce dorim, în mod fierbinte, ca 
acest Congres al Partidului Comunist Ro
mân frățesc să aducă o contribuție maxi
mă la unitatea și dezvoltarea victorioasă a 
mișcării comuniste internaționale.

în continuare, mesajul se referă la situa
ția creată în Uruguay după lovitura de 
stat din iunie 1973, cind au fost interzise 
Partidul Comunist, Partidul Socialist, Fe
derația Studenților și alte organizații de 
stingă, o dată cu declanșarea unui val de 
represiuni contra forțelor democratice. Me-

Partidul Popular Progresist din Guyana
Partidul Popular Progresist din Guyana 

— se spune in mesaj — adresează un,căl
duros și frățesc salut celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, 
căruia îi revine importanta sarcină a apro
bării Programului partidului, adoptării ur
mătorului plan cincinal și a stabilirii liniilor 
directoare ale dezvoltării României pe pe
rioada 1981—1990.

Realizările României socialiste sînt de 
o mare importanță și au profunde semnifi
cații pentru toate popoarele lumii. Noi, cei 
din Guyana, am urmărit cu interes și am 
apreciat succesele României pe calea în
făptuirii aspirațiilor sale.

în contrast cu dezvoltarea economică tot 
mai puternică, cu întărirea politică și 
ideologică a țărilor socialiste, sistemul 
mondial capitalist cunoaște convulsii tot 
mai mari. în timp ce stagnarea, crizele e- 
conomice, inflația nimicitoare și creșterea 
șomajului macină lumea capitalistă, țările 
socialiste, care nu sînt confruntate cu ast
fel de crize, cunosc o perioadă de stabili
tate și progres continuu.

Citind aprecierea Congresului al XVIII- 
lea al Partidului Popular Progresist din 
Guyana, potrivit căreia inițiativa istorică 
aparține azi socialismului, al cărui presti
giu moral a crescut, iar raportul de forțe 
în lume s-a schimbat în favoarea sa, in 
timp ce imperialismul a fost silit să-și

Partidul Comunist
în numele Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Honduras, mesajul 
adresează delegaților prezențr la cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân un salut frățesc, exprimind senti
mente de sinceră prietenie, odată cu urarea 
de succes în îndeplinirea sarcinilor care, 
fără îndoială, vor însufleți masele popu
lare în opera de construire a bazei mate
riale a viitoarei societăți comuniste.

Amintind că acum mai bine de-o jumă
tate de secol salvele crucișătorului „Aurora" 
au inaugurat o nouă eră istorică, mesajul 
relevă că, sub conducerea comuniștilor, po
porul român a înlăturat odiosul regim bazat 
pe exploatarea omului de către om ; dar 
mai sînt alte popoare, între care și cel din 
Honduras, care nu au reușit încă , să _ se 
debaraseze de acest anacronism al istoriei, 
continuînd să sufere exploatarea imperia
lismului american, principalul adversar al 
omenirii progresiste și sprijinitorul acelui 
mod de producție care a generat războaie 
mondiale și numeroase conflicte armate. 
Date fiind aceste condiții, se arată în conti
nuare, noi, comuniștii din Honduras, sîntem 
de părere că solidaritatea proletară inter
națională este o necesitate a luptei gene
rale, care se întărește pe calea schimburi
lor sincere de vederi intre partidele fră
țești. Consfătuirile din 1960 și 1969 au 
marcat etape ale dezvoltării ascendente a 
luptei noastre comune, principiile conve
nite cu aceste prilejuri fiind confirmate de 
Viață.

în continuare, în mesaj se apreciază că 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu într-o 
țară vecină cu Hondurasul a avut o 
deosebită importanță în viața politică 
internațională. .Aceasta cu atît mai mult

Partidul Comunist
Dragi tovarăși, delegați la Congresul al 

XI-lea al Partidului Comunist Român — 
se spune în mesaj — Comitetul Central al 
Partidului Comunist Iordanian este bucu- 
rbs să vă transmită dv. și, prin dv„ tutu
ror membrilor P.C.R. frățesc, clasei mun
citoare și poporului român prieten urările 
cele mâi călduroase, izvorîte din inimă, 
din partea tuturor comuniștilor și demo
craților iordanieni, cu ocazia celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Mesajul relevă interesul și satisfacția cu 
care, corhuniștii iordanieni au urmărit vic
toriile clasei muncitoare, ale poporului ro
mân în eroica să luptă, care, reunind sub 
conducerea Partidului Comunist Român 
forțele progresiste, democratice și patrioti
ce din țară, au dus la răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste și eliberarea României de 
sub dominația Germaniei hitleriste, în con
textul condițiilor internaționale favorabile 
create prin înfrîngerile provocate forțelor 
naziste de Armata Sovietică.

Transformarea României, într-o perioa
dă relativ scurtă, dintr-o țară agricolă îna
poiată într-o țară socialistă înfloritoare, cu 
o industrie și o agricultură moderne, dez
voltate — se subliniază mai departe — re
prezintă o dovadă strălucită a avantajelor 
sistemului socialist. Realizările elocvente în 
înfăptuirea și depășirea actualului plan 
cincinal stîrnesc o profundă satisfacție în 
inima noastră, constituie o nouă dovadă a 
ceea ce poate realiza clasa muncitoare și 
poporul muncitor atunci cînd își iau soarta 
în propriile lor mîini, reprezintă cinstirea 
cea mai de preț adusă Congresului al XI- 
lea al P.C.R. Aceste victorii mărețe în do
meniul economic sînt rezultatul eforturilor 
creatoare ale maselor muncitoare din

din Uruguay ; -
sajul relevă rezistența crescîndă a poporu
lui, îndeosebi a clasei muncitoare și a sec
toarelor universitare, izolarea treptată a re
gimului dictatorial, a cărui politică a duș 
la ruinarea economică a țării, exprimată 
prin accentuarea mizeriei, șomajului, emi
grării, paralel cu îmbogățirea oligarhiei și 
intensificarea dominației imperialismului. 
Se lărgește unitatea forțelor politice și so
ciale, un rol esențial în conjugarea efor
turilor și realizarea unei ample coaliții an- 
tidictatoriale revenind puternicei Centrale 
Naționale a Oamenilor Muncii, care și-a 
ciștigat un mare prestigiu național odată 
cu declanșarea grevei generale, la numai 15 
zile după instaurarea dictaturii.

Ne-am bucurat de o largă solidaritate în 
lumea întreagă, pentru care sîntem recu
noscători. Ne doare faptul că se află în
temnițați Rodney Arismendi, prim-secre- 
tar al partidului nostru, Jaime Perez și 
Jorge Nazzarovich, ambii membri ai Comi
tetului Executiv al Comitetului Central.

Solidaritatea internaționalistă a dat deja 
roade. După aproape un an și jumătate 
de detențiune, ca urmare a solidarității in
ternaționale, a presiunii forțelor progresis
te de pretutindeni, de curînd a fost elibe
rat generalul Liber Seregni, președintele 
Frontului Amplu, una dintre personalită
țile politice cele mai marcante ale țării. A- 
ceastă victorie — se spune în încheierea 
mesajului — însuflețește lupta pentru eli
berarea tovarășilor noștri ; unitatea cres
cîndă a poporului Uruguayan, solidaritatea 
internațională ne vor ajuta să obținem eli
berarea lor și a țării.

Reînnoind salutul nostru frățesc comu
niștilor și întregului popor român, ne ex
primăm încrederea in solidaritatea dumnea
voastră cu lupta comuniștilor, a poporului 
Uruguayan.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN URUGUAY 
Enrique Rodriguez 

Membru al Comitetului Executiv 
și secretar al Comitetului Central 

Antonio Tamayo 
Membru al Comitetului Central

restrîngă politica sa agresivă, mesajul sub
liniază, în continuare :

Forța mereu crescîndă a lumii socialiste, 
realizările importante ale socialismului au 
o mare însemnătate pentru lupta antiim- 
perialistă în țările care odinioară au fost 
colonii ale marilor imperii, cum a fost tara 
noastră.

Partidul, Popular Progresist,? întocmai ca 
și partidul dumneavoastră la începuturile 
transformării sale in Partidul Comunist 
Român, cunoaște acum un proces de trans
formare într-un partid marxist-leninist or
ganizat.

Ne bucurăm că avem prilejul de a parti
cipa la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
pentru a lua cunoștință pe larg de activi
tatea și dezvoltarea Partidului Comunist 
Român.

Cu încredere fermă in internaționalismul 
proletar, ne afirmăm solidaritatea cu Parti
dul Comunist Român și cu întregul popor 
român.

Felicităm Partidul Comunist Român pen
tru remarcabila sa conducere și pentru ro
lul său hotărîtor în construirea socialis
mului în România.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Deplin succes lucrărilor Congresului al 

XI-lea !
Trăiască prietenia dintre popoarele 

României și Guyanei !

din Honduras
cu cit în America Latină au loc pro
cese revoluționare care prevestesc ma
rile bătălii ale viitorului. In același 
timp,' imperialismul se pregătește să-și 
apere pozițiile neocoloniale, chiar dacă pen
tru aceasta va trebui să verse sîngele pa- 
trioților, ca de exemplu în Chile, cărora 
noi, toți comuniștii, trebuie să le-dovedim 
solidaritatea frățească.

România a fost una din primele țări so
cialiste care a stabilit relații diplomatice 
cu Hondurasul. Partidul Comunist din Hon
duras apreciază acest lucru și va lupta 
pentru lichidarea izolării internaționale în 
care se află patria sa, izolare impusă de 
către imperialism, iar, în interior, de că
tre clasele care sprijină interesele acestuia, 
într-un viitor apropiat, toate țările socia
liste își vor normaliza relațiile comerciale 
și diplomatice cu Hondurasul, ceea ce va 
ajuta lupta -comuniștilor pe plan național. 
Această normalizare este, în același timp, 
rezultatul firesc al destinderii din lume și 
al progreselor dobîndite în consolidarea 
păcii mondiale.

în încheiere, mesajul, urînd succes lucră- 
"rilor Congresului al XI-lea al P.C.R., sa
lută, totodată, pe toți delegații care iau 
parte la Congres, delegațiile partidelor fră
țești și ale organizațiilor democratice de 
pe toate meridianele și încheie cu nemu
ritoarele cuvinte ale lui Marx : „Proletari 
din toate țările, uniți-vă !“

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN HONDURAS

Iordanian
România, sub conducerea gloriosului lor 
partid comunist.

Dragi tovarăși, Partidul Comunist Iorda
nian, partidul clasei muncitoare a două po
poare surori — palestinean și iordanian — 
prețuiește rolul și contribuția dumneavoas
tră constructivă, a celorlalte țări ale siste
mului socialist, pe planul luptei pentru 
destinderea încordării internaționale, pen
tru asigurarea securității europene, redu
cerea armamentelor și dezarmare înj Eu
ropa centrală și alte măsuri vizînd asigu
rarea unei baze solide în vederea instaură
rii unei păci trainice în lume — subliniază 
mesajul.

Referindu-se la criza din Orientul Apro
piat și la problema palestineană, mesajul 
exprimă prețuirea pe care Partidul Comu
nist Iordanian o acordă poziției Republicii 
Socialiste România care s-a pronunțat con
secvent pentru retragerea trupelor Israelu
lui din teritoriile- arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pentru recunoașterea 
dreptului poporului palestinean de a-și or
ganiza viața de sine stătător, fără amestec 
din afară, inclusiv de a-și constitui un stat 
independent, pentru instaurarea unei păci 
juste în regiune. Sînt relevate apoi victo
riile obținute de cauza poporului palestinean 
pe plan internațional, în cadrul Națiunilor 
Unite, și se exprimă. în acest context, con
damnarea față de pozițiile și politică gu
vernului israelian. în continuare, se arată 
că Partidul Comunist Iordanian, colaborînd 
sincer cu Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, sprijină activ dreptul legitim al 
poporului arab palestinean de a-și crea un 
stat național independent. Ceea ce ne în
tărește încrederea în victoria și înfăptuirea 
acestor țeluri, pe lingă voința celor două 

popoare palestinean ți iordanian șl a celor
lalte popoare arabe — se spune mai departe 
în mesaj — este sprijinul principial, nelimi
tat acordat acestor drepturi și țeluri legiti
me de către Uniunea Sovietică și celelalte 
state socialiste.

întru totul fidel principiilor internaționa
lismului proletar, legăturilor cu partidele 
comuniste și muncitorești, Partidul Comu
nist Iordanian militează pentru dezvoltarea 
ți .întărirea relațiilor tovărășești cu partidul 
dumneavoastră frățesc și urează succes de

Alianța Populară din Islanda
în numele partidului Alianța Populară din 

Islanda, mesajul exprimă mulțumiri pentru 
invitația Adresată de a trimite o delegație 
să participe la lucrările Congresului, pen
tru ospitalitatea deosebită și manifestările 
de prietenie cu care a fost primită .dele
gația.

După cum este cunoscut — se arată în 
mesaj — națiunea islandeză este foarte mi
că, populația țării fiind de numai 220 000 
locuitori, ceea ce înseamnă 1 locuitor al 
Islandei la circa 100 de locuitori ai Româ
niei. Dar, indiferent de mărime și de po
tențialul economic, noi, socialiștii din Islan
da, dorim să participăm cu statut egal la 
rezolvarea problemelor importante privind 
pacea și securitatea internațională. în acest 
sens, ducem o luptă susținută împotriva 
perpetuării bazei americane aflate în Islan
da sub egida N.A.T.O.

Relevînd că, încă de la începuturile sale, 
mișcarea socialistă din Islanda a fost și 
continuă să fie strîns .legată de apărarea 
intereselor naționale ale poporului, mesajul 
evocă faptul că, de-a lungul mai multor 
secole, țara s-a aflat sub dominația străină, 
daneză ; în 1944, Islanda și-a cucerit inde
pendența națională, dar pe teritoriul ei con-

Partidul Comunist
Cu ocazia celui de-al XI-lea Congres al 

Partidului Comunist Român transmitem un 
fierbinte salut frățesc din partea Comite
tului Executiv Național al Partidului Co
munist din Irlanda conducerii partidului 
dumneavoastră, delegaților la Congres, tu
turor membrilor P.C.R. Sîntem siguri că 
rezultatele Congresului vor contribui la 
dezvoltarea socialismului în România, la 
creșterea nivelului de trai al întregii popu
lații, se subliniază în mesaj.

Partidul nostru a acceptat amabila invi
tație a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român de a trimite o delegație 
la Congres, fiind conștient de însemnătatea 
unor puternice relații internaționale între 
partidele comuniste și muncitorești din 
lume. Este foarte important să ne putem 
întilni și să avem schimburi de păreri și 
de opinii in lupta pentru pace, pentru drep
turi democratice, pentru independentă na
țională și pentru socialism.

Descriind situația deosebit de grea a oa
menilor muncii irlandezi, mesajul sublinia
ză că aceștia au nevoie de prieteni din alte 
țări și acești prieteni pot fi găsiți în ță
rile socialiste. în guverneld. partidele și 
popoarele acestor țări. Acești prieteni pot 
fi găsiți aici, la acest Congres și în această 
tară, în rindul partidelor comuniste din 
lumea întreagă. Partidul Comunist din Ir
landa nutrește un respect deosebit față 
de partidele comuniste și muncitorești, care 
i-au acordat ajutorul lor.

Referindu-se pe larg la situația de criză 
din Irlanda de Nord, ai cărei locuitori su
portă de fapt consecințele unei veritabile 
dominații militare străine, deplîngînd nu
meroasele victime înregistrate și, totodată, 
respingînd acțiunile teroriste, mesajul rele
vă : obiectivul imediat și vital al partidului 
nostru este cîștigarea de drepturi demo-' 
cratice pentru populația Irlandei de Nord,

Frontul Patriotic Laoțian
Cu prilejul celui de-al XI-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, în numele 
Comitetului Central al Frontului Patriotic 
Laoțian și al poporului laoțian, adresăm 
tuturor delegaților la Congres și, prin in
termediul Congresului, tuturor membrilor 
Partidului Comunist Român, cele mai căl
duroase salutări de prietenie și de solida
ritate militantă — se arată în mesaj.

Sub conducerea clarvăzătoare a Partidu
lui Comunist Român, ducînd mai departe 
tradițiile luptei revoluționare și dezvoltîn- 
du-și neîncetat capacitățile creatoare, po
porul român a obținut victorii strălucite 
în opera de construcție socialistă, avînd în 
prezent o economie puternică, un potențial 
de apărare sigur, un învățămînt și o cul
tură dezvoltate, o știință și tehnică înain
tate.

Aceste rezultate obținute de poporul ro
mân, condus de Partidul Comunist Român, 
constituie o contribuție importantă la o- 
peră de întărire a sistemului socialist mon
dial, un sprijin prețios adus luptei popoa
relor lumii pentru pace, independență na
țională, democrație și progres social.

Frontul Patriotic Laoțian și poporul lao
țian se bucură profund de aceste succese 
strălucite obținute de partidul comunist 
și poporul român, considerînd aceste vic
torii ca ale lor proprii.

Comitetul Militar de Eliberare 
Națională din Republica Mali

în momentul în care are loc Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român sub 
conducerea dumneavoastră clarvăzătoare — 
se arată în mesajul adresat președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu — ne este deosebit de plăcut ca, 
în numele poporului din Mali, al Comite
tului Militar de Eliberare Națională, al gu
vernului, să adresăm urări de deplin succes 
luțrărilor sale.

vă asigurăm de sprijinul nostru militant

Partidul Afro-Shirazi din Zanzibar 
și Pemba

în mesaj sînt adresate, din partea Comi
tetului Executiv Național al Partidului 
Afro-Shirazi al Republicii Unite Tanzania, 
salutări călduroase, frățești Congresului, 
comuniștilor șl întregului popor român, de
legaților partidelor muncitorești din întrea
ga lume prezente la acest important Con
gres.

Relevînd că cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. are loc intr-un moment cind omeni
rea este confruntată cu numeroase proble
me sociale și economice, cînd Africa a in
trat intr-o fază istorică, victorioasă a luptei 
de eliberare împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și imperialismului — noi și 
noi teritorii, ca Guineea-Bissau și Mozambic, 

• fiind eliberate — mesajul demască rolul ne
fast al cercurilor imperialiste și colonialiste 
din Occident, politica acestora de asuprire 

, și exploatare, de sprijinire a regimului mi
noritar din Africa de Sud și de ostilitate 

plin lucrărilor Congresului al XI-lea al
P.C.R.

Trăiască gloriosul Partid Comunist 
Român !

Trăiască prietenia trainică dintre partide
le noastre !

Trăiască comunismul I

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

IORDANIAN

tinuă - să se afle baza militară americană, 
care aruncă o umbră asupra țării.

Mesajul subliniază in continuare faptul că 
Partidul Comunist Român a reușit să îm
pletească în mod fericit promovarea inte
reselor naționale ale poporului cu obiecti
vele generale ale socialismului și comunis
mului pe plan international.

în încheiere, în mesaj se arată : Noi, so
cialiștii islandezi, sîntem siguri că cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. va avea o impor
tanță istorică pentru poporul român. Sîntem 
siguri că proiectul de Program al Partidu
lui Comunist Român și proiectul de Direc
tive, după adoptarea lor de către Congres, 
vă vor conduce spre noi și noi culmi de 
dezvoltare.

Succesul dumneavoastră este succesul 
mișcării socialiste mondiale.

COMITETUL CENTRAL 
SI COMITETUL EXECUTIV 
ĂL ALIANȚEI POPULARE 

DIN ISLANDA

din irlanda
încetarea întemnițărilor fără judecată, a- 
brogarea legii provizorii a stării de urgen
tă, aflată la baza dominației militare, a- 
doptarea unei declarații a drepturilor , de 
către Parlamentul britanic pentru locui
torii Irlandei de Nord.

în ceea ce privește situația din Repu
blica Irlanda, continuă mesajul, sîntem an
gajați în lupta împotriva dominației mo
nopolurilor capitaliste străine, pentru a- 
firmarea drepturilor poporului irlandez de 
a-și valorifica resursele naturale potrivit 
intereselor oamenilor muncii.

Chiar dacă Irlanda este o insulă, noi, co
muniștii irlandezi, nu sîntem insulari în 
concepțiile noastre politice ; sîntem inter
naționaliști conform concepției științifice 
marxist-leniniste. împreună cu alte partide 
comuniste și muncitorești din Europa, par
tidul nostru participă în prezent la pregăti
rea Conferinței europene a partidelor co
muniste și muncitorești care va avea loc în 
1975 și pe care o vedem cp o platformă largă 
pentru întărirea internaționalismului mar
xist-leninist.

Vă dorim adoptarea unor hotărîri 
rodnice Ia acest Congres și succes în tra
ducerea lor în practică I

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia dintre Partidul Co

munist din Irlanda și Partidul Comunist 
Român 1

Trăiască internaționalismul comunist I 
Trăiască marxism-leninismul I

COMITETUL EXECUTIV 
NATIONAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN IRLANDA

In lupta îndelungată pentru eliberarea 
națională, poporul laoțian a simțit în per
manență sprijinul puternic al partidului 
comunist și al poporului român.

Ne folosim de acest prilej pentru ca, în 
numele Frontului Patriotic Laoțian, al po
porului laoțian să exprimăm partidului 
comunist, Guvernului Republicii Socialiste 
România și poporului român profundă re
cunoștință pentru sprijinul prețios acordat.

în încheierea mesajului șe spune : Fron
tul Patriotic Laoțian este ferm convins că 
acest Congres al Partidului Comunist Ro
mân va da un și mai puternic imbold în
trecerii socialiste în România, va stimula 
întregul popor rOmân pentru obținerea de 
victorii și mai strălucite în construcția so
cialismului în România.

Urăm Congresului cele mai frumoase 
succese !

Fie ca prietenia frățească și solidaritatea 
militantă dintre Frontul Patriotic Laoțian 
și Partidul Comunist Român, dintre po
porul laoțian și poporul român să se dez
volte și să se consolideze neîntrerupt.

Prințul Sufanuvong 
Președintele Comitetului Central 
al Frontului Patriotic Laoțian

șl vă urăm ca lucrările Congresului să se 
încheie cu hotărîri care să ducă la ridicarea 
pe o treaptă și mai înaltă a bunăstării cu
rajosului popor român, la consolidarea pă
cii in lume, la înțelegere și prietenie între 
toate popoarele.

Colonel Moussa Traore
Președinte al Comitetului, 

președinte al guvernului, șeful statului Mali

față de lupta pentru libertate a popoarelor 
Africii, ca și a tuturor popoarelor omenirii.

Partidul Afro-Shirazi — se arată în con
tinuare — iși exprimă marea încredere în 
Partidul Comunist Român pentru valoroasa 
sa contribuție la lupta împotriva colonialis
mului și imperialismului mondial, pentru 
sprijinul acordat luptei de eliberare, în 
folosul omenirii progresiste, al popoarelor 
exploatate din Africa și din lume, pentru 
asigurarea unei vieți fericite și pașnice tu
turor popoarelor.

Partidul Afro-Shirazi — se arată în în
cheiere — își exprimă încă o dată dorința 
ca prietenia, colaborarea și solidaritatea cu 
Partidul Comunist Român să se întărească 
și să se dezvolte în continuare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI AFRO-SHIRAZI 

DIN ZANZIBAR Șl PEMBA

Partidul Comunist din Grecia
Dragi tovarăși, se spune în mesaj, cu 

prilejul celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, simțim dorința de 
a-i saluta pe toți comuniștii, clasa munci
toare și poporul român, a le ura noi izbînzi 
în toate sectoarele activității sociale, eco
nomice, științifice, culturale.
i Exprimind recunoștința P.C.G. și a po
porului grec față de Partidul Comunist Ro
mân și poporul român pentru solidaritatea 
manifestată față de lupta poporului grec, 
pentru sprijinul umanitarist acordat de 
peste 25 de ani refugiaților politici, demo
craților greci, pentru ajutorul dat în peri
oada grea a dictaturii juntei militare, me
sajul arată în continuare : Situația politică 
actuală din Grecia este complicată ; în fața 
clasei muncitoare și a poporului grec se 
ridică probleme uriașe. Grecia trebuie să 
pășească pe un făgaș nou, ca o țară liberă, 
independentă și democratică, fără baze mi
litare străine, desprinsă de N.A.T.O. și de 
acorduri înrobitoare.

Partidul Republican
Partidul Republican Italian este bucuros 

să releve interesul său viu față de lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — se spune în mesaj. De 
aceea, deși conducătorii săi sînt foarte an
gajați în îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere asumate de citeva zile pe linie 
guvernamentală, P.R.I. a dorit să fie pre
zent la Congres, considerînd că schimburile 
de vizite și participarea la asemenea eve
nimente reprezintă mijlocul cel mai po
trivit pentru a se ajunge la acea înțelegere 
între popoare carC. constituie premisa in
dispensabilă și baza cea mai solidă a unei 
păci sigure.

Partidul lui Mazzini și Garibaldi, al altor 
mări personalități care au luptat pentru 
cauza eliberării popoarelor oprimate — Se 
arată în continuare — este convins că nu-

Partidul Comunist
Dragi tovarăși, arată mesajul, cu prilejul 

Congresului al XI-lea al partidului dum
neavoastră frate, vă adresăm dumneavoastră 
și, prin intermediul dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din 
România, cele mai călduroase salutări tovă
rășești, urînd Congresului succes în reali
zarea sarcinilor ce îi stau în față, în pri
mul rind adoptarea Programului Partidului 
Comunist Român.

Urmărim cu deosebită atenție marile suc
cese obținute de poporul român, sub con
ducerea partidului său comunist, in dife
ritele domenii ale construcției socialiste, în 
domeniul dezvoltării economice, în indus
trie, agricultură, in ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Constatăm cu satisfacție că relațiile de 
prietenie și 'colaborare tovărășească dintre 
cele două partide ale noastre cunosc o con
tinuă dezvoltare și ne exprimăm convinge
rea că ele se vor dezvolta și în viitor, atît 
pe plan bilateral, cit și în cadrul luptei 
noastre comune, a familiei partidelor co
muniste și muncitorești frățești, pentru în
tărirea și consolidarea unității mișcării co
muniste și muncitorești, pe baza principiilor 
marxist-leniniste și a internaționalismului, 
pentru triumful măreței noastre cauze, cau
za eliberării, a păcii și socialismului in în
treaga lume.

Ultimele evoluții îngrijorătoare ale situa
ției din zona Orientului Apropiat pun cu și 
mai multă tărie în evidență că trebuie 'ne
apărat să se revină la Conferința de la 
Geneva, aceasta constituind singurul cadru 
valabil pentru rezolvarea crizei în întregul 
ei, pe baza garantării retragerii Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate -și a re
cunoașterii drepturilor poporului palesti
nean, in primul rînd a dreptului de a se în
toarce în patrie și de a-și hotărî singur

Partidul Baas Arab Socialist din Liban
Adresînd, în numele conducerii Partidului 

Baas, Arab Socialist din Liban și al între
gului partid, un cald salut frățesc celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, în mesaj se arată că acest 
eveniment deosebit din viața poporului ro
mân constituie un moment de bilanț al 
realizărilor obținute pe calea dezvoltării 
multilaterale, economice și social-culturale 
a României, pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

Am luat cunoștință Cu viu interes — se 
arată în continuare — de proiectele docu
mentelor supuse dezbaterii celui de-al 
XI-lea Congres al partidului dumneavoas
tră, care trasează direcțiile de dezvoltare 
ale României pentru perioada următoare. 
Sîntem încredințați că înfăptuirea prevede
rilor înscrise în aceste documente și în
deosebi în Programul partidului va marca 
o etapă importantă în procesul de transfor
mare a României socialiste intr-o tară pu
ternică și înfloritoare.

Cunoaștem și prețuim bogata activitate 
desfășurată pe plan international de Româ
nia, de Partidul Comunist Român, pentru 
apărarea dreptului sacru al popoarelor la 
libertate și independență națională, pentru 
a-și alege de sine stătător calea dezvoltării 
politice, economice și soCiale, pentru a fi 
deplin stăpîne pe bogățiile proprii.

Mesajul subliniază că( prin întreaga sa

Partidul Liberal Autentic din Liberia
Transmițînd cele mai bune urări și adu- 

cînd un cald elogiu secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, njembrilor partidului, 
poporului român prieten, cu prilejul Con
gresului al XI-lea ăl P.C.R. — în numele 
dr. William R. Tolbert-junior, președintele 
Republicii Liberia și conducătorul Partidu
lui Liberal, mesajul relevă : Pe fondul 
luptei poporului român împotriva dificul
tăților și vicisitudinilor, Partidul Comunist 
Român, care a pus temeliile regimului so
cialist în măreața dumneavoastră tară, a 
dovedit lumii consecvența scopurilor pro
puse, a manifestat hotărîre și abnegație în 
îndeplinirea lor.

Ați tras învățăminte din luptele în care 
ați fost angajați, păstrîndu-vă cu fermitate 
concepția cu privire la dezvoltarea plenară 
și afirmarea personalității umane.

Pe un alt plan, ați demonstrat, în prac
tică, modul în care trebuie respectate prin
cipiile suveranității, libertății și cooperării,

Partidul Nou Democrat din Canada
Mulțumind Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român pentru invitația de 
a participă la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., mesajul exprimă regre
tul Partidului Nou Democrat din Canada 
de a nu fi în măsură să dea curs acestei 
invitajii, ca urmare a acțiunilor politice in 
care sînt prbfund antrenați activiștii parti
dului. Sperăm, se arată în mesaj, ca re
prezentanți ai partidului nostru să viziteze 
țara dumneavoastră în cursul anului viitor.

Totodată, subliniază mesajul, comuniștii, 
poporul grec trebuie să-și mobilizeze toate 
forțele în perspectiva apropiatului referen
dum cu privire la forma de stat.

Cuceririle dobîndite pină în prezent de 
Partidul Comunist din Grecia în cele citeva 
luni de activitate legală, după 27 de ani de 
ilegalitate și șapte ani și jumătate de aspră 
dictatură militaro-fascistă, ne dau dreptul 
să fim optimiști, încrezători că partidul nos
tru, cu sprijinul international, va putea să 
facă față sarcinilor sale majore.

Trăiască marxism-leninismul și interna
ționalismul proletar I

Trăiască cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN- GRECIA

Italian
mai încrederea calmă în pacea bazată pe 
dreptate socială poate garanta cea mai bună 
conviețuire între popoare. Tocmai dintr-un 
nou tip de conviețuire pașnică poate re
zulta acea înfrățire între popoare, pe care 
se sprijină unica posibilitate ca, odată cu 
dispariția oricărei forme de inegalitate, să 
existe garanția înaintării împreună spre o- 
biective. de real progres, exprimate prin 
bunăstare materială și elevare spirituală.

Aceasta este sincera semnificație a pre
zenței la București a Partidului Republican 
Italian, care adresează secretarului general 
al Partidului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, tuturor participanților la Con
gres, urarea ca lucrările acestuia să se sol
deze cu rezultate fructuoase, în interesul 
unui viitor prosper și luminos al poporului 
român.

libanez
dj. 

soarta, inclusiv prin formarea unui stat 
național independent.

O.N.U. și-a spus clar cuvîrttul în pri
vința drepturilor poporului palestinean, ex
primind prin aceasta voința tuturor po
poarelor lumii și răspunzînd" necesității ar
zătoare de a găsi o soluție justă pentru 
cauza palestineană, element indispensabil 
în vederea rezolvării crizei din Orientul A- 
propiat și eliminării focarelor de război din 
regiune. Rezoluția O.N.U. a urmat după 
hotărîrea Conferinței arabe la nivel' înalt 
de la Rabat, care a consacrat recunoaște
rea O.E.P. drept unic reprezentant legal al 
poporului palestinean, ceea ce presupune 
conlucrarea cu această organizație, că sin
gură în drept să poarte răspunderea solu
ționării problemei poporului palestinean, in
vitarea sa Ia Conferința de Ia Geneva, la 
care să participe pe picior de egalitate cu 
celelalte părți, în vederea unei reglemen
tări politice în zonă.

Noi dăm o înaltă apreciere rolului im
portant pe care l-au jucat forțele libertă
ții, păcii și democrației în lume, între care 
România, care au sprijinit lupta palesti
neană și arabă pentru izgonirea ocupanți- 
lor. Apreciem, de asemenea, în mod spe
cial, sprijinul eficace pe care l-a acordat 
și-l acordă U.R.S.S. în acest domeniu și 
care constituie un factor deosebit de im
portant în întărirea acțiunii popoarelor ara
be pentru redobîndirea drepturilor , uzurpa
te, în asigurarea șanselor păcii în regiune.

Trăiască prietenia dintre partidele șî 
popoarele noastre !

Trăiască unitatea mișcării comuniste in
ternaționale I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST

LIBANEZ

activitate, Partidul Comunist Român aduce 
o contribuție activă la întărirea coeziunii 
forțelor revoluționare, democratice și pro
gresiste din întreaga lume, în lupta lor 
comună împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pentru vic
toria cauzei democrației, progresului și so
cialismului.

Subliniem, de asemenea, eforturile con
stante, consecvente ale României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru instaurarea unei păci juste și du
rabile în Orientul Apropiat, pentru apă
rarea intereselor naționale ale poporului 
palestinean.

în încheiere, în mesaj se spune : Rea fi r- 
mind și cu acest prilej profundele noastre- 
sentimente de prietenie și simpatie față de 
poporul român, adresăm Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, tu
turor comuniștilor și cetățenilor României 
sincerele noastre urări de noi succese in 
activitatea pe care o desfășoară pentru pro
gresul multilateral al tării, pentru lărgirea 
colaborării cu forțele revoluționare și de
mocratice de pretutindeni.

Urăm Congresului dumneavoastră rodnice 
rezultate.

Ing. Assem Kansou
Secretat general al partidului

manifestînd un rol activ în sprijinul luptei 
popoarelor oprimate, în special a celor 
din țările în curs de dezvoltare.

Pentru Liberia, care a putut lua cunoș
tință de concepțiile dumneavoastră, dez
voltarea raporturilor sale cu România este 
un motiv de satisfacție. Recent, pentru 
prima oară în istofia relațiilor bilaterale, 
cele două țări au semnat un șir de docu
mente privind cooperarea in domeniile 
economic, social, cultural și al învătămin- 
tului, adîncindu-se astfel legăturile de înțe
legere și prietenie.

în numele Partidului Liberal Autentic 
din Liberia, delegația noastră iiM exprimă 
deplina adeziune — și dorește sa in- 
dentifice cu aspirațiile și scopurile dum
neavoastră.

Ne exprimăm convingerea că dezbaterile 
acestui Congres vor fi eficiente, că obiecti
vele pe care Partidul Comunist Român și 
le va stabili vor fi transpuse cu succes in 
viață.

Permitetl-ne — încheie mesajul — să a- 
dresăm cele mai bune urări delegaților la 
cel de-al XI-lea Congres al partidului dum
neavoastră din partea Partidului Nou De
mocrat din Canada.

Clifford A. Scotton
Secretar federal al partidului
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Partidul Comunist din Reunion Partidul Comunist Paraguayan
Partidul Comunist din Reunion, întregul 

popor luptător din Reunion adresează un 
frățesc și călduros salut Partidului Comu
nist Român, celui de-al XI-lea Congres al 
său, poporului român, ale cărui eforturi, 
sub conducerea partidului, triumfă prin 
realizările socialismului care se consolidează 
fără încetare în România — se arată în 
mesaj.

în continuare, mesajul prezintă situația 
din Reunion, arătînd că luptele populare 
împotriva perpetuării regimului colonial, 
ca și a consecințelor crizei economice și-au 
sporit mult amploarea, înregistrind victorii 
importante pe frontul social și politic, cîș- 
tigîrid noi partizani ai dreptului la auto
determinare. pentru care se pronunță co
muniștii, celelalte organizații democratice 
din țară. Imperialismul încearcă să opreas
că sau să întîrzie aceste victorii, prin mă
suri represive și militare. Reunion este in
clusă în planurile imperialiștilor vizînd 
militarizarea Oceanului Indian, în scopul 
de a perpetua exploatarea bogățiilor țări
lor din această zonă, de a-și institui contro
lul asupra căilor de comunicație, amenin- 
țind țările din această regiune și pacea în 
lume.

în fața unei astfel de situații și bizuin- 
du-ne, în primul rînd, pe forțele noastre 
proprii, antrenînd mase tot mai largi în 
marea luptă politică, simțim, de asemenea, 
importanța hotărîtoare a internaționalis
mului proletar — continuă mesajul, eXpri- 
mînd în acest context mulțumirile partidu
lui către Partidul Comunist Român.

Ne exprimăm, se spune mai departe în 
mesaj, solidaritatea cu poporul chilian, care 
luptă împotriva juntei fasciste, cu poporul 
Vietnamului eroic și victorios, cu popoa
rele Laosului și Cambodgiei, salutăm vic
toriile repurtate de popoarele Greciei, Por
tugaliei, Guineei-Bissau, Mozambicului și 
Angolei și le asigurăm de sprijinul nostru 
deplin. Reafirmăm solidaritatea noastră cu 
popoarele Africii, Americii Latine, cu po
poarele arabe și în special cu poporul pa
lestinean. în lupta lor pentru independentă

Partidul Socialist Progresist din Liban
Partidul Socialist Progresist din Liban 

— se arată în mesaj — are onoarea să a- 
dreseze salutul său și cele mai bune urări 
Partidului Comunist Român, cu ocazia 
Congresului al XI-lea și salută în persoana 
Excelenței Sale domnul Nicolae Ceaușescu, 
președintele republicii, secretar general al 
Partidului Comunist Român, un mare mi
litant al socialismului, pentru colaborarea 
rodnică între popoare și pentru triumful 
dreptății și libertății.

Așa cum rezultă din documentele Con
gresului, este evident că avîntul cultural, 
economic și social al României cunoaște 
proporții de o mare anvergură, datorită 
unei înalte pregătiri tehnice, unei adap
tări perfecte a necesităților Ia posibilități, 
la obiective a căror importanță depășește

Partidul Socialist din Nicaragua
Comitetul Central al Partidului Socialist 

din Nicaragua — partidul comuniștilor — 
este credincios principiului leninist al in
ternaționalismului proletar și unității miș
cării comuniste internaționale, elemente ne
cesare și hotărîtoare pentru succesele și vic
toria proletariatului mondial — se arată în 
mesaj. El își călăuzește acțiunile în spiritul 
fidelității față de documentele adoptate la 
Conferința partidelor comuniste și munci
torești de la Moscova din 1969 și subliniază 
că obiectivul primordial și de o deosebită 
importanță pentru etapa actuală constă în 
ridicarea la cel mai înalt nivel a solidari
tății militante și necondiționate cu poporul 
chilian, victimă a ororilor unei dictaturi 
fasciste.

Comitetul Central ăl Partidului Socialist

Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S. W. A. P. O.-Namibia)
Adresîndu-se Congresului, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, în numele Biroului Po
litic și al Comitetului Central al Organiza
ției Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O. — Namibia), mesajul dă expre
sie, din partea maselor poporului namibian, 
angajat în lupta pentru libertate și inde
pendență națională, pentru scuturarea ju
gului colonialismului rasist sud-african, sen- 
‘îmentelor profunde bazate pe solidaritatea 
revoluționară împotriva imperialismului, 
colonialismului și capitalismului — conco
mitent cu urările pentru progresul socie
tății românești, pentru rezultate rodnice și 
încununarea cu deplin succes a dezbaterilor 
Congresului.

Noi. membrii S.W.A.P.O. — Namibia, 
se arată în continuare în mesaj, sîntem 
în mod generos inspirați de marile progrese 
realizate de .Partidul Comunist Român în 
toate sferele de activitate ale măreței și 
eroicei dumneavoastră națiuni, începînd de 
la glorioasa victorie asupra fascismului, 
obținută acum trei decenii. Poporul nostru 
luptător își exprimă gratitudinea față de 
politica românească de prietenie, cooperare 
și solidaritate militantă cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismului, colonialis
mului și a exploatării omului de către om, 
— politică ce constituie un exemplu de 
însemnătate istorică.

Congresul Partidului Comunist Român 
are loc într-o perioadă cînd popoarele opri
mate și exploatate ale lumii desfășoară o 
luptă eroică, încununată de succese, obți- 
nind victorii asupra forțelor imperialismu

Partidul Poporului din Panama
Adresînd tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

membrilor Comitetului. Central al P.C.R., 
delegaților la Congres, tuturor comuniști
lor români și întregului popor român sa
lutul revoluționar • și internaționalist al 
Partidului Poporului din Panama, partid 
al comuniștilor panamezi, în mesaj se spu
ne :

Noi, comuniștii din Panama, dorim să fo
losim acest prilej pentru a saluta succese
le poporului român în construirea societă
ții socialiste în România, succese care au 
fost posibile datorită conducerii înțelepte a 
Partidului Comunist Român. Experiența po
porului român confirmă în fața întregii 
lumi superioritatea sistemului socialist, ca
pabil să rezolve cu succes problemele și ne
voile societății umane. Aceste succese des
chid un drum sigur către construirea so
cietății comuniste, drum pe care, avem 
convingerea, poporul român va ști să mear
gă cu pași fermi către scopul suprem.

După ce se subliniază forța și rolul pre
cumpănitor al Sistemului mondial socia
list. influența mondială a U.R.S.S., dez
voltarea mișcărilor de eliberare națională, 
întărirea luptei clasei muncitoare din țări
le capitaliste dezvoltate, a tuturor forțelor 
păcii în determinarea cursului vieții inter
naționale, în mesaj se spune :

Noi, comuniștii panamezi, ținem seama de 

națională, libertate, pace și progres social. 
Susținem eforturile perseverente ale tutu
ror forțelor progresiste, democratice și 
pașnice, care au condus la o evoluție pozi
tivă in Europa.

Arătînd că ultima perioadă a fost pe
rioada marilor victorii ale diferitelor cu
rente revoluționare din lume împotriva im
perialismului, mesajul subliniază că aceste 
victorii constituie, desigur, rezultatul luptei 
poporului din fiecare țară, dâr, totodată, 
sînt indisolubil legate de sprijinul decisiv 
al țărilor socialiste — puternicul sistem 
socialist mondial jucînd un rol de primă 
importanță în schimbarea raportului de 
forțe în favoarea forțelor antiimperialiste.

în condițiile crizei lumii -capitaliste, suc
cesele repurtate în construirea socialismului 
fac să apară într-o lumină și mai clară su
perioritatea sistemului socialist. Țările so
cialiste, întărindu-și continuu potențialul 
economic și de apărare, aduc o contribuție 
importantă- la pacea mondială, la susținerea 
mișcărilor de eliberare națională și a miș
cărilor muncitorești din țările capitaliste.

Totuși, imperialismul încearcă să se opună 
mersului înainte al omenirii progresiste. De 
aceea, partidele noastre trebuie nu numai 
să-și întărească influență în țările lor, ci, 
totodată, așa cum a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu. să întărească necontenit 
colaborarea și solidaritatea dintre ele.

Credem că dezvoltarea colaborării inter
naționale între toate partidele comuniste și 
muncitorești din lume, pe baza respectării 
egalității fiecăruia, este garanția unor noi 
victorii ale cauzei păcii, independenței, 
libertății, progresului și socialismului.

în ceea ce ne privește, se spune în în
cheierea mesajului, ne exprimăm satisfacția 
pentru legăturile excelente care există între 
partidele noastre și dorim ca acest Con
gres să fie o ocazie de a întări și mai 
mult relațiile dintre partidul nostru și 
Partidul Comunist Român.

Trăiască al Xl-leâ Congres al P.C.R. !
Trăiască Partidul Comunist Român 1 

cadrul strict național, ceea ce dă - acestui 
Congres un caracter uman mondial.

Și aceasta cu atît mai mult, cu cit no
bilul popor român, după eroică să luptă 
seculară pentru eliberare, continuă să ac
ționeze, sub conducerea unui guvern înțe
lept, curajos și activ, pentru dreptul po
poarelor la autodeterminare, o dovadă din 
cele mai recente .fiind sprijinul acordat 
cauzei palestinene arabe. x

în încheiere, mesajul transmite Congresu
lui sincere urări de succes, odată cu ex
presia prieteniei și mulțumirilor sale.

Kemal Jomblat
Președintele partidului

din Nicaragua, se spune în continuare în 
mesaj, transmite cel mai călduros salut 
revoluționar Congresului al XI-lea al Par
tidului Comunist Român, Congres ce are loc 
într-o perioadă în care influența sa în dez
voltarea ulterioară a vieții social-economice 
în România va fi hotărîtoare.

Vă urăm cele mai mari succese în con
struirea socialismului. Sintem siguri că lu
crările Congresului vor reprezenta încă o 
treaptă în nobila sarcină de consolidare ă 
unității și coeziunii mișcării comuniste in
ternaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI SOCIALIST 

DIN NICARAGUA

lui și exploatării, asupra regimurilor colo
nialiste, fasciste. Forțe cum sînt cele/repre- 
zentate de comuniștii români și de alte 
partide progresiste construiesc o lume nouă, 
bazată pe prietenie, egalitate între oameni 
și cooperare.

Noi, membrii S.W.A.P.O. — Namibia, con
siderăm că Congresul Partidului Comunist 
Român va dezvolta, aceste succese, în in
teresul progresului social al poporului, al 
păcii în lume, al întăririi solidarității și 
securității internaționale — subliniază me
sajul. .

Poporul Namibiei, care, sub conducerea 
politică a S.W.A.P.O., militează pentru ace
leași țeluri și idealuri, își va continua lupta 
cu mai mult curaj șl hotărîre pentru lichi
darea exploatării coloniale și a rasismului 
in această parte a Africii. Știm că masele 
largi ale omenirii progresiste, printre care 
și poporul român, sînt de partea noastră. 
Vă asigurăm că victoria va fi de partea 
cauzei noastre drepte.

In încheiere, în mesaj se arată : Dorim 
celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și întregului popor al 
României prietene succes în realizarea sar
cinilor viitoare ale construcției naționale, 
ale progresului și prieteniei între națiuni 
și popoare, pentru consolidarea, pretutin
deni în lume, a păcii, securității, indepen
denței naționale și libertății.

Sam Nujoma
Președintele S.W.A.P.O.

această situație atunci cînd analizăm pro
blemele luptei antiimperialiste din țara 
noastră. Reuniunea Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., care a avut loc în Pana
ma în anul 1973, și rezultatele sale confirmă 
această teză. Condamnarea imperialismului 
american cu ocazia acestei reuniuni a în
tărit lupta noastră. De aceea, pentru noi 
consolidarea sistemului socialist mondial și 
a tuturor forțelor păcii este necesară. De 
aceea, salutăm destinderea internațională, 
întărirea păcii și socialismului.

Țara .noastră este una dintre cele mal 
mici din lume și fără ajutorul solidar și 
concret din partea acestor forțe i-ar fi im
posibil să învingă imperialismul, să-și desă- 
vîrșească lupta de eliberare națională.

Sîntem convinși, arată în încheiere me
sajul, de necesitatea unirii forțelor antiim
perialiste, solidarității cu toate popoarele 
care înfruntă imperialismul și înfăptuirii 
consecvente a principiilor internaționalis
mului proletar.

Trăiască Republica Socialistă România 1 
Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască secretarul general al Partidului 

Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

Trăiască cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 1

Transmițînd, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Paraguayan și 
al tuturor membrilor un călduros și fră
țesc salut, în mesaj se spune : Vă urăm ca 
planul cincinal 1976—1980 și liniile direc
toare de dezvoltare economico-socială a 
României pentru perioada 1981—1990 să se 
înfăptuiască, ducînd la făurirea cu succes 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înscriindu-se, în același timp, ca o 
contribuție importantă la întărirea unită
ții și coeziunii mișcării comuniste interna
ționale, pe baza marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar.

Uniunea Națională Africană Zimbabwe 
(Z.A.N.U. din Rhodesia)
Exprimînd Congresului, C.C. al P.C.R., to

varășului Nicolae Ceaușescu, în numele pre
ședintelui Ndăbannigi Sithole și al membri
lor Comitetului Central al Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe, care se află în 
al zecelea an de detențiune fără a fi fost 
judecați, precum și al tuturor militanților 
și membrilor Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe cele mai călduroase felicitări 
pentru progresele continue ale României în 
construcția socialismului, în mesaj se arată: 
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist 
Român este pe. deplin îndreptățit să se 
mîndrească cu realizările excepționale obți
nute de poporul român. In ultimii treizeci 
de ani, societatea din România a cunoscut 
transformări radicale. Acolo unde era mi
zerie, astăzi este prosperitate, acolo unde 
domnea ignoranța, astăzi luminează cul
tura, acolo unde exista exploatarea, triumfă 
acum demnitatea umană.

Mesajul relevă în continuare dezvoltarea 
noilor legături de prietenie și solidaritate 
cu mișcarea muncitorească din întreaga 
lume, faptul că succesele obținute de Româ
nia in economie, in domeniul tehnologiei și 
științei, al agriculturii, precum și în dezvol

Uniunea Poporului African Zimbabwe
(Z.A.P.U. din Rhodesia)
Adresind celui de-al XI-lea Congres al 

Partidului Comunist Român un salut și 
cele mai calde felicitări tovărășești din 
partea Z.A.P.U., a maselor luptătoare din 
Zimbabwe și a tovarășului Joshua Nkomo, 
conducătorul partidului, mesajul arată :

Vă sîntem profund recunoscători pentru 
invitația de a participa la acest Congres. 
Aceasta constituie o mărturie a dezvoltării 
relațiilor dintre Uniunea Poporului Afri
can Zimbabwe și Partidul Comunist 
Român și, totodată, pe un plan mai larg, 
expresia concretă a solidarității puternice 
a mișcării de eliberare revoluționară din 
Africa cu poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în lupta gene
rală îndreptată împotriva colonialismului, 
reacțiunii și imperialismului.

Acest Congres are loc într-un moment 
cînd în lumea capitalistă se manifestă o 
situație de criză în toate sferele activității 
umane — factorul cel mai profund, deter
minant al acesteia fiind conflictul dintre 
exploatarea omului de către om, proprie 
capitalismului, și dezvoltarea socialismului 
spre un nou tip de relații între oameni, 
bazate pe pace și justiție socială.

România, sub conducerea Partidului Co
munist Român, se spune în mesaj, a obți
nut, în mod evident, realizări remarcabile 
în edificarea socialismului, iar în prezent 
împărtășește din experiența sa fostelor 
țări înrobite din lume și. sprijină, totodată, 
luptele revoluționare de eliberare națio

Partidul Comunist din Luxemburg
Comuniștii luxemburghezi adresează celui 

de-al XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român salutări frățești, cordiale și 
urează deplin succes lucrărilor sale — se 
spune în mesaj. Urmărim cu admirație re
zultatele excepționale obținute de România 
în construirea socialismului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Hotărîrile pe 
care le va adopta Congresul vor constitui, 
fără îndoială, baza unei continue ascensiuni.

Acordăm o înaltă apreciere rolului care 
revine Partidului Comunist Român, în 
strînsă alianță cu Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și cu celelalte partide fră
țești din comunitatea țărilor socialiste, în 
asigurarea păcii în Europa șl în lume, în 
realizarea conviețuirii pașnice a popoarelor.

Partidul Comunist
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Sirian salută delegații la cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român și, 
prin intermediul lor, pe toți comuniștii și 
oamenii muncii români, urîndu-le succes în 
activitatea lor — se spune în mesaj. Con
vocarea Congresului dumneavoastră repre
zintă o etapă importantă în viața poporului 
român, Programul Partidului Comunist 
Român — dezbătut Ia acest Congres — sta
bilind bazele construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în condițiile în care 
lumea cunoaște o modificare vizibilă a ra
portului de forțe în favoarea socialismului, 
progresului și păcii. Sîntem încredințați că 
Programul partidului dumneavoastră va 
duce la consolidarea și dezvoltarea con
strucției socialiste în România, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și ale in
ternaționalismului proletar.

Mesajul relevă că la cel de-al IV-lea Con
gres al Partidului Comunist Sirian, desfă
șurat la sfirșitul lunii septembrie a.c., au 
fost abordate problemele eliberării teritori
ilor arabe ocupate, asigurării drepturilor 
naționale legitime ale poporului arab pa- 
lestinean, consolidării și adîncirii colaboră
rii dintre toate forțele și partidele progre
siste din Siria, în cadrul Frontului Național 
Progresist, creșterii rolului clasei munci
toare siriene în viața economică și politică 
a țării, unității partidului și au fost adoptate 
noul Program al P.C.S. — document care 
analizează în mod obiectiv condițiile din 
Siria, perspectivele viitoarei ei dezvoltări 
progresiste, sarcinile care stau în fața 
partidului — și o serie de hotărîri, în care, 
printre altele, P.C.S. se pronunță pentru 
convocarea unei Conferințe mondiale a 
partidelor comuniste și muncitorești în 
1975.

Apreciind apoi că situația din Orientul 
Apropiat continuă să se complice, în mesaj 
se exprimă condamnări la adresa politicii 
cercurilor imperialiste americane, a nesoco
tirii de către Israel a rezoluțiilor O.N.U. |1

Ne exprimăm, în același timp, certitudi
nea dă relațiile frățești între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Para
guayan vor continua să se dezvolte și în 
viitor, în folosul luptei pentru pace, pro
gres social și socialism.

Dorim, totodată, succes deplin lucrărilor 
Congresului al XI-lea și realizarea creatoa
re a hotăririlor sale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

PARAGUAYAN

tarea socială sînt cunoscute și în alte țări, 
inclusiv de masele luptătoare din Zimbabwe.

Mișcarea muncitorească din întreaga lume, 
și în special forței^ de eliberare din Zim
babwe, datorează mult clarviziunii condu
cătorilor Partidului Comunist Român și, cu 
deosebire, marelui, energicului și înzes
tratului conducător, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
Trăiască Partidul Comunist Român 1
Trăiască solidaritatea clasei muncitoare cu 

toate celelalte forțe progresiste din lume !
Trăiască președintele N. Sithole 1
Trăiască Z.A.N.U. !
Trăiască solidaritatea dintre Z.A.N.U. și 

Partidul Comunist Român 1

COMITETUL CENTRAL 
AL UNIUNII NAȚIONALE 
AFRICANE ZIMBABWE 

Herbert Chitepo J. Tongogara 
Președinte interimar Secretarul apărării 

al Z.A.N.U.

nală, ca de exemplu, a poporului din 
Zimbabwe, sub conducerea Z.A.P.U.

Mulțumind în modul cel mai sincer pen
tru solidaritatea pe care P.C.R. o mani
festă in mod activ cu lupta de eliberare a 
poporului Zimbabwe, atît din punct de ve
dere material, cît și diplomatic, mesajul 
exprimă încrederea în continuarea spriji
nului din partea comuniștilor și a poporu
lui român. Rasiștii din zona de sud a A- 
fricii nu au renunțat încă la speranța lor 
deșartă de a continua asuprirea și exploa
tarea popoarelor africane. Sîntem hotăriți 
să lichidăm orînduirea lor printr-o luptă 
fermă neîntreruptă. Nu există alternativă 
la această cale pentru rezolvarea conflic
tului din Zimbabwe și zona de sud a 
Africii în ansamblul el.

In încheiere, mesajul urează Congresului
P.C.R., tuturor comuniștilor cele mai mari 
succese în misiunea istorică de realizare a 
Programului partidului pentru edificarea 
socialismului în România, pentru sprijinirea 
revoluției anticolonialiste și antiimperialiste 
pe plan internațional.

Trăiască președintele Nicolae Ceaușescu !
Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască solidaritatea dintre poporul ro

mân și poporul luptător din Zimbabwe !
Jos cu colonialismul, capitalismul și im

perialismul 1

Jason Z. Moyo
Președinte

In încheierea mesajului este exprimată 
dorința ca solidaritatea și colaborarea fră
țească dintre Partidul Comunist din Lu
xemburg șl Partidul Comunist Român să 
se întărească și mai departe, pe baza mar
xism-leninismului și a principiilor leniniste 
ale internaționalismului proletar.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN LUXEMBURG 
Dominique Urbany 
Președinte al partidului

Sirian
ale Consiliului de Securitate privind retra
gerea trupelor de pe teritoriile arabe ocupa
te, a incursiunilor din sudul Libanului, 
care au lovit sate și cetățeni pașnici, acțiu
nilor ostile împotriva poporului arab pa- 
lestinean de pe malul de vest al Iordanului 
și din regiunea Gaza. Mesajul exprimă în 
continuare convingerea că poporul sirian și 
armata sa — pe baza unui front intern strîns 
unit, în colaborare cu toate popoarele arabe 
frățești și cu sprijinul opiniei publice prâ- 
gresiste din întreaga lume, îndeosebi al 
Uniunii Sovietice, al țărilor sistemului so
cialist — sînt gata să facă față oricărei 
încercări.

Mesajul se ocupă apoi de succesele poli
ticii externe a U.R.S.S., arătînd că Partidul 
Comunist Sirian consideră vizita pe care o 
va întreprinde L. I. Brejnev la începutul 
anului viitor în Siria de o mare importanță 
pentru întărirea luptei poporului sirian îm
potriva imperialismului, pentru consolidarea 
legăturilor de prietenie arabo-sovietice.

în mesaj se arată că poziția Partidului 
Comunist Român și a guvernului român 
față de problemele Orientului Apropiat, 
sprijinul acordat dreptului popoarelor arabe 
in vederea eliberării teritoriilor ocupate, 
asigurării drepturilor legitime ale poporului 
arab palestinean sînt salutate cu aprobare 
de partidul comunist și poporul sirian.

în încheiere se spune : Vă adresăm din 
nou salutări tovărășești și urăm Congresu
lui dumneavoastră să contribuie la întărirea 
relațiilor frățești dintre țările sistemului 
socialist, a coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești.

Trăiască unitatea mișcării comuhiste șl 
muncitorești pe baza marxism-leninismului 
și a internaționalismului proletar 1

Trăiască comunismul 1
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SIRIAN

Uniunea Democratică de Stingă 
din Grecia—E. D. A.
Salutăm, cu sinceră emoție, lucrările ce

lui mai înalt for al Partidului Comunist 
Român, cel de-al XI-lea Congres al său, 
se arată în mesaj. Regretăm că, aflindu-ne 
in imposibilitate de a asista la Congres, 
nu putem lua cunoștință nemijlocit de 
realizările poporului dumneavoastră, con
dus de Partidul Comunist Român, sub în
drumarea strălucită a președintelui Nicolae 
Ceaușescp.

Vom urmări cu cel mai mare interes lu
crările și documentele Congresului al 
XI-lea, rezoluțiile sale, îndeosebi cele care 
privesc edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, proiectele pe care in
tenționați să le realizați în perioada ur
mătoare. Programul Partidului Comunist 
Român și proiectul Normelor eticii și echi
tății socialiste se bucură la noi de același 
interes.

Eliberîndu-ne de dictatura militaristă — 
se arată în continuare în mesaj — noi, U- 
niunea Democratică de Stingă, avem ca scop 
primordial făurirea unei largi alianțe, 
în vederea întăririi democrației, apă

Consiliul Revoluționar Suprem al Somaliei
In numele Consiliului Revoluționar Su

prem al Somaliei, al guvernului și po
porului somalez, sub conducerea președin
telui Mohamed Siad Barre, mesajul adre
sează un sincer și călduros salut Parti
dului Comunist Român, guvernului și po
porului. României, cu importantul prilej al 
celui de-al XI-lea Congres ăl P.C.R..

Sîntem impresionați de strălucitele reali
zări obținute de poporul român în perioa
da dintre Congresele X și XI și felicităm 
Partidul Comunist Român, guvernul și po
porul român pentru aceste realizări. Aceas
tă rapidă și multilaterală dezvoltare a fost, 
fără îndoială, realizată ca urmare a condu
cerii juste de către partidul dumneavoastră, 
a gradului înalt de conștiință al poporului.

Prețuim, de asemenea, politica externă 
clară și justă a României — bazată pe ana
liza atentă a situației internaționale — so
lidaritatea cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și mișcările de elibera
re națională, poziția principială și activă a 
tării dumneavoastră. Aceasta explică pres
tigiul României pe plan ' internațional in 
general, în cadrul lumii a treia și al miș
cării de eliberare națională, în special.

începînd cu revoluția de la 21 octombrie' 
1969, cînd țara noastră a eliminat structura 
neocolonialistă și a pășit pe calea spre so
cialismul științific, Renublica Democratică 
Somalia urmează neabătut o politică ase
mănătoare — continuă mesajul. care subli
niază pericolele generate la adresa păcii 
mondiale de politica imperialismului, colo

Partidul Comunist din Statele Unite
ale Americii

Dragă tov/rășe Nicolae Ceaușescu, cu 
ocazia Congresului al XI-lea — se arată în 
mesaj — vă transmitem calde salutări fră
țești dumneavoastră și tuturor membrilor 
Partidului Comunist Român, Vă urăm noi 
succese în îndeplinirea planului cincinal 
menit să asigure construirea în continuare 
ă societății socialiste. Cu mare bucurie ne 
alăturăm poporului dumneavoastră și ome
nirii progresiste, care au sărbătorit, în acest 
an, a XXX-a aniversare a victoriei Româ
niei în lupta pentru eliberarea de sub ju
gul fascist.

Făurirea bazelor societății socialiste în 
România a permis ca națiunea, a cărei dez
voltare a fost blocată de fascismul intern 
în împletire cu reacțiunea străină, să obțină 
progrese însemnate în dezvoltarea industriei 
și agriculturii — arată mesajul subliniind 
în continuare că, în contrast cu anarhia și 
instabilitatea capitalismului, România are 
posibilitatea să atingă noi niveluri de dez
voltare economică, așa cum prevede" viitorul 
plan cincinal și să realizeze obiectivele de 
largă perspectivă, stabilite pînă în 1990.

în timp ce dumneavoastră construiti o so
cietate nouă, socialistă, sistemul capitalist 
din Statele Unite ale Americii este pradă 
unor grave crize politice și economice — 
fenomene proprii tuturor statelor capitaliste.

După ce arată că sumele alocate pentru 
cursa înarmărilor, reprezentînd 15 la sută 
din venitul național brut al S.U.A., ar pu
tea ajuta la satisfacerea necesităților po
porului american și ar contribui la cauza 
păcii, mesajul relevă necesitatea luptei pen
tru adîncirea procesului de destindere, dez
voltarea cooperării și Comerțului interna
țional, subliniind că progresele pe calea 
destinderii nu implică atenuarea luptei 
împotriva neocolonialismului și pentru au
todeterminare. întreaga lume — spune me
sajul — a fost martoră a sprijinului acor
dat de S.U.A. venirii la putere a juntei 
fasciste în Chile, precum și amenințării 
continue, de către imperialismul american,

Partidul Socialist
Exprimînd mulțumiri cordiale poporului 

român, prin intermediul Partidului Comu
nist Român și al Comitetului său Central, 
pentru invitația de a asista la lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al partidului, me
sajul continuă : Trecem prin momente de 
perturbare și criză generală, care arată că 
societatea capitalistă, incapabilă de a-și 
depăși propriile contradicții, se află în a- 
gonie.

Partidul Socialist Popular din Spania își 
exprimă admirația față de Partidul Comu
nist Român pentru succesele obținute în 
edificarea unei societăți socialiste multila
teral dezvoltate, pentru instaurarea unui 
sistem democratic, în cadrul căruia indi
vidul trăiește liber și beneficiază de drep
turile și garanțiile socialismului, ceea ce 
îi permite să se realizeze total în sînul 
unei societăți fără clase exploatatoare.

Partidul Socialist din Sri Lanka
Partidul Socialist din Sri Lanka transmite 

cele mai cordiale salutări Partidului Comu
nist Român cu prilejul importantului eve
niment, cel de-al XI-lea Congres — se spu
ne în mesaj. Partidului Socialist din Sri 
Lanka îi este cunoscut drumul istoric, bo
gat în evenimente, parcurs de P.C.R. Acest 
drum a început odată cu crearea Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din Româ
nia în 1893 și a continuat, într-un stadiu 
nou în 1921, prin transformarea lui în Parti
dul Comunist Român, în pas cu dezvoltarea 
luptei revoluționare a clasei muncitoare, și 
ca urmare a triumfului istoric al Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. De-a lungul 
întregii sale existențe, Partidul Comunist 
Român s-a aflat în fruntea bătăliilor revo
luționare ale clasei muncitoare și țărănimii 
din România, iar astăzi conduce cu succes 
poporul în opera de făurire a socialismului 
în România.

Partidul Socialist din Sri Lanka a luat 
cunoștință de Programul P.C.R. de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comu
nism, ce urmează să fie adoptat de Congre

rării ei față de orice amenințare, deschi
derii perspectivelor unei transformări so
cialiste a societății grecești. Dar o lege e- 
lectorală nejustă — se spune în mesaj — 
a privat Uniunea Stîngii de posibilitatea 
unei reprezentări în parlament pe măsura 
forței sale reale, a aspirațiilor poporului 
nostru, a nevoilor țării noastre.

Dorim deplin succes celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, 
etapă importantă în edificarea societății 
socialiste în România, încheie mesajul, ex
primînd satisfacția pentru întărirea legă
turilor de prietenie și de solidaritate din
tre partidele, țările și popoarele noastre, 
dorința de a le dezvolta in continuare.

Vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, sa
lutările noastre frățești, împreună cu sen
timentele noastre de stimă și prietenie față 
de partidul comunist și față de poporul 
român.

Ilias lliou
Președintele Comitetului Executiv al E.D.A.

nialismului, neocolonialismului și aparthei
dului. Poziția guvernului somalez rezidă iii 
completa retragere a Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967 și recunoașterea 
drepturilor fundamentale ale poporului pa
lestinean. Guvernul somalez consideră, tot
odată. că 'trebuie să se pună capăt colo
nialismului și apartheidului, încă prezente 
in Angola. Namibia, Africa de Sud, Rho
desia. Coasta somaleză (Djibouti) și alte 
părți ale lumii. Națiunilor divizate din So
malia. Vietnam. Coreea ș.a. trebuie, de 
asemenea, să li se dea posibilitatea de a 
se reunifica. fără amestec din afară. Tot
odată; condamnăm criminalele acțiuni co
mise de imperialism în Chile, ca și.în ori
care alte păr|i ale lumii. O pace mondială 
trainică poate fi realizată numai atunci 
cînd popoarele sînt lăsate să-și exercite 
drepturile lor fundamentale la autodeter
minare. fără ocupație, intervenții sau acte 
de forță din afară.

Urăm succes Congresului al XI-lea ăl 
Partidului Comunist Român, care are loc 
intr-un moment cînd în lume se petrec 
schimbări hotărîtoare. succes ce va repre
zenta o mare contribuție la lupta pentru 
socialism, democrație, libertate, pace și 
progres în întreaga lume.

Trăiască prietenia somalo-română !
Trăiască conducătorii noștri — tovarășul 

Mohamed Siad Bârre și tovai-ășul 
Nicolae Ceaușescu !

Trăiască victoria Socialismului în întreaga 
lume 1 

a cuceririlor obținute recent într-o serie de' 
alte țări.

Reliefind, în continuare, că diminuarea 
febrei războinice din Orientul Mijlociu este 
vitală pentru pacea în această regiune și în 
întreaga lume, mesajul subliniază că recu
noașterea luptei poporului- palestinean pen
tru suveranitate. respectarea rezoluției 
O.N.U. din 1967 și convocarea Conferinței de 
la Geneva cu participarea reprezentanților
O. E.P. pot contribui la rezolvarea acestei 
probleme deosebit de importante.

Recenta întîlnire de la Varșovia a parti
delor comuniste și muncitorești europene— 
se spune în continuare — este de bun augur 
pentru pacea și securitatea în Europa, re
prezintă o mare contribuție la lupta pentru 
pace, pentru dezvoltarea unitară a ideolo
giei marxism-leninismului, pentru promo
varea și apărarea intereselor imediate ale 

♦ tuturor popoarelor ce militează împotrivă 
oprimării, împotriva neocolonialismului, 
pentru noi succese de importanță istorică 
ale socialismului. Mesajul arată apoi că
P. C. din S.U.A. cheamă la întrunirea, cit 
mai curînd posibil, a unei conferințe mon
diale a partidelor comuniste și muncito
rești.

în încheiere, în mesaj se spune :
Urăm noi succese construcției socialiste în 

România !
Trăiască prietenia dintre partidele noas

tre !
Trăiască solidaritatea proletară interna

țională 1
Trăiască unitatea mișcării comuniste in

ternaționale I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN S.U.A.
Henry Winston Gus Hall
Președinte național Secretar

al partidului general

Popular din Spania
Salutăm pe tovarășii români pentru li

bertatea cucerită și democrația socialistă 
înfăptuită, simbol al revoluției socialiste și 
al încrederii în propria personalitate, în
tr-o lume in care popoarele devin tot mai 
apropiate.

Sperăm ca într-un viitor nu foarte în
depărtat să-i putem invita la noi pe tova
rășii care ne găzduiesc astăzi în patria lor, 
primindu-i într-o Spanie liberă și demo
crată, unde se va construi socialismul pe o 
cale spaniolă și mediteraneană, dezvoltîn- 
du-se plenar conviețuirea euroafricană.

In. încheiere, în mesaj se arată : Salutăm 
toate partidele care asistă la acest Con
gres — cu loialitatea și prietenia pe care 
o cere condiția noastră comună de partide 
ale poporului.

sul al XI-lea al Partidului Comunist Român. 
Obiectivele sale de mare amploare sînt for
mulate într-un moment cînd sistemul mon
dial capitalist trece printr-o criză din cele 
mai serioase și, concomitent, în contextul 
unui nou avint al luptei clasei muncitoare 
din țările capitaliste, al asaltării, cu reîn
noită vigoare,_ a întregului sistem al exploa
tării imperialiste de către masele revoluțio
nare din țările lumii a treia. Unirea într-un 
singur șuvoi a luptelor comune desfășurate 
de țările lumii a treia, de muncitorii din ță
rile capitaliste și ale proletariatului victorios 
din țările socialiste va constitui un front 
invincibil.

In acest context, tovarăși — se spune in 
încheiere — Partidul Socialist din Sri Lanka 
își afirmă fără ezitare încrederea totală in 
deplina dumneavoastră victorie.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI SOCIALIST 

DIN SRI LANKA
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MESAJE ALE SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE
Partidul de Stingă-Comuniștii din Suedia Partidul Comunist Bolivian Partidul Laburist din Marea Britanie

Transmițînd Congresului cele mai căldu
roase mulțumiri din partea Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia, în mesaj 
se arată : Noi, în Suedia, urmărim cu mare 
interes lupta și activitatea comuniștilor ro
mâni. Am văzut cum România a evoluat de 
la stadiul unei țări aproape subdezvoltate, 
la societatea românească modernă de astăzi, 
caracterizată printr-o activitate efervescentă 
ia toate domeniile. Am văzut cum tovarășii 
noștri români, printr-o muncă asiduă și pli
nă de sacrificii, sub o conducere înțe
leaptă, au putut să pună bazele unui viitor 
fericit în România.

La acest Congres veți adopta un Program 
important privind construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pentru a 
înainta în continuare spre comunism. Vă 
urăm în mod călduros succes și sîntem în
credințați că veți duce la înfăptuire și a- 
ccnstă operă importantă.

Relevind însemnătatea instaurării păcii și 
cooperării în Europa, ca o importantă con- 
diiie internațională a îndeplinirii progra
mului, mesajul arată : Toate popoarele și 
țările trebuie să se bucure de pace. Chiar 
și noi, în Suedia, care trăim în pace de a- 
proape 170 de ani, înțelegem pe deplin a- 
ceastă condiție importantă și sîntem pre
gătiți, la fel ca tovarășii noștri din toate 
țările, să contribuim activ, cu toate forțele,

Uniunea Națională 
din Tanzania (T.A.
în numele Uniunii Naționale Africane din 

Tanganyka (T.A.N.U.) — se arată în mesaj 
— folosim acest prilej pentru a felicita 
Partidul Comunist Român cu ocazia celui 
de-al XI-lea Congres. Acest congres are o 
deosebită importanță, deoarece va dezbate 
directivele pentru viitorii cinci ani, în ca
drul eforturilor consacrate construirii unui 
stat socialist avansat și trecerii spre comu
nism.

Dorim, de asemenea, să folosim acest 
prilej pentru a felicita Partidul Comunist 
Român pentru marile realizări obținute în 
cei cinci ani care au trecut de la Congresul 
al X-lea, din august 1969. într-o perioadă 
scurtă, ca rezultat al conducerii de către 
partidul dumneavoastră, al directivelor sta
bilite de Congresul al X-lea, care au deter
minat o amplă mobilizare a poporului, 
România a reușit să obțină rezultate remar
cabile în toate domeniile.

Militanții T.A.N.U. știu că toate aceste 
înfăptuiri nu au „căzut din cer“, ci se da
toreze muncii harnice depuse de poporul 
român în toate domeniile de activitate, 
sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, politicii sale de’ construcție socialistă 
și de bizuire pe forțele proprii și, în spe
cial, transpunerii în viață a directivelor 
Congresului al X-lea al Partidului Comu
nist Român.

Arătînd în continuare că realizările 
României sînt cunoscute în Tanzania nu

Frontul Național din Republica 
Democratică Populară a Yemenului

Documentele Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român sînt o mărturie 
a stadiului de dezvoltare și a înnoirilor 
progresiste din România — se spune în me
saj, relevîndu-se că, la progresele și victo
riile succesive pe care le obțin forțele mon
diale ale socialismului, poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, și-a 
adus o contribuție importantă în toate do
meniile.

Evocînd lupta îndelungată dusă de po
porul român împotriva dominației străine 
și a regimurilor reacționare, mesajul sub
liniază că, după întemeierea Partidului 
Comunist Român, s-a întărit rolul clasei 
muncitoare de forță conducătoare a luptei 
pentru progres economic și social, ceea ce 
a permis, în cele din urmă, obținerea vic
toriei decisive în lupta de eliberare a țării. 
Experiența poporului român, ca și a celor
lalte popogre din țările socialiste, a dove
dit. că victoria asupra dușmanilor libertății 
și progresului nu ar fi putut fi obținută 
fără existența unui partid revoluționar, 
care să conducă și să organizeze lupta ma
selor, partid înarmat cu o teorie revolu
ționară, cu ideile socialismului științific. 
Tocmai prin aceasta, Partidul Comunist 
Român a putut să-și îndeplinească rolul său 
de forță politică conducătoare a luptei po
porului român pentru construirea vieții noi 
pe care o constatăm în România zilelor 
noastre.

Asociația de prietenie egipteano-română
In numele Asociației de prietenie egip

teano-română, permiteți-ne să exprimăm 
profunda noastră prețuire pentru înfăptui
rile poporului român prieten în opera sa 
glorioasă de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate — se arată în me
saj.

Adresînd urări din inimă pentru deplina 
reușită a lucrărilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, mesajul 
arată în continuare : Sîntem convinși că 
realegerea marelui nostru prieten Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar 

pentru ca pacea și securitatea să fie asigura
te nu numai în Europa, ci și în întreaga 
lume.

Partidul de Stingă — Comuniștii din Sue
dia se găsește, în același timp, în fața mul
tor altor sarcini importante : lupta de zi cu 
zi împotriva inflației, pentru drepturile 
muncitorilor și, îndeosebi, lupta activă pen
tru a dezvolta mai mult solidaritatea cu 
mișcarea muncitorească din alte țări și cu 
mișcările de eliberare națională și socială 
din întreaga lume.

Adresăm, dragi tovarăși — se arată în 
încheiere — urările noastre sincere de suc
ces Partidului Comunist Român frățesc în 
activitatea de conducere a construcției so
cialismului în țara dumneavoastră, în efor
turile de îndeplinire a Programului pe care 
urmează să-l adoptați la Congres. Sîntem 
încredințați, de asemenea, că încheierea cu 
succes a acestui Congres va crea garanția 
unor noi mari izbinzi în lupta și activitatea 
dumneavoastră.

Trăiască Partidul Comunist Român !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI DE STINGĂ - 

COMUNIȘTII DIN SUEDIA

Africană
N.UJ

numai din auzite, ci au putut fi apreciate, 
la fața locului, de delegat T.A.N.U. care 
a vizitat țara noastră la L.zeputul acestui 
an, mesajul subliniază : Ne exprimăm spe
ranța că hotărîrile care vor fi adoptate de 
acest Congres vor asigura o amplă dez
voltare a eforturilor pentru înfăptuirea 
Programului de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și trecerea 
spre comunism. Avem convingerea că ur
mătorii cinci ani vă vor aduce realizări și 
mai multe, deoarece porniți de la baza 
solidă a rezultatelor obținute în perioada 
1970—1974, de natură să constituie un 
factor accelerator pentru întreaga dezvol
tare viitoare.

Ținînd seama de bimele relații dintre 
partidul dumneavoastră și partidul nostru, 
datorită obiectivelor comune ale libertății 
și dezvoltării politice, economice și cultu
rale a popoarelor, pentru afirmarea prin
cipiilor de egalitate, pentru construirea u- 
nor state socialiste, ne exprimăm speranța 
că aceste relații bune se vor lărgi în con
tinuare, prin schimburi de vizite și de ex
periență.

Vă rugăm să primiți în mod frățesc salu
tările noastre cele mai cordiale , și urările 
de deplin succes Congresului dumneavoas
tră.

Secretarul executiv național 
al T.A.N.U.

în continuare, în mesaj se arată că orga
nizarea politică a Frontului Național care a 
condus lupta poporului din Yemenul De
mocrat împotriva colonialismului britanic 
și a susținătorilor săi a fost factorul deter
minant în obținerea independenței țării, la 
30 noiembrie 1967. Frontul Național din 
R.D.P. a Yemenului — se spune in mesaj 
— dă o înaltă apreciere experienței poporu
lui român, condus de partidul comunist, 
în transformarea României dintr-o țară 
agricolă înapoiată într-o țară cu o 
industrie și agricultură dezvoltate. Po
porul yemenit a folosit din această expe
riență in organizarea politică a Frontului 
Național, adaptînd-o la realitățile țării, atît 
în ceea ce privește transformările econo
mice și sociale, cit și organizarea de partid. 
Ne-am străduit să asigurăm clasei munci
toare un rol conducător, de pe' poziții de 
clasă, în lupta pentru realizarea societății 
socialiste — societate în care nu mai există 
exploatarea omului de către om.

în încheiere, mesajul adresează calde 
urări de succes Congresului P.C.R., urări de 
succes deplin poporului român prieten în 
obținerea unor noi victorii, sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Abo El-Fattah Ismail
Secretar general al C.C. al Organizației 

Politice a Frontului Național

general al Partidului Comunist Român va 
asigura in modul cel mai strălucit înfăp
tuirea în viață a acestui Program și con
tinua afirmare a României pe plan inter
național.

Ne exprimăm certitudinea că prietenia 
dintre marile noastre națiuni se va dezvol
ta necontenit, grație eforturilor constante 
pe care le depun președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Anwar Sadat.

Sayed Zaki
Președintele Asociației

Subliniind arzătoarea noastră credință 
revoluționară, salutăm din inimă cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român și vă dorim ca rezoluțiile adoptate 
să fie transpuse în practică pe drumul vic
torios spre construirea societății comuniste 
— se spune în mesaj.

Imaginea nouă a României este rezulta
tul orientării juste a partidului, care, îm
preună cu poporul, făurește o nouă socie
tate, acționează pentru dezvoltarea' neîn
treruptă a bazelor economiei socialiste.

Partidul Comunist Indian
Transmițînd felicitările frățești ale Con

siliului Național al Partidului Comunist 
Indian și cele mai sincere urări pentru 
succesul Congresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român, mesajul subliniază că 
lucrările Congresului au loc imediat după 
sărbătorirea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub dominația fas
cistă. în timpul acestor 30 de api, poporul 
român, condus de partidul comunist, în 
frunte cu clasa muncitoare, în colaborare cu 
ceilalți membri ai comunității socialiste, a 
obținut succese mărețe in construirea so
cialismului. Acum, comuniștii români dezbat 
Programul activității de viitor, pentru a 
consolida și pe mai departe procesul dez
voltării societății socialiste. Ne bucurăm, 
alături de dumneavoastră și de poporul 
român, de realizările pe care le-ați obținut 
și ne exprimăm încrederea că dezbaterile 
celui de-al XI-lea Congres al P.C.R._ vor 
marca o nouă piatră de hotar, istorică, în 
lupta pe care o duceți pentru realizarea 
țelurilor nobile propuse.

Situația internațională actuală, avînd ca 
una din caracteristicile sale desfășurarea 
unui proces de destindere, creează condi
ții favorabile pentru noi victorii în înfăp
tuirea cauzei noastre comune, relevă în 
continuare mesajul.

.în același timp, criza prin care trec astăzi

Partidul Comunist
Ne exprimăm bucuria sinceră în legătu

ră cu convocarea Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român și îi urăm 
succes deplin — se spune în mesaj.

Promovînd consecvent o politică de inde
pendență și mobilizare a forțelor poporului 
român, conducîndu-1 ferm pe calea făuririi 
socialismului, Partidul Comunist Român a 
transformat România dintr-o țară agrară 
înapoiată intr-un stat socialist cu o indus
trie și o agricultură moderne și a îmbună
tățit treptat viața poporului.

Partidul Comunist Român luptă cu con
secvență împotriva imperialismului, se îm
potrivește cu hotărîre forțelor agresiunii și 
intervenției, sprijină cu sinceritate lupta

Partidul Socialist Elvețian
în mesaj se exprimă satisfacția de a pu

tea participa la cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. Dorim să 
reafirmăm, cu această ocazie, interesul 
viu al partidului nostru, dincolo de toate 
deosebirile de ordin politic, față de activi
tatea dumneavoastră, caracterizată prin 
eforturi hotărîte și consecvente de a de

Mișcarea de Eliberare din Sao Tome 
și Principe
Exprimînd mulțumiri călduroase pentru 

invitația de a asista la cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., mesajul apreciază că a- 
ceasta constituie o dovadă evidentă a sen
timentelor de solidaritate pe care le nutresc 
poporul român și gloriosul Partid Comunist 
Român față de toate popoarele din lume 
care luptă pentru eliberarea lor, împotriva 
neocolonialismului și imperialismului. Este 
o mare onoare pentru Mișcarea noastră de 
eliberare de a asista la Congresul Partidu
lui Comunist Român, ale cărui realizări în 
toate domeniile constituie succese exem
plare.

Marile realizări obținute de poporul ro
mân sub conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist în dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii și în ridicarea nivelului de 
trai al poporului sînt o mărturie a justeței 
politicii P.C.R., care adaptează adevărurile 
marxist-leniniste universal valabile la con
dițiile concrete ale României. In această 
operă, excepțională din toate punctele de 
vedere, se concretizează valoarea inesti
mabilă a contribuției personale a secretaru
lui general al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui acti
vitate neobosită, pusă în slujba intereselor 
fundamentale ale poporului român, contri
buie în mod hotărîtor la instaurarea unei 
societăți cu un înalt nivel de civilizație ma
terială și spirituală.

în continuare se arată că între Partidul 
Comunist Român și Mișcarea de Eliberare 
din Sao Tome și Principe (M.L.S.T.P.) s-au 
stabilit relații frățești, o dovadă în acest 
sens fiind și vizita efectuată la București, 
anul trecut, de către secretarul general al 
M.L.S.T.P., tovarășul Manuel Costa, care a 
fost primit cordial de secretarul general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, Co
laborarea dintre poporul român și poporul

Lupta pentru libertate a popoarelor care 
suferă dominația imperialismului devine din 
ce în ce mai puternică cu fiecare progres 
al țărilor socialiste. Luptăm și vom lupta 
pentru întărirea mișcării comuniste interna
ționale.

în încheiere, mesajul arată că Partidul 
Comunist Bolivian împărtășește bucuria 
poporului român prilejuită de desfășurarea 
lucrărilor Congresului al XI-lea și salută 
combativitatea comunistă a Congresului.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască internaționalismul proletar !

imperialiștii îi face să recurgă la măsuri și 
mai disperate, așa cum au arătat-o recen
tele evenimente din Chile și Cipru. Aceas
ta accentuează nevoia supremă de unitate 
a tuturor forțelor antiirhperialiste, în care 
unitatea mișcării comuniste internaționale, 
pe baza marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, are o importanță de
cisivă.

Partidul Comunist Indian, urmînd o linie 
marxist-leninistă, desfășoară o luptă com
plexă pentru a uni toate forțele de stingă 
și democratice din țară, pentru a apăra in
teresele vitale ale maselor și democrația 
aflată sub atacurile forțelor reacționare și 
proimpe'rialiste, pentru a salvgarda indepen
dența națională. >

Relațiile dintre partidele noastre sînt pri
etenești — încheie mesajul — iar dezvol
tarea lor continuă, pe baza marxism-leni
nismului . și internaționalismului proletar, 
constituie preocuparea noastră permanentă.

Trăiască prietenia dintre Partidul Comu
nist Indian și Partidul Comunist Român !

Trăiască unitatea mișcării comuniste in
ternaționale I

C. Rajeswara Rao
Secretar general al Consiliului Național 

al partidului

din Tailanda
revoluționară a popoarelor, inclusiv a po
porului tailandez, manifestînd un înalt spi
rit de internaționalism proletar.

Sîntem convinși că relațiile strînse din
tre partidele și popoarele țărilor noastre se 
vor întări și mai mult.

Urăm succes deplin Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român. Urăm Parti
dului Comunist Român victorii și mai mari 
în lupta pentru propășirea țării.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN TAILANDA

păși orice limitări artificiale și a contribui 
astfel la destinderea internațională.

în încheiere, mesajul adresează Congre
sului al XI-lea al Partidului Comunist 
Român urări de succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor sale.

Karl Gmunder
Membru al Direcțiunii partidului

din Sao Tom<5 și Principe — se spune mai 
departe — trebuie considerată ca o nouă 
contribuție a P.C.R. și a secretarului său 
general la instaurarea noilor principii de 
relații între state și la democratizarea vieții 
internaționale.

Sîntem pe deplin conștienți de importan
ta excepțională a Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român in viața între
gului popor român, ca un nou și foarte im
portant pas spre desăvîrșirea edificării so
cialismului în România, spre comunism. 
Prezența noastră la acest Congres ne va 
permite ca, pe baza experienței voastre, 
să desprindem învățăminte prețioase pen
tru lupta noastră de eliberare, pentru re
construirea țării.

Mișcarea de Eliberare din Sao Tom<5 și 
Principe își exprimă convingerea că stră
lucitele înfăptuiri ale poporului român, ob
ținute sub conducerea partidului comu
nist, vor fi amplificate prin hotărîrile Con
gresului al XI-lea. Mesajul exprimă cele 
mai sincere sentimente de prietenie și sti
mă față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și admirația profundă față de ope
ra măreață pe care secretarul general al 
Partidului Comunist -Român o înfăptuieș
te spre binele poporului român. Succesul 
sigur al celui de-al XI-lea Congres — se 
arată în încheiere — se bizuie în mare 
parte pe valoarea inestimabilă a contribu
ției personale a secretarului general al 
P.C.R. la definirea strategiei și tacticii de 
transformare revoluționară a societății.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia popoarelor din Sao 

Tome, Principe și România 1

SECRETARIATUL EXECUTIV 
AL MIȘCĂRII DE ELIBERARE 
DIN SAO TOME Șl PRINCIPE

Exprimînd convingerea că participarea 
Partidului Laburist din Marea Britanie la 
Congresul P.C.R. va constitui o nouă etapă 
în adîncirea relațiilor dintre cele două 
partide, mesajul arată : Dezvoltarea relații
lor bilaterale este un important aspect al 
tendinței generale spre crearea condițiilor 
jn care fiecare stat să poată fi liber in de
terminarea căilor proprii de acțiune pentru 
salvgardarea intereselor propriului popor, 
pentru salvgardarea păcii în Europa și, in 
general, în lume.

Noi vom saluta orice alte prilejuri care 
ne-ar oferi posibilitatea de a face un 
schimb de vederi — Se subliniază în mesaj. 
Relevind că cele două partide se situează 
pe aceeași poziție în ce privește necesitatea 
înfăptuirii unui sistem eficient de securi
tate europeană, prin care să se depășească 
divizarea în grupări militare opuse, mesajul 
arată că un astfel de sistem trebuie să 
fie un garant efectiv al securității tuturor 
statelor din Europa și al neamestecului în 
treburile lor interne. El trebuie să permită 
fiecărui stat european să progreseze și să 
dezvolte în mod liber orînduirea socială, 
politică și economică, corespunzător cu do
rința liber exprimată de poporul respectiv.

Partidul Laburist este conștient că un ast

Partidul Unificat al Comuniștilor Haitieni
Transmitem salutul nostru frățesc tutu

ror delegaților la cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, tuturor co
muniștilor și întregului popor român — se 
spune în mesaj. Comuniștii haitieni urmă
resc cu foarte mare interes progresele rea
lizate de România în construirea vieții noi. 
Succesele obținute de poporul român in 
domeniile economic, social și cultural sînt 
o dovadă concretă a superiorității socialis
mului. Exemplul României socialiste de
monstrează că preluarea conducerii societă
ții de către masele muncitoare organizate 
și abolirea legăturilor de dependență față 
de imperialism sînt condiții indispensabile 
pentru transformarea structurilor sociale 
înapoiate, pentru garantarea unui progres 
social continuu și a unui nivel de trai ri
dicat al întregului popor. Socialismul, deve
nit sistem mondial, înlesnește realizarea |a- 
cestor obiective de transformare revoluționa
ră a societății, prin solidaritatea amplă în 
cadrul relațiilor internaționale de tip nou, 
generate de socialism, care, prin natura sa, 
tinde să asigure fericirea muncitorilor din 
toate țările.

Referindu-se la situația din Haiti, mesa
jul arată că masele muncitoare sînt supuse 
unei exploatări din cele mai crunte din 
partea capitalului monopolist, care le con
damnă la mizerie, șomaj, oprimare și emi
grare. Dinastia instaurată de imperialism 
și oligarhia haitiană menține arbitrariul și 
terorismul ca formă de guvernare.

în Haiti, ca și în celelalte țări latino-

Partidul Comunist din Sri Lanka
Transmițînd un salut frățesc Congresului 

al XI-lea al Partidului Comunist Român, 
din partea Comitetului Central al Partidu
lui Comtmist din Sri Lanka, mesajul subli
niază : Sintem convinși că acest Congres va 
reprezenta un moment de cotitură în edifi
carea României socialiste, va contribui la 
întărirea și mai puternică a unității rîndu- 
rilor partidului, a încrederii ferme a mem
brilor săi în obiectivul istoric al construc
ției socialiste în România.

în timp ce lumea capitalistă este zguduită 
de o profundă criză economică, țările lumii 
socialiste oferă exemplul reconfortant, 
dătător de speranțe pentru masele pauperi
zate din țări cum este țara noastră, de ceea

Partidul Socialist ai Muncitorilor
din Finlanda

Felicitînd Partidul Comunist Român pen
tru succesele remarcabile obținute de po
porul român pe> calea dezvoltării socialiste, 
pentru activitatea desfășurată în folosul 
cauzei păcii și prieteniei între popoare, me
sajul adresează un salut tovărășesc celui 
de-al XI-lea Congres și urări de succes 
deplin comuniștilor români în îndeplinirea 
hotărîrilor sale și in Întreaga activitate de 
viitor.

Consolidarea păcii, stingerea focarelor de 
conflict șl micșorarea încordării internațio
nale, lupta împotriva imperialismului inter
național reprezintă cele mai importante sar
cini care trebuie să unească forțele socia
liste din întreaga lume.

Ne exprimăm convingerea — se spune în 
încheierea mesajului — că intre Partidul

Partidul Social-Democrat din Suedia
Partidul Social-Democrat din Suedia a- 

preciază in mod deosebit, se arată în me
saj, invitația de a participa la importantul 
dumneavoastră Congres.

Națiunile mici, ca România și Suedia, au 
multe interese comune și remarcăm cu 
multă bucurie că legăturile de prietenie în
tre popoarele șl țările noastre s-au extins. 

fel de sistem de securitate va putea fi rea
lizat numai în urma unui proces îndelungat 
și dificil. Primii pași au fost făcuți odată 
cu începerea Conferinței pentru securita
te și cooperare in Europa și a discuțiilor 
privitoare la reducerea reciprocă și echi
librată a forțelor militare. Evoluția proce
sului de destindere în Europa depinde de 
succesul acestor tratative, cele două cate
gorii de probleme aflîndu-se într-o relație 
de interdependență.

Arătînd că noile relații politice între sta
tele europene, spre care aspiră atît P.C.R., 
cit și Partidul Laburist din Marea Britanie, 
depind nu numai de acorduri intre guverne, 
dar și de dezvoltarea liberă a contactelor, 
la toate nivelurile societății europene, și de 
libera circulație a informațiilor, mesajul su
bliniază, în încheiere, dorința ca în viitoț 
să aibă loc, în aceste probleme, schimburi 
de vederi intre cele două partide.

lan Mikardo
Președinte al Comitetului pentru relații 
internaționale al Comitetului Executiv 

Național al partidului 
Ron G. Hayward 

Secretar general

americane, tot mai mulți patrioți devin 
conștienți de necesitatea de a-și uni efor
turile, de a sprijini lupta comuniștilor pen
tru cucerirea democrației și orientarea tă
rii pe făgașul progresului social. Aceasta 
explică ura forțelor reacționare din Haiti 
împotriva comuniștilor, măsurile de teroa
re, la fel cum se întîmplă și în Chile, Uru
guay, Guatemala sau Paraguay. Imperialis
mul folosește metodele fasciste pretutin
deni unde poate în America Latină, pentru 
a intîrzia sfîrșitul dominației sale..

Sub conducerea luminată a P.C.R., se 
spune în Încheiere în mesaj, România a 
intrat într-o eră a prosperității, depunînd, în 
continuare, toate eforturile pentru o și 
mai mare bunăstare, pentru fericirea mun
citorilor și țăranilor, a întregului popor. 
Sîntem siguri că cel de-al XI-lea Congres 
va marca o etapă importantă pe această 
cale, contribuind la întărirea socialismului 
în România, la întărirea întregului sistem 
mondial socialist, a tuturor forțelor păcii, 
democrației și progresului.

Trăiască al XÎ-lea Congres al Partidului 
Comunist Român !

Trăiască solidaritatea proletară interna
țională I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI UNIFICAT 

AL COMUNIȘTILOR 
HAITIENI

ce poate Înfăptui o societate socialistă, care 
se dezvoltă printr-o planificare întemeiată 
pe baze științifice.

Reafirmînd bunele noastre urări de 
succes adresate Congresului dumneavoastră, 
încheie mesajul, ne exprimăm speranța că 
acest eveniment va contribui la întărirea 
continuă a unității mișcării comuniste in
ternaționale, a țărilor socialiste.

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

Trăiască solidaritatea frățească a cornut 
niștllor din Sri Lanka și România !

S. A. Wickremasinghe
Secretar general al partidului

Comunist Român și Partidul Socialist al 
Muncitorilor din Finlanda se vor stabili, in 
dezvoltarea acestei lupte comune, relații de 
cooperare trainică, care vor contribui la în
tărirea mai departe a prieteniei dintre po
poarele român și finlandez.

Trăiască socialismul, progresul și prieten 
nia dintre popoarele din lumea întreagă i

COMITETUL EXECUTIV
AL PARTIDULUI SOCIALIST) 

AL MUNCITORILOR 
DIN FINLANDA

Pentti Waltzer
Președinte 

al partidului

Aarne Selin
Secretar 
general

Ne exprimăm sincer speranța că lucrările 
Congresului vor fi încununate de succes, 
vor confirma și dezvolta pe mai departe 
drumul independent al poporului dumnea
voastră.

Sten Andersson
Secretar general al partidului

tv
PROGRAMUL I

10,00 Rodnicia visului tău, patrie 
— emisiune de versuri.

10.15 „Românașul" In cîntec șl joc. 
Spectacol susținut de ansam
blul Palatului pionierilor — 
București.

10,45 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari.

11,05 Film artistic „Ceata" — o 
producție a Casei de Filme 
Unu.

12,35 Te cînt, meleag românesc — 
pagini din operete contem
porane românești. Interpre
tează Ludovic Spless, Lucia 
Țibuleac, corul șl orchestra 
de studio ale Radiotelevlzlu- 
nll, dirijor Carol Litvin.

12,55 Jocu-i din bătrînl lăsat — 
jocuri populare din diferite 
regiuni ale țării.

13,10 Telex.
13.15 Tot etntind ca cioctrlla. Con- 

cert-spectacol de muzică 
populară, dansuri șl coruri

Interpretate de ansamblul' 
artistic „Doina" al armatei. 

14,00 Magazin sportiv — Fotbal :
Politehnica Iași — Dlnamo 
București (divizia A). Trans
misiune directă de la Iași. 
Comentează Gr. Ilisei. 15,45 
Hochei pe gheață : Cehoslo
vacia — Canada. Selecțiuni 
înregistrate de la Praga. Co
mentează Călin Antonescu.

15.30 Tragerea de amortizare 
ADAS.

16,40 Caleidoscop cultural-artlstlc 
— emisiune de informație, și 
actualitate literară, teatrală, 
cinematografică și plastică.

17,00 Teleglob : Africa Centrală. 
17,20 Treptele afirmării.
18,00 Handbal masculin : Steaua 

București — M.A.I. Moscova 
(meci retur in Cupa campio
nilor europeni). Transmisiu
ne directă de la Palatul spor
turilor șl culturii. Comenta
tor : Cristian Topescu.

19,10 Lumea copiilor. Vrednici ca 
părinții noștri.

19.30 Telejurnal a Adeziune una
nimă Ia hotărîrile Congresu
lui.

20,15 Luna creației originale ro
mânești. Să ducem visul ță
rii mal departe — specta
col llterar-muzlcal-coregra- 

flc. Regia artistică : Cornel 
Todea șl Andrei Brădeanu.

20,50 Teleenciclopedla a Nicolae 
Grigorescu — film de C. Ber- 
teanu a Breviar (optica) 
a Constelația lemnului — do
cumentar de Marla Preduț 
a Zoorama (grauri).

21,40 întllnlrea de slmbătă seara 
— magazin muzlcal-distrac- 
tlv.

22,20 Telejurnal a Sport.
22,35 Seară de romanțe cu Ioana 

Radu.

cinema
a Puterea șl adevărul : PATRIA: 
— 9; 13,30; 18.
e Bunicul siberian : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
a Tînărul comunist : TIMPURI 
NOI — 9; 11,45; 14,30) 17,15.
a Program de documentare ro
mânești : TIMPURI NOI — 20.
a Columna (ambele serii) : CASA 
FILMULUI — 10; 12,30; 16; 19.
a Copilăria lui Ivan — 14,30, Ră

sună Valea — 16,30,- Columna (am
bele serii) — 18,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Frații Jderi: SCALA — 9; 12,30; 
16; 19,30, CRINGAȘI — 15,30; 19. 
a Felix șl Otilia : CAPITOL — 
11; 13; 16; 19.
a Tunelul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 14; 17; 19,30.
a Haiducii lui Șaptecal : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
o Grăbiți apusul soarelui t FA
VORIT — 9,30; 12,30; 16,15; 19,15. 
a Baltagul : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
a Clprlan Porumbescu : CEN
TRAL — 9,30: 12,30; 16; 19,30.
a Facerea lumii : LUMINA — 
9,30; 12; 14,15; 17; 19,30.
a Aventurile iul Babușcă : DOI
NA — 11; 13,15; 15,30; 19,30.
a Program pentru copii : DOI
NA — 9,30; 17,30.
a 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.
o Poliția sub acuzare : EXCEL
SIOR— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20,30.
a Explozia : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Bariera : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 16; 18; '20.

a ^Stejari — extremă urgență t 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
a Comoara din Vadul vechi: DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Joo Hill : BUCEGI — 15,45; 18;
20,15.
a Proprietarii : UNIREA — 16; 
18; 20.
a Porțile albastre ale orașului > 
LIRA — 15,30; 18; 20,13.
a Departe de Tipperary : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20.15.
a Neamul Șoimăreștllor : GIU- 
LEȘȚI — 15,30; 19, POPULAR — 
15,30; 19.
a Ultimele lor cuvinte : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
a Tatăl risipitor : PACEA — 16; 
18; 20.
a Dacii : MELODIA — 9; 11,15; 
13; 16; 18,15; 20,30.
a Conspirația : FLOREASCA —
15,30; 18; 20,15.
a Amintiri din copilărie : VOL
GA — 9,30; 11,15; 13,30; 15,30; 17;
19.30.
a întoarcerea Iui Magellan : VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15.
a Pădurea splnzuraților: AURO
RA — 9; 12; 16; 19.
a Războiul minelor : MIORIȚA 
— 10; 12,30; 15: 17,30: 20.

a „Z“ : MOȘILOR — 15,30; 18;
20,15, FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19.
a La patru pași de infinit : 
MUNCA — 16; 18; 20.
a Dincolo de brazi : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
a Capcana : TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Anchetă la Marienbad : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20.
a Un comisar acuză 5 ARTA — 
15,30; 17,45; 20.
a Serata; VITAN — 15,30; 18; 20. 
a Cu mllnlle curate : MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30.
O Dimineți de război : RAHOVA
— 16; 18; 20.
a Pădurea pierdută : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

teatre
a Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chirița — 19,30, 
(sala mică) : Travesti — 16.
a Opera Română ; Doamna Chlaj- 
na — 19.
a Teatrul de operetă : Răspintla 
— 19,30. 

a Teatrul ;,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
declt tăcere — 19,30, (sala din str. 
Alex. Sahla) : Puterea șl adevărul
— 19,30.
a Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 19,30.
O Teatrul Mic : Răspintla cea 
mare — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Și eu am fost tn Ar
cadia — 19,30, (sala Studio) : Pi
ticul din grădina de vară — 19.
a Teatrul Giulești : Vassa Jeiez- 
nova — 19,30.
a Teatrul evreiesc de Stat : Nun
ta de argint — 19,30.

a Teatrul satirlc-muzlcal „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.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" : Piruete muzicale
— 19,30.
a Teatrul Țăndărică : Bu-Ali — 
17.
o Ansamblul artistic' „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
a Studioul i.a.t.C. „I. L. Cara- 
glale" : Procese — 20.
O«Circul de stat : Marele specta
col — 16 (matineu elevi); 19,30.

\
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu mare plăcere mesajul de felicitări pe care mi l-ați trimis cu prilejul sărbătorii naționale. Vă adresez, la rîndul meu, sincere urări de fericire personală și de prosperitate poporului român prieten.
SULEIMAN FRANGIEH

Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Republicii Singapore.Vă rog să primiți cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru țara dumneavoastră, precum și asigurările mele că voi depune toate eforturile in vederea întăririi continue a legăturilor strînse existente între țările noastre.
Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES

Președintele Republicii Singapore

Recepție cu prilejul celei de-a XX X-a 
aniversări a eliberării Albaniei

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. S. F. Iugoslavia

Ambasadorul Republicii Populare 
Albania la București, Nikolla Profi, 
a oferit vineri o recepție cu prile
jul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării Albaniei.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Constantin 
Stătescu. secretarul Consiliului de 
Stat. George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de

întâlnire la C. C. a! P. C. R.
Vineri, tovarășul Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a întîlnit cu delegația Miș
cării Populare a Revoluției din Zair, 
condusă de Kithima Bin Ramazzani, 
membru al Biroului Politic al Miș
cării.

DELEGAȚIE GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ 
PLECAT IN REPUBLICA CENTRAFRICANĂ

0
A

O delegație guvernamentală româ
nă, formată din tovarășii Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, și Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Republicii So
cialiste România, a plecat vineri la 
Bangui, unde va participa la mani
festările prilejuite de cea de-a 16-a 
aniversare a proclamării Republicii 
Centrafricane.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

VIZITE ALE UNOR DELEGAȚII PARTICIPANTE LA CONGRES
în cursul zilei de vineri, delega

țiile unor partide comuniste și mun
citorești, socialiste și progresiste, 
precum și ale unor mișcări de elibe
rare națională, care au participat la 
lucrările celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, au 
vizitat unități economice, instituții 
de invățămînt superior, obiective so- 
cial-culturale din București și din 
alte localități din țară, au avut în- 
tilniri la ministere și instituții cen
trale de stat, la comitete județene, 
municipale și orășenești de partid.

Delegația Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, condusă de A. P. 
Kirilenko, membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.C.U.S.. a vi
zitat Palatul sporturilor și culturii, 
Muzeul satului și a asistat la un spec
tacol folcloric prezentat în sala 
ansamblului ..Rapsodia română" ; 
membrii delegației Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia au vizitat Com
binatul petrochimic de la Brazi și 
Muzeul republican al petrolului din 
Ploiești ; delegația Partidului Mun
cii din Coreea, condusă de Kim Dong 
Ghiu, membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea — întreprinderea de ma
șini grele București ; delegația Par
tidului Comunist Francez, condusă 
de Guy Besse, membru al Biroului 
Politic al P.C.F. — Teatrul Național 
din București ; delegația Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, condusă 
de Peter Colotka, membru al Prezi
diului C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului federal, 
președintele guvernului slovac — 
Muzeul satului ; delegația Partidului 
Socialist Unit din Germania, condu
să de Gerhard Griineberg, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G. — Muzeul satului ; dele
gația Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, condusă de Jan Szydlak, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P. — Muzeul satu
lui ; membrii delegației Partidului 
Comunist din Ecuador au vizitat în
treprinderea de autoturisme, obiecti
ve social-culturale din municipiul 
Pitești și au avut o întilnire la Comi
tetul județean Argeș al P.C.R. ; de
legația Partidului Comunist Portu
ghez, condusă de Fernando Blanqui 
Teixeira, membru al Comisiei Poli
tice a C.C. al P. C. Portughez, a vi
zitat Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare șl 
democratice din România ; delegația 
Partidului Progresului și Socialismu
lui din Maroc, condusă de Mohamed 
Moucharik, membru, al Biroului Po
litic al partidului, a făcut o vizită la 
Întreprinderea „Semănătoarea" ; de
legația Partidului Socialist Portu
ghez, condusă de Manuel Tito de 
Morais, prim-secretar national al 
partidului, a vizitat Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și democratice din 
România și Muzeul satului ; delega
ția Partidului Comunist din Colum
bia, condusă de Alvaro Vasquez, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C. din Columbia, 
a vizitat întreprinderea de autotu
risme. muzeul județean, alte obiec
tive social-culturale din Pitești și a 
avut « întilnire la Comitetul jude

mașini grele, Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Corneliu Mănescu și 
Tamara Dobrin, vicepreședinți ai 
Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste, general-colonel 
Sterian Țircă. adjunct al ministru
lui apărării naționale. Ștefan Pavel, 
secretar al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale, generali și ofițeri 
superiori, oameni de cultură si artă, 
ziariști.

Erau prezenti șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

în cadrul Intîlnirii, într-o atmo
sferă cordială, au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
Partidul Comunist Român și Mișca
rea Populară a Revoluției, între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Zair.

delegația a fost salutată de tovarășii 
Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării .economice internaționale, și 
Ion Bogdan, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei.

Cu acest prilej s-a deplasat la 
Bangui și un ansamblu folcloric, care 
va prezenta spectacole în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de acest eve
niment.

țean Argeș al P.C.R. ; delegația 
Partidului Liberal din Columbia, 
condusă de German Zea Hernandez, 
președintele Directoratului Național 
al partidului, a vizitat . Combinatul 
petrochimic de la Brazi, cooperativa 
agricolă din Bucov, Institutul de cer
cetări pentru viticultură de la Valea 
Călugărească : delegația Partidu
lui Congresul Național Indian, 
condusă de Arun Maitra, mem
bru al Comitetului pe întrea
ga Indie al P.C.N.I., a vizitat coo
perativa agricolă de producție și com
plexul avicol din comuna Văleni, In
stitutul de cercetări pentru pomicul
tură de la Mărăcineni și a avut o în
tilnire la Comitetul județean Argeș 
al P.C.R. ; delegația Partidului Co
munist (Marxist) din India, copdusă 
de P. Sundarayya, secretar general 
al partidului, a avut o întîlnire la 
Uniunea sindicatelor din agricultură 
și industria alimentară ; delegația 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, condusă de George Charles 
Wake, membru al Biroului Politic al 
P.C. din Marea Britanie, a făcut o 
vizită la Muzeul Doftana ; delegația 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, condusă de Vu 
Ngoc Ho, membru al C.C. al F.N.L., 
a vizitat Muzeul Peleș ; delegația 
Partidului Comunist din Belgia, con
dusă de Georges Glineur, membru al 
Biroului Politic al P.C. din Belgia, 
a vizitat municipiul Brașov și între
prinderea agricolă de stat Codlea ; 
delegația Partidului Socialist Belgian, 
condusă de Andră Sweert, membru 
al Biroului Național al partidului, se
nator, a vizitat întreprinderea agri
colă de stat Prejmer și obiective so
cial-culturale din Brașov ; delegația 
Partidului Socialist din Uruguay, 
condusă de Ramon Martinez, secre
tar general al partidului, a avut o 
întilnire la Comitetul județean Argeș 
al P.C.R. și a vizitat întreprinderea 
de autoturisme. Muzeul județean și 
Casa de cultură din Pitești : delega
ția Partidului Comunist Peruan, con
dusă de Râul Acosta Salas, secretar 
general adjunct al partidului, a fă
cut o vizită la Combinatul de con
fecții și tricotaje din București ; 
delegația Partidului Elvețian al 
Muncii, condusă de Armand Mag- 
nin, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al partidului, a vizitat 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui, obiective culturale din Suceava 
și mînăstirile Voroneț și Moldovița : 
delegația Partidului Democrat din 
Guineea, condusă de Mamadi Keita, 
membru al Biroului Politic al parti
dului. a vizitat Muzeul satului ; de
legația Partidului Congolez al
Muncii din Republica Populară
Congo, condusă de Ganga-Zanzou
Jean, secretar al C.C. al partidului, 
a avut convorbiri la Procuratura 
Generală cu Filimon Ardeleanu, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România, și a vizitat Com
binatul avicol de la Titu, județul 
Dimbovița ; delegația Partidului Co
munist din Martinica, în frunte cu 
Armand Nicolas, secretar general 
al partidului, a vizitat Fabrica <țe 
zahăr din Buzău și a avut o întîl
nire la Comitetul județean Buzău al 
P.C.R. ; delegația Partidului Comu
nist din Salvador, condusă de Shafik

CU PRILEJUL ÎNMlNĂRII DISTINCȚIEI ACORDATE A. R. L U. S. - ULUI

ADUNARE FESTIVĂ
la Casa prieteniei româno-sovietice

La Casa prieteniei româno-sovie- 
tice a avut loc vineri dimineața adu
narea festivă, în cadrul căreia a fost 
înmînat ordinul „Prietenia Po
poarelor", conferit Asociației române 
pentru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., pentru me
rite deosebite în întărirea și dezvol
tarea prieteniei și colaborării între 
popoarele Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice.

La adunarea festivă au luat parte 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului' Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Da- 
lea, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General al 
A.R.L.U.S.» membri ai C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații de masă și ob
ștești, membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., un numeros public.

Au participat membrii delegației 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, condusă de tovarășul A. P. 
Kirilenko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., care 
a participat la cel de-al XI-Iea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Istoria poporului român numără 
multe veacuri — a spus tovarășul 
A. P. Kirilenko. 30 de ani sînt de fapt 
o clipă pe drumul parcurs, dar toc
mai în această perioadă au fost rea
lizate prefacerile revoluționare fun
damentale datorită cărora harnicul 
popor român a ajuns pe drumul lu
minos al construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în această perioadă — perioada 
luptei comune împotriva fascismului 
și imperialismului, pentru afirmarea 
și dezvoltarea orinduirii socialiste, 
pentru pace în lumea întreagă — s-a 
întărit prietenia tradițională dintre 
popoarele noastre.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că la întărirea colaborării pe multi
ple planuri o contribuție importantă 
au adus Asociația de prietenie sovie- 
to-română și A.R.L.U.S.

Cu sentimentul de profundă sa
tisfacție — a spus vorbitorul — 
îndeplinesc împuternicirea ce mi-a 
fost încredințată de Comitetul 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, de Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și de gu
vernul sovietic de a înmîna Aso
ciației române pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică înalta 
distincție — ordinul „Prietenia Po
poarelor".

Cu această distincție am ținut să ono
răm pe toți acei care, încă în condi
țiile României burgheze, ale reacțiu- 
nii și fascismului, au luptat neînfri
cat pentru prietenia între popoarele 
român și sovietic. Totodată, noi rele
văm astfel meritele Asociației de 
prietenie româno-sovietică, ale mem

Jorge Handal, secretar general al 
partidului, a vizitat întreprinderea 
de autoturisme, obiective social- 
culturale din orașul Pitești și a a- 
vut o întilnire la Comitetul județean 
Argeș al P.C.R. ; delegația Uniunii 
Socialiste Sudaneze, condusă de ma
ior Aboul Gasiem Mohamed Ibra
him, secretar general adjunct al 
U.S.S., ministrul agriculturii, a avut 
o întrevedere cu Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor ; delegația Parti
dului Socialist Arab Baas din Irak, 
condusă de Jafer Kassim Kamudi, 
membru supleant al conducerii re
gionale a partidului, a vizitat Com
binatul petrochimic de la Brazi și 
Muzeul Peleș : delegația Partidului 
Comunist Irakian, condusă de Ibra
him Tahbr, membru al Biroului Po
litic al C.C. al partidului, a vizitat 
Muzeul Peleș : delegația Partidului 
Popular din Mauritania, condusă de 
Abdoul Aziz Sail, responsabilul per
manenței partidului, a avut o întil
nire la Uniunea Generală a Sindica
telor din România ; delegația Parti
dului Comunist din Argentina, con
dusă de Rodolfo Ghioldi, membru 
al Comitetului Executiv al P.C. din 
Argentina, a avut o întrevedere cu 
cadre didactice de la academia 
„Ștefan Gheorghiu" ; delegația Par
tidului Comunist din San Marino, 
condusă de Umberto Barulli, secre
tar general al partidului, a vizitat 
Fabrica de elemente pentru automa
tizare, Muzeul satului și Muzeul 
de Istorie al Republicii Socia
liste România ; delegația Parti
dului Comunist din Venezuela, 
condusă de Jeronimo Carrera, 
membru al C.C. al partidului, a avut 
o întilnire la Comitetul județean 
Argeș al P.C.R. și a vizitat între
prinderea de autoturisme, obiective 
social-culturale din Pitești ; delega
ția Mișcării pentru Socialism din 
Venezuela, condusă de Eloy Torres, 
secretar general adjunct al M.A.S.. 
a vizitat Combinatul petrochimic de; 
la Brazi, cooperativa agricolă de pro
ducție Bucov și Institutul de cerce
tări pentru viticultură de la Valea 
Călugărească ; delegația Frontului 
Național pentru Eliberarea Angolei, 
condusă de Pedro Gadimpavi. mem
bru al Biroului Politic al F.N.L.A., a 
avut o întilnire la Ministerul Educa
ției și învățămîntului și a vizitat li
ceul „I. L. Caragiale" șl Școala ge
nerală nr. 19 din București ; dele
gația Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei. condusă de Pascal 
Luvualu, membru al C.C. al M.P.L.A., 
șeful departamentului relații exter
ne al M.P.L.A., a vizitat întreprinde
rea „Semănătoarea" ; delegația Par
tidului Comunist Brazilian, condusă 
de Sofia Ribeiro, membru al C.C. al 
partidului, a vizitat întreprinderea 
de autoturisme, obiective culturale și 
a avut o întilnire la Comitetul jude
țean Argeș al P.C.R. ; delegația U- 
niunil pentru Progres Național din 
Burundi, condusă de Makakwe Wil
son. membru al C.C. al UPRONA, 
a vizitat Combinatul petrochimic de 
la Brazi ; Mei Doig. membru al de
legației Partidului Comunist din Ca
nada, membru al Comitetului Exe
cutiv al partidului, a vizitat Între

brilor săi, ale tuturor acelora care în 
ultimii 30 de ani au contribuit activ 
la colaborarea strînsă, la schimbul de 
valori spirituale și la îmbogățirea re
ciprocă a culturilor popoarelor noas
tre frățești.

Comitetul Central al P.C.U.S., toți 
oamenii sovietici dau o înaltă apre
ciere activității dv. nobile de întări
re în continuare a prieteniei și fră
ției dintre popoarele român și sovie
tic. O nouă și convingătoare confir
mare a acestei prețuiri o constituie 
căldurosul mesaj de salut ce a fost 
adresat de Leonid Ilici Brejnev aso
ciației dv. în legătură cu a 30-a ani
versare a constituirii sale și cu pri
lejul decorării asociației cu ordinul 
„Prietenia Popoarelor".

Ne este plăcut să menționăm că 
activitatea asociației dv. este aprecia
tă mult de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, ceea ce și-a 
găsit expresia în mesajul adresat 
A.R.L.U.S.-ului cu prilejul aniversării 
a 30 de ani de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România.

înmînarea ordinului „Prietenia Po
poarelor" asociației dv. a coincis cu 
încheierea lucrărilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, care a făcut bilanțul activității 
partidului și poporului, a trasat noi 
obiective ale construcției socialiste și 
ale mersului țării spre comunism. Ne 
bucură realizările dv. și sintem con
vinși că pe acest drum veți obține 
noi succese impresionante.

Aș dori să exprim convingerea că 
construcția comunistă în U.R.S.S. și 
construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România vor 
crea o bază tot mai largă pentru 
dezvoltarea în continuare a legătu
rilor pe multiple planuri între po
poarele și țările noastre.

Din partea mea pot să vă asigur, 
tovarăși, că Comitetul Central al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic, ca și 
Asociația de prietenie sovieto-româ- 
nă vor contribui activ și pe viitor la 
acest proces minunat.

După citirea decretului Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., tova
rășul A. P. Kirilenko a înmînat or
dinul „Prietenia Popoarelor", trans- 
mițind încă o dată cele mai cordiale 
felicitări, în numele C.C. al P.C.U.S., 
âl Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și personal din partea se
cretarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Leonid Ilici Brejnev, precum și urări 
de noi succese în activitatea 
A.R.L.U.S., pusă în slujba întăririi 
prieteniei și colaborării multilaterale 
dintre cele două partide și popoare.

în numele Consiliului General 
A.R.L.U.S., al tuturor activiștilor 
A.R.L.U.S., tovarășul Mihai Dalea a 
exprimat călduroase mulțumiri Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., Prezi

prinderea de autoturisme din Pitești ; 
delegația Partidului Radical din 
Chile, condusă de Carlos Parra, 
membru al Conducerii naționale a 
partidului, a vizitat stațiunile de pe 
litoral ; delegația Mișcării de Ac
țiune Populară Unitară Muncitoreas- 
că-Țărănească din Chile, condusă de 
Enrique Coreea, secretar general ad
junct al Mișcării, s-a întîlnit cu ca
dre didactice de la academia „Ște
fan Gheorghiu" ; delegația Partidului 
Conservator din Columbia, condusă 
de Alvaro Camargo de la Torre, se
cretar general al Directoratului Na
țional al partidului, a vizitat Combi
natul petrochimic de la Brazi, coo
perativa agricolă de producție Bucov 
și Institutul de cercetări pentru vi
ticultură de la Valea Călugărească ; 
delegația Partidului Comunist Domi
nican, condusă de Carlos Dore, mem
bru al Comitetului Politic al P.C. 
Dominican, a vizitat Combinatul pe
trochimic de la Brazi, cooperativa a- 
gricolă de producție Bucov și Insti
tutul de cercetări pentru viticultură 
de la Valea Călugărească ; reprezen
tantul Partidului Muncii din Guate
mala a vizitat Combinatul petrochi
mic de la Brazi, cooperativa agricolă 
de producție de la Bucov, Institutul 
de cercetări pentru viticultură de la 
Valea Călugărească ; delegația Parti
dului Comunist din Guadelupa, con
dusă de Osange Talis-Gane, membru 
al C.C. al P.C. din Guadelupa, a avut 
o întilnire la Comitetul județean Bu
zău al P.C.R. și a vizitat Fabrica de 
zahăr din Buzău ; delegația Frontu
lui Patriotic Laoțian, condusă de 
Saly Vongkhamsao, membru al C.C. 
al Frontului, a vizitat obiective turis
tice din zona sudică a litoralului ; 
Abdoulaye Toure, funcționar la Mi
nisterul Afacerilor Externe și Coo
perării, președintele Comisiei de 
control a Biroului Executiv al Uniu
nii Naționale a Muncitorilor din 
Mali, a avut o întilnire cu tovarășul 
Mihai Dalea. președintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
și a vizitat Institutul agronomic din 
Capitală ; delegația Partidului Comu
nist Paraguayan, condusă de Pedro 
Vasquez, membru al Comisiei Poli
tice și al Secretariatului C.C. al P.C. 
Paraguayan, a vizitat Combinatul pe
trochimic de la Brazi. cooperativa 
agricolă de producție Bucov și In
stitutul de cercetări pentru viticul
tură Valea Călugărească ; Moises 
Carrasquilla. reprezentantul Partidu
lui Poporului din Panama, a vizi
tat Combinatul petrochimic de la 
Brazi, cooperativa agricolă de 
producție Bucov și Institutul de cer
cetări pentru viticultură Valea Călu
gărească ; delegația Partidului Co
munist din Reunion, condusă de Elie 
Noarau, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din Reunion, 
a avut o întîlnire la Comitetul jude
țean Buzău al P.C.R. și a vizitat o- 
biective economice din județ ; dele
gația Partidului Comunist Sirian, con
dusă de Abdel Wahjb Rachwani. 
membru al C.C. al P.C. Sirian, a fost 
oaspetele colectivului întreprinderii 
„1 Mai" din Ploiești ; delegația 
Partidului Comunist din S.U.A., 
condusă de Thomas Dennis, mem
bru al C.C. a] P.C. din S.U.A., 
* Lost oaspetele colectivului În

diului Sovietului Suprem al U.R.S.S 
pentru distincția conferită A.R.L.U.S.- 
ului cu ocazia împlinirii a 30 de ani 
de la înființarea asociației.

Arătînd că această distincție este 
înminată într-un moment in care în
tregul popor român se află sub 
puternica impresie a Congresului al 
XI-lea al P.C.R., vorbitorul a 
subliniat că realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al partidului con
stituie o chezășie sigură a îndepli
nirii obiectivelor luminoase trasate 
de Congres.

în înalta distincție pe care ne-ațl 
înminat-o astăzi — a spus vorbitorul
— vedem încă o mărturie elocventă 
a stimei și prețuirii acordate priete
niei dintre țările și popoarele noas
tre, o cinstire a bogatelor și glorioa
selor tradiții de solidaritate interna- 
ționalistă statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice.
- Aceasta reprezintă, totodată, o a- 
preciere deosebită dată activității 
desfășurată de asociația noastră de-a 
lungul a trei decenii, sub conducerea 
P.C.R., pentru dezvoltarea și întări
rea prieteniei cu Uniunea Sovietică, 
pentru popularizarea în țara noastră 
a realizărilor remarcabile ale harni
cului și talentatului popor sovietic 
pe frontul construirii socialismului 
și comunismului în patria lui Lenin.

Acționînd sub conducerea partide
lor noastre comuniste, A.R.L.U.S., ca 
și Asociația de prietenie sovieto-ro- 
mână contribuie, prin forme tot mai 
variate, la cultivarea sentimentelor 
de stimă și prietenie reciprocă intre 
cele două popoare, înscriindu-se în 
mod organic în colaborarea amplă 
politică, economică, tehnico-științifi- 
că și culturală ce se realizează între 
țările și popoarele noastre.

Este pentru mine un plăcut prilej 
de a felicita din toată inima condu
cerea centrală a Asociației de priete
nie sovieto-română, pe toți activiștii 
asociației, pe toți prietenii României 
din Uniunea Sovietică cu ocazia con
feririi, de către președintele Repu
blicii Socialiste România, a ordinului 
„Tudor Vladimirescu" clasa I, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea și 
întărirea. colaborării sovieto-române.

Vă rugăm, stimați tovarăși și prie
teni, să duceți cu dumneavoastră 
sentimentele de aleasă prețuire, sti
mă și prietenie sinceră pe care toți 
comuniștii din România, întregul 
nostru popor, le nutresc față de 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, față de poporul frate sovietic, 
împreună cu urările noastre fier
binți de noi șl tot mai mari suc
cese în vasta operă de realizare a 
hotărîrilor celui de-al XXIV-lea 
Congres' al P.C.U.S., de construire a 
comunismului în patria dumnea
voastră.

(Agerpres)

treprinderii de autoturisme Pi
tești ; delegația Mișcării de Elibera
re din Sao Tome și Principe, 
condusă de Alda Espirito Santo, 
președintele Mișcării, membru al Bi
roului Politic, a avut o întîlnire la 
Consiliul Național al Femeilor cu to
varășa Lina Ciobanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintă a Consiliului, și 
a făcut vizite la Ministerul Educației 
și învățămintului. Ministerul Sănătă
ții și Institutul de geriatrie ; Remi- 
gius Kalubu, membru al C.C. al U- 
niunii Naționale Africane din Tanza
nia — T.A.N.U., și Asiya Amour 
Hassan, membru al Consiliului Re
voluționar al Partidului Afro-Shirazi, 
secretar general al Organizației de 
Femei din Tanzania, au avut o întîl
nire cu reprezentante ale Consiliului 
Național al Femeilor.

în timpul vizitelor, oaspeții au luat 
cunoștință de activitatea însuflețitoa- 
re pe care o desfășoară clasa munci
toare, țărănimea cooperatistă, inte
lectualitatea, celelalte categorii de 
oameni ai muncii pentru edificarea 
în țara noastră a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, au avut posi
bilitatea să cunoască dorința vie a 
poporului român de a amplifica și 
diversifica continuu relațiile, pe mul
tiple planuri, cu toate țările lumii, 
de a trăi în pace și înțelegere cu toa
te popoarele. întîlnirile din între
prinderile industriale au prilejuit am
ple dialoguri între oaspeți și colecti
vele de muncitori și tehnicieni, asu
pra modului de organizare și de desfă
șurare a producției, a modului în care 
ei participă la activitatea de condu
cere a întreprinderilor, a condițiilor 
lor de muncă și de viață. în unită
țile agricole, membrii delegațiilor 
s-au interesat de experiența țării 
noastre în domeniul cooperativiză
rii agriculturii, de modul in care se 
înfăptuiesc măsurile stabilite de 
Partidul Comunist Român pentru 
modernizarea acestei ramuri de 
bază a economiei naționale, de 
felul în care se realizează procesul 
complex de sistematizare și urbani
zare a satului românesc. Oaspeții 
participanți la întîlnirile cu condu
cători ai ministerelor, cu reprezen
tanți ai instituțiilor centrale de stat 
s-au interesat de organizarea și 
desfășurarea activității organelor 
puterii și administrației de stat, de 
felul în care se adincește democra
ția în aparatul de stat. Dialogurile 
au vizat, de asemenea, aspectele 
concrete ale muncii organelor și or
ganizațiilor de partid, ale organiza
țiilor de masă, ale felului cum se 
înfăptuiește, în activitatea cotidiană, 
conducerea de către partid a socie
tății noastre. Pretutindeni, delega
țiile au apreciat rezultatele obținute 
in opera de edificare a socialismului 
in România, modul în care întregul 
nostru popor, strins unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, materializează obiectivele pla
nurilor economice și culturale cu
rente și de perspectivă și au mulțu
mit pentru căldura deosebită cu 
care au fost întîmpinați, pentru mo
dul deschis, prietenesc, în care s-au 
desfășurat întîlnirile.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, . ambasadorul a- 
cestei țări la București, Petar Dodik, 
a oferit vineri seara o recepție în 
sala de marmură a „Casei Scînteii"

Au participat Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernului. 
Gheorghe Necula. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Corneliu 
Mănescu și Tamara Dobrin. vice
președinți ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, Nicolae Mănescu. Traian 
Dudaș și Florea Dumitrescu, mi
niștri. Vasile Șandru, adjunct de șei

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe cambodgian. Sarin 
Chhak, pentru felicitările transmise 
cu ocazia Zilei naționale a Cambod- 
giei.

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 

decembrie. în țară : Vreme relativ 
rece, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații locale, atît sub 
formă de ploaie, cit și sub formă de 
lapoviță și ninsoare, mai ales la în
ceputul intervalului. Vînt potrivit 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
7 și plus 3 grade, izolat mai coborite, 
iar maximele vor oscila între minus 
2 și plus 8 grade. La munte — tem
porar ninsoare. în București : Vre
me relativ rece, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi mai mull 
acoperit, favorabil precipitațiilor 
Vînt potrivit.

Astă-seairă, la Palaiul sporturilor și culturii

Cuplaj internațional handbal-baschet
® în meci vedetă :

STEAUA BUCUREȘTI - M.A.I. MOSCOVA 
pentru „Cupa campionilor europeni" la handbal masculin

Palatul sporturilor șl culturii 
din Capitală va găzdui astăzi me
ciul retur dintre echipele Steaua 
București și M.A.I. Moscova, con- 
tind pentru optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin. Dată fiind va
loarea celor două formații, jocul 
suscită un mare interes în rîndul 
iubitorilor de handbal. După cum 
se știe, în prima partidă, disputată 
la Moscova, handbaliștii români au

Fotbal: AZI SI MÎINE, ÎN DIVIZIA A 
..............    3 '

Astăzi, în cadrul etapei a 16-a a 
campionatului diviziei A la fotbal, 
se va disputa la Iași meciul dintre- 
formația locală Politehnica și lidera 
clasamentului, Dinamo București. 
Partida va începe la ora 14 și va fi 
transmisă in întregime la televiziune.

Celelalte opt jocuri ale etapei se 
vor desfășura mîine. Pe stadionul 
Steaua din Capitală este programa
tă partida Steaua — F.C. Argeș. In 
țară se vor disputa următoarele 
jocuri : F.C. Galați — U.T.A. ; Po

România —Danemarca, în primul tur 
al preliminariilor olimpice

Ieri, la Ziirich, a avut loc tragerea 
la sorți a preliminariilor turneului 
olimpic de fotbal, la care s-au în
scris echipe din 91 de țări. Potrivit 
regulamentului, la turneul final al 
J.O. de la Montreal din 1976 vor par
ticipa 16 echipe : Polonia, deținătoa
rea titlului olimpic, și Canada, țară 
organizatoare (ambele calificate din 
oficiu), patru echipe din Europa, cite 
trei din Africa și Asia, două din A- 
merica de Sud, două din America de 
Nord, America Centrală și zona Ca
raibilor, desemnate în urma turnee
lor preliminare.

Cele 20 de formații europene au 
fost repartizate, prin tragere la sorți,

ÎN CÎTEVA

de sportivele ro- 
revenit campioanei 
Ardeleanu, urmată 
și Magdalena Bar-

în sala „Sofia" din capitala Bul
gariei s-a încheiat, miercuri seara 
tîrziu, proba feminină de floretă din 
cadrul Balcaniadei de scrimă. Proba 
a fost dominată 
mance. Titlul a 
României, Suzana 
de Viorica Draga 
toș.

în turneul final al Campionatului 
național de șah, după 13 runde, in 
clasament conduce Gheorghe Miti- 
telu. cu 9,5 puncte, urmat de Aurel 
Urzică — 9 puncte (1). Partoș — 8 
puncte (1) etc. în runda a 13-a, 
Pavlov l-a învins pe Griinberg, în 
timp ce partidele Mititelu—Ungu- 
reanu. Pușcașu—Radovici,
Macarie. Șubă—Kerteș și 
Georgescu s-au terminat 
Campionatul se reia mîine.

Buză— 
Ilijin— 
remiză.

EURO-„CUPA CAMPIONILOR
PENI" LA BASCHET a programat 
primele meciuri pentru optimile de 
finală. Iată rezultatele : masculin : 
Slavia Praga — Zamalek Cairo 110— 
65 ; U.B.S.C. Viena — B. C. Reykja
vik 132—34 ; Transol (Olanda) — 
Muhafizuku Ankara 96—65 ; S.S.V. 
Hagen (R. F. Germania) — Racing 
Malines (Belgia) 85—81 ; Wisla Cra
covia — Alviks Stockholm 94—87 : 
Panathinaikos Atena — Maccabi Tel 
Aviv 76—90; feminin : S.C. Gottingen 
(R. F. Germania) — Hellas Gand 
(Belgia) 46—43 ; Ignis Mataro (Spa
nia) — Sesto San Giovanni (Italia) 
38—54 ; B.S.E. Budapesta — Bosna 
Sarajevo . 80—71 ; L.K.S. Lodz — 

de secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, general-colonel Sterian 
Țircă, adjunct al ministrului apărării 
naționale, activiști de partid, condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de știin
ță, artă și cultură, ziariști.

A fost prezentă, de asemenea, de
legația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Comitetului Central al 
U.C.I., care a participat la lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București șl 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

A apăruf :

REVISTA ECONOMICĂ
Numărul 24 — 
(noiembrie 1974)

Congresul al XI-lea al P.C.R. — 
eveniment epocal în istoria 
partidului și patriei noastre 
(Ilie Șalapa) ; Participarea efi
cientă la circuitul economic 
mondial — necesitate obiectivă 
a progresului societății româ
nești (Ion Pățan) ; Industria u- 
șoară orientată spre satisfacerea 
cerințelor omului (ing. Gheor
ghe Cazan) ; Amplificarea func
ției economice a statului în pro
cesul înaintării României spre 
comunism (prof. dr. univ. Mihai 
Părăluță) ; Exigențele făuririi 
unei economii moderne de înal
tă eficientă (dr. Vasile M. Po
pescu) ■ Semnificații economico- 
sociale în optimizarea unei co
relații : calitatea produselor — 
exigentele consumatorilor (Du
mitru Niculescu) ; O cerință a 
construcției noii societăți : in
vestigarea calității vieții în vi
ziune socialistă (dr. Paul Dimi- 
triu) ; Premisele realizării pro
gramului de investiții pe 1975 
(Alexandru Olteanu).

Rubricile obișnuite : Economie 
mondială ; Tendințe — con
juncturi ; Piața monetară inter
națională ; Precizări privind a- 
plicarea Legii retribuirii.

reușit să cîștige cu scorul de 24—22. 
întîlnirea de azi va începe la ora 
18 și va fi condusă de arbitrii iu
goslavi Milan Vlacici și Vlado Si- 
manovici. Partida va fi transmisă 
în întregime la televiziune.

în deschidere, de la ora 16, se va 
desfășura meciul internațional ami
cal de baschet dintre formația 
Steaua și Selecționata Armatei Gre
ciei.

litehnica Timișoara — C.F.R. Cluj- 
Napoca ; F.țj. Constanța — Sportul 
studențesc ; Steagul roșu — Chimia 
Rm. Vîlcea ; F.C.M. Reșița — Uni
versitatea Craiova ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Jiul ; Universitatea Cluj-Na- 
poca — Olimpia Satu-Mare.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
aceste meciuri. Transmisia se va fa
ce pe programul I, cu începere de 
la ora 13,45.

în 4 grupe și 8 subgrupe. Echipa 
României face parte din grupa a 4-a, 
subgrupa A, urmînd să intilnească în 
primul tur (eliminare directă in două 
jocuri) selecționata Danemarcei. Din 
aceeași grupă, a 4-a, fac parte echi
pele Olandei, Luxemburgului și 
Franței, ultima fiind calificată direct 
în turul doi. Meciurile eliminatorii 
din primul tur se vor disputa țîînă la 
30 iunie 1975. în turul doi, cele trei 
echipe rămase în competiție în fie
care grupă vor participa la turnee 
cu clasament pe puncte, turnee ce se 
vor desfășura între 1 iulie 1975 și 15 
aprilie 1976.

RÎNDURI
Marița Plovdiv 64—64 ; Sparta Praga 
— Gerard Lange 66—50. ,

HANDBAL. — în meci retur pen
tru optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni", echipa elve
țiană St. Gall a terminat la egalitate : 
23—23 (11—10) cu formația Hafnarf- 
jardar. învingători în primul joc, 
handbaliștii islandezi s-au calificat 
pentru sferturile de finală.

BOX. — Campionul mondial de 
box la categoria ușoară (versiunea 
W.B.C.), japonezul Ishimatsu Suzuki, 
și-a pus centura în joc, la Osaka. în 
fața șalangerului său oficial, mexi
canul Rodolfo Gonzalez. Suzuki a ob
ținut victoria prin k.o. în rundul al 
12-lea. Este pentru a doua oară cind 
Suzuki termină învingător prin k.o. 
în fața pugilistului mexican care, 
cu luni în urmă, deținuse titlul mon
dial.

TENIS DE MASA. — în localitatea 
suedeză Karlsham au început cam
pionatele internaționale de tenis de 
rhasă ale Scandinaviei. în competiția 
pe echipe, la masculin. Cehoslovacia 
a dispus cu 3—0 de România, iar la 
feminin, Iugoslavia a întrecut cu 3—2 
reprezentativa României. în semifi
nalele probei masculine, echipa R. P. 
Chineze a întrecut cu 3—2 formația 
Iugoslaviei și va întilni în finală for
mația Suediei, care a eliminat cu 3—1 
.selecționata U R.S.S. Finala compe
tiției feminine se va disputa între 
echipele U.R.S.S. și Japoniei.
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SESIUNEA ADUNĂRII 
GENERALE A O. N. U.

PROIECTE DE REZOLUȚII ADOPTATE :
® împotriva fabricării, stocării și folosirii napalmului
• în pregătirea Conferinței mondiale pentru dezarmare 
® Fermă condamnare a politicii de apartheid
NAȚIUNILE UNITE 29 — Cores

pondentul nostru transmite : Co
mitetul pentru problemele politice și 
de securitate al Adunării Generale 
și-a încheiat dezbaterile asupra pro
blematicii dezarmării prin adopta
rea a două proiecte de rezoluție pri
vind utilizarea napalmului și Confe
rința mondială pentru dezarmare.

Comitetul a adoptat, cu 81 de vo
turi. nici unul împotrivă și 25 abți
neri, un proiect de rezoluție prin 
care condamnă folosirea napalmului 
și a altor substanțe incendiarș in 
timpul conflictelor armate și in 
circumstanțe în care acestea pot a- 
fecta grav viața oamenilor sau pro
voca . pagube imense mediului uman 
și resurselor naturale.

Rezoluția cheamă statele membre 
ale Organizației Națiunilor Unite să 
se abțină de la fabricarea, stocarea 
și folosirea unor asemenea arme in 
scopul facilitării încheierii unui acord 
internațional vizînd interzicerea lor.

In problema Conferinței mondiale 
pentru dezarmare, comitetul a a- 
doptat, în unanimitate, un'proiect de 
rezoluție care invită toate statele 
membre să comunice secretarului ge
neral, pină la 31 martie 1975. obser
vațiile, sugestiile și propunerile lor 
în legătură cu principalele obiective 
ale unei asemenea conferințe. Docu
mentul citat recomandă, de aseme
nea. comitetului ad-hoc, creat pen
tru pregătirea conferinței, să-și reia 
lucrările la 1 aprilie 1975. In sfîrșit, 
comitetul politic își reînnoiește prin 
această rezoluție invitația adresată 
statelor posesoare de arme nucleare 
de a coopera sau menține contacte 
cu comitetul ad-hoc, ele bucurîn- 
du-se de drepturi egale cu cele ale 
altor state membre ale acestui orga
nism.

★
In Comitetul politic special al 

Adunării Generale a O.N.U. s-au în
cheiat dezbaterile asupra punctului 
de pe agenda privitoare la politica 
de apartheid a guvernului Africii 
de Sud, prin-adoptarea a patru pro
iecte de rezoluții.

Primul document — elaborat de 
un grup de state nealiniate și adop
tat cu ’100 de voturi pentru, unul con
tra și zece abțineri — cere Consi
liului de Securitate să reia în dez
batere „problema conflictului rasial 
din Africa de Sud rezultînd din poli
tica de apartheid a' guvernului aces
tei țări", în scopul adoptării de mă
suri de natură să determine încetarea 
de către toate statele a livrărilor de 
arme, muniții, vehicule militare și 
alt echipament de aceeași natură că
tre regimul din Pretoria, precum și

a oricărui fel de cooperare militară 
cu această țară.

Al doilea proiect de rezoluție — 
semnat de 28 de state. între care și 
România, și adoptat de comitet cu 
111 voturi pentru, nici unul contra 
și 3 abțineri — cere guvernului Afri
cii de Sud să elibereze din temnițe pe 
toți cei care au fost condamnați .ca 
urmare a opoziției lor față de poli
tica de apartheid ; să abolească toate 
legile care îngrădesc dreptul poporu
lui sud-african de a lupta contra dis
criminării rasiale : să permită po
porului acestei țări să-și exercite 
dreptul său inalienabil la autodeter
minare, în conformitate cu princi
piile Cartei. Prin rezoluție se lan
sează un apel către toate statele 
membre alt organizației să acorde 
sprijinul politic, moral și material 
necesar poporului oprimat al Africii 
de Sud și mișcării sale de eliberare 
in lupta pentru lichidarea aparthei
dului.

Al treilea document — semnat de 
20 de state. între care și România, 
și adoptat de Comitetul politic spe
cial cu 106 voturi pentru, nici unul 
contra și 10 abțineri — însărcinează 
Comitetul special al Națiunilor Unite 
pentru problemele apartheidului cu 
puteri depline pentru folosirea tutu
ror mijloacelor prevăzute în Cartă 
în scopul determinării transpunerii 
în viață a rezoluțiilor O.N.U. privi
toare la politica de apartheid. între 
care promovarea embargoului de 
arme contra regimului din Pretoria, 
încetarea colaborării economice, ban
care și comerciale a unor firme oc
cidentale cu firme sud-africane, în
cetarea emigrărilor către această 
țară, boicotarea oricăror activități 
sportive, culturale, științifice la care 
sint admiși delegații Africii de Sud, 
urmărirea transpunerii în viață de 
către statele membre ale organizației 
a rezoluțiilor Adunării Generale și 
Consiliului de Securitate în problema 
apartheidului.

A patra și ultima rezoluție, despre 
„Situația din Africa de Sud", a fost 
adoptată cu 90 de voturi pentru, 13 
contra și 15 abțineri. Documentul 
apreciază că situația din această țară 
prezintă un pericol pentru pacea și 
securitatea internațională și condam
nă colaborarea militară, economică 
și politică a unor state membre ale 
blocului nord-atlantic cu regimul 
apartheidului din Pretoria.

Rezoluția reafirmă dreptul poporu
lui Africii de Sud de a lupta, prin 
orice fnijloace aflate la dispoziția sa, 
pentru eradicarea totală a aparthei
dului. pentru respectarea dreptului 
său sacru la libertate și autodetermi
nare.

Lucrările Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa
Plan în vederea finalizării documentelor

GENEVA 29 (Agerpres). — Joi, 28 
noiembrie, Comitetul de coordonare, 
întrunit la nivelul șefilor de dele
gații, a examinat planul de viitor al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, stabilind organi
zarea unui grup de lucru, cu parti
ciparea tuturor statelor reprezentate 
la conferință, care să elaboreze pro
gramul ședințelor pentru următoa
rele patru săptămîni. In cadrul dis
cuțiilor care au avut loc cu acest 
prilej s-a reliefat necesitatea ca 
lucrările să fie organizate în peri
oada următoare, astfel incit cea de-a 
doua fază să se poată încheia cu 
succes, fără întirziere. Se are in ve
dere finalizarea documentelor în 
curs de elaborare, care cuprind pre
vederi' ample, menite să asigure așe
zarea relațiilor dintre statele euro
pene pe baze noi, trainice.

Se preconizează ca, în următoarele 
săptămîni, să se rezolve o serie de 
probleme importante rămase in sus

pensie, privind principiile și măsu
rile de punere în aplicare a acestora, 
precum și prevederile de extindere 
a cooperării economice, tehnico- 
științifice și culturale. în raport cu 
aceste progrese, se va stabili peri
oada vacanței de iarnă, precum șl 
măsurile ce trebuie întreprinse pen
tru încheierea lucrărilor, în prima 
parte a anului 1975. în legătură cu 
aceasta s-au indicat și anumite 
date, dar a prevalat poziția potrivit 
căreia obiectivul principal îl repre
zintă asigurarea conținutului docu
mentelor acestei conferințe cu ca
racter istoric, fără a se pierde însă 
din vedere și factorul timp.

S-a apreciat că progresul este con
stant și continuarea negocierilor în 
spiritul de cooperare și înțelegere 
reciprocă care s-a instaurat este de 
natură să asigure succesul deplin al 
fazei a doua și ținerea la timp a ce
lei de-a treia faze a Conferinței la 
nivel înalt.

Cu prilejul sărbătorii naționale
a Iugoslaviei

BELGRAD 29 — Corespondentul 
nostru transmite : In cadrul ma
nifestărilor prilejuite de aniversarea 
zilei de 29 noiembrie — Ziua repu
blicii — în prezența președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 
altor conducători iugoslavi, la Kum- 
roveț — locul natal al 
lui iugoslav — a avut 
festivitatea inaugurării

președinte- 
loc. vineri. 

_____ ___ ____ Casei me
moriale a combatanților din războ
iul de eliberare națională și a 
retului iugoslav.

La Casa memorială.— reușită 
ție arhitecturală amplasată pe 
lină ce domină satul Kumroveț 
va desfășura tot timpul anului 
tivitate politică și culturală, 
organizate reuniuni și seminarii care 
vor avea ca temă studierea. activi
tății revoluționare din Iugoslavia.

Luind cuvintul la ședința festivă 
a Comitetului iugoslav pentru con-

struirea Casei memoriale. Milka Pla- 
ninț. președintele C.C. al U.C. din 
Croația, a relevat că realizarea a- 
cestui obiectiv este rezultatul și ex
presia frăției și unității popoarelor 
și naționalităților iugoslave în jurul 
tovarășului Tito și că edificiul va 
constitui Jocul unei activități siste
matice permanente de educare mar
xistă a cadrelor Uniunii Comuniști
lor.

tinc-
crea- 
o co-
— se 
o ac- 

vor fi

★
In cinstea Zilei republicii au fost, 

totodată, date in folosință, in întrea
ga țară, noi obiective economice și 
social-culturale. iar unui număr de 
oameni de știință li s-au decernat 
tradiționale premii reprezentînd înal
te distincții acordate pentru rezul
tate excepționale în activitatea crea
toare de importanță generală pentru 
dezvoltarea Iugoslaviei.

„O.S.A. TREBUIE SA încheierea convorbirilor

SE ADAPTEZE NEVOILOR
TIMPURILOR NOASTRE”
— declară ministrul de ex

terne al Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager

pres). — Ministrul afacerilor externe 
al Mexicului. Emilio Rabasa, a de
clarat, joi, în Senat, că țara sa va 
trebui să aibă în vedere o retragere 
din cadrul Organizației Statelor A- 
mericane, în cazul în care aceasta 
nu va fi supusă unei „Reforme tota
le". După ce a criticat recenta re
uniune de la Quito a O.S.A. și a 
lansat un apel guvernelor latino- 
americane să reia relațiile diploma
tice cu Republica Cuba, ministrul 
de externe mexican a apreciat că 
„Organizația Statelor Americane tre
buie să se adapteze la nevoile tim
purilor noastre, dacă nu dorește să 
dispară". în continuare, răspunzînd 
unei interpelări. Emilio Rabasa a 
exprimat părerea că rolul O.S.A. în 
America Latină ar putea devgni ace
la al unei organizații consultative, 
care ar putea avea un caracter eco
nomic. așa cum au propus președin
ții Venezuelei și Mexicului.

Plenara C. C.
al P. C. din Cehoslovacia

PRAGA 29. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în zilele de 
27—29 noiembrie, la Praga s-au des
fășurat lucrările plenarei C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. Plenara a dezbătut 
raportul Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia cu privire la asigurarea 
realizării concluziilor celui de-al 
XIV-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia și sarcinile pe anul 1975, 
prezentat de secretarul general al 
C.C. al P.C.C., Gustav Husak, și ra
portul cu privire la planul dezvol
tării economiei naționale, în curs de 
elaborare, pe anul viitor. în legătură 
cu documentele prezentate, plenara a 
adoptat o hotărîre.

iugoslave - britanice
LONDRA 29 (Agerpres). — Comu

nicatul privind convorbirile pe care 
Miloș Minici, vicepreședinte .al Con
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, le-a avut, în tim
pul vizitei sale oficiale la Londra, 
cu James Callaghan, ministrul bri
tanic al afacerilor externe, arată că 
părțile s-au pronunțat pentru dez
voltarea continuă a relațiilor econo
mice, comerciale și științifice dintre 
Marea Britanie și Iugoslavia. Miloș 
Minici și James Callaghan au relevat 
necesitatea încheierii cu rezultate 
pozitive a Conferinței europene pen
tru securitate și cooperare.

României
roc și-a prezentai

scrisorile de acreditare
(Agerpres). — Amba-RABAT 29 

sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Rabat. Ovidiu Corneliu Po
pescu. și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare maiestății sale Hassan al 
II-lea al Regatului Maroc. Amba
sadorul român a transmis șefului 
statului marocan, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj de caldă prietenie, urări de 
sănătate, iar poporului marocan prie
ten — urări de pace, prosperitate și 
bunăstare. La rîndul său. evocind cu 
deosebită plăcere vizitele președin
telui Nicolae Ceaușescu în Regatul 
Maroc, din 1970 și 1973, convorbirile 
sincere și fructuoase, care au avut 
loc cu aceste prilejuri. Maiestatea Sa 
Regele Hassan al II-lea l-a rugat pe 
ambasadorul român să transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc, urări de sănătate și 
succes în activitățile pe care le des
fășoară pe plan intern și pentru 
menținerea păcii în lume. Referin- 
du-se la bunele relații statornicite 
intre cele două țări, reâele Hassan 
al II-lea a exprimat hotărirea de a 
contribui la extinderea și diversifi
carea relațiilor româno-marocane, în 
avantajul ambelor țări și popoare.

0 NOUĂ CRIZĂ DE GUVERN
ÎN TURCIA

ANKARA 29 (Agerpres). — Adu
narea Națională a Turciei a refu
zat, vineri, să acorde votul de 
învestitură guvernului format de 
Sădi Irmak. Acesta a prezentat pre
ședintelui republicii demisia guver
nului său, care a fost acceptată. .

A 30-A ANIVERSARE A VICTORIEI REVOLUȚIEI

POPULARE IN ALBANIA

Adunarea solemnă de la Tirana
TIRANA 29 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a/XXX-a aniversări 
a eliberării Albaniei ,și a victoriei 
revoluției populare, la Tirana a avui 
loc o adunare solemnă la care au 
participat Enver Hodja, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, alți conducători de partid 
și de stat albanezi, precum și dele
gațiile străine sosite pentru a lua 
parte la manifestările organizate în 
cadrul aniversării. Delegația guver
namentală română este condusă de 
tovarășul Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Adunarea a fost deschisă de Meh
met Shehu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, președintele Consiliu
lui de Miniștri, care a evidențiat 
semnificația profundă a evenimente
lor de la 29 noiembrie 1944 și succe
sele 'țării pe plan intern și extern 
în cele trei decenii care au trecut 
de la această dată. în continuare, a 
luat cuvîntul Hysni Kapo. membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.A., care a relevat că, după 
victoria revoluției. Albania a rupt 
definitiv cu sistemul capitalist și 
imperialist, făurindu-și un loc in 
arena internațională ca stat deplin 
suveran. Referindu-se la succesele 
obținute în economie de poporul al
banez 
muncii, 
dustrie 
globale 
tr-o proporție 
a anului 1938, în țară obținîndu-se 
intr-un an de 22 de ori mai mult 
petrol, de 87 de. ori mai mult crom 
și de 212 ori mai mult cărbune de
cit se producea in perioada antebe-

lică. în agricultură, 
tivate au crescut de 
ducția agricolă globală anuală a spo
rit de 3,5 ori în anii puterii popu
lare. Succese însemnate au fost ob
ținute și in domeniul culturii și in- 
vățămintului, numărul 
frecventează școli de 
fiind, in prezent, în 
de peste 700 000.

+
Vineri, Ia Tirana au 

radă militară și o demonstrație a 
oamenilor muncii. Ia care au parti
cipat Enver Hodja și alți conducă
tori de partid și de stat albanezi, 
precum și delegații străine partici
pante la sărbătoarea poporului alba
nez.

suprafețele cul-
2,2 ori. iar pro-

celor care 
diferite grade 
R. P. Albania,

avut loc o pa-

sub conducerea partidului 
vorbitorul a arătat că în in- 
valoarea producției anuale 
a' întrecut-o, în prezent, în- 

covîrșitoare. pe cea

4r
TIRANA 29 (Agerpres). — Enver 

Hodja, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Albania, a primit delegațiile străine 
participante la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare a e- 
libefării Albaniei.

Conducătorul delegației guverna
mentale române, tovarășul Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a adresat to
varășului Enver Hodja, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
conducerii partidului și statului 
nostru, felicitări cordiale cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului al
banez și urări de noi succese în con
strucția socialismului, in dezvoltarea 
și înflorirea țării. Tovarășul Enver 
Hodja, mulțumind pentru felicitările 
transmise, a adresat, la rîndul său, 
aceleași urări cordiale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și poporului ro
mân.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

agențîite de presă transmit
Vernisajul expoziției „Mo

mente din istoria P.C.R." 
a avut loc la Phenian, sub auspiciile 
Muzeului Revoluției Coreene și ale 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, în prezența lui long 
Niăng Săp. membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.C., 
Kim Lun Sau, șef de secție la C.C. 
al P.M.C., Kim Hoan, ministrul chi
miei, Kim Iang Sun, vicepreședinte 
al C.R.C.S., a reprezentanților misi
unilor diplomatice și a circa 500 par
ticipantă

Coiaborarea româno-da- 
H6Ză. La Copenhaga s-au desfășu
rat lucrările celei de-a patra sesiuni 
a Comisiei mixte romăno-daneze de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică. Negocierile purtate, cit și 
protocolul semnat au evidențiat mer
sul ascendent al relațiilor economice 
bilaterale, precum și posibilitățile de

anglia CONFERINȚA NAȚIONAIĂ A PARTIDUEUI LABURIST
Se preconizează extinderea naționalizărilor și controlul statului 

în economie
LONDRA 29. — Corespondentul 

nostru transmite : Conferința na
țională a Partidului laburist din 
Marea Britanie a adoptat, vineri, o 
serie de proiecte de rezoluții care 
preconizează extinderea in viitor a 
naționalizărilor și controlului statu
lui în economie.

Printre prioritățile menționate se 
află trecerea în stăpînire publică a 
terenurilor destinate construcțiilor, a 
unei mari părți din petrolul Mării 
Nordului, precum și naționalizarea 
industriei aeronautice și a construc
țiilor navale. O serie de delegați la 
conferință au insistat ca, în condi
țiile deosebit de dificile prin care

în occident: Industria automobilului la rășpîntie
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lucru. Cunoscutele întreprinderi 
„Ford" au procedat la concedierea a 
20 000 de muncitori. In multe țări, 
săptămina de lucru a fost redusă 
la 24 de ore, cu scăderea corespun
zătoare a salariilor. In Franța, 
20 000 din cei .31 000 de muncitori ai 
uzinelor „Simca-Chrysler" sint afec
tați de șomaj temporar. La „Peu
geot", cei 35 000 de muncitori nu 
mai muncesc decit zece zile pe lună.

Toate acestea au creat o profundă 
nemulțumire in rindurile salariați- 
lor din sectorul industriei de auto
mobile, exprimată prin ample ac
țiuni revendicative, care cuprind un 
număr tot mai mare de muncitori. y

trece economia britanică, guvernul 
să ducă cu mai multă hotărîre 
„bătălia contra inflației" și. activita
tea în vederea redresării economiei 
in așa fel incit „sacrificiile" să nu 
fie aruncate ca pină acum doar pe 
umerii celor ce muncesc.

Majoritatea delegaților au spriji
nit proiectul de rezoluție prin care 
se cere convocarea unei noi con
ferințe a partidului înainte de ținerea 
referendumului privind răminerea 
sau ieșirea Marii Britanii din Piața 
comună. Numeroși vorbitori au in
sistat asupra necesității „consolidării 
suveranității țării" și au condamnat 
pe cei care urmăresc „să predea 
drepturile suverane ale Angliei". 
Unul din delegați a declarat că „po
porul britanic dorește să fie o na
țiune independentă și refuză catego
ric ca Anglia să devină o provincie 
minoritară într-o birocratică federa
ție vest-europeană". E. Short, lider 
adjunct al partidului, a declarat că 
„poporul britanic va avea ultimul 
cuvint" în ceea ce privește participa
rea la Piața comună și a promis că 
„guvernul va respecta hotărirea a- 
doptată de popor".

dezvoltare a cooperării economice 
romăno-daneze, în domenii de inte
res reciproc. Au fost convenite, tot
odată. noi măsuri pentru facilitarea 
semnării de contracte de cooperare 
economică între întreprinderile ro
mânești și firmele daneze interesate.

Președintele Makarios, 
aflat în drum spre Cipru, a sosit, 
vineri, in capitala Greciei, unde va 
avea consultări cu premierul Con
stantin Caramanlis și cu alți membri 
ai guvernului elen asupra evoluției 
crizei cipriote. A sosit la Atena și 
Glafkos Clerides, președintele interi
mar al Ciprului.

Tîrgul internațional de la 
Dakar3 iost 'nausurat îoi de Pre_ 
ședințele Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor. își prezintă produsele fir
me din 41 de țări ale lumii. România 
expune produse ale industriei elec
tronice, ale industriei chimice și de 
medicamente, precum și utilaj mi
nier, tractoare, autoturisme „Dacia- 
1300" și de teren („ARO-240"), auto- 
camionete și autofurgonete, tractoare, 
material didactic etc. Președintele 
Senegalului a vizitat pavilionul româ
nesc.

In orașul Novokuibîșevsk a 
avut loc conferința de constitui
re a filialei locale a Asociației 
de
(A.P.S.R.). Au participat V. P. 
Prohorov, secretar al Comitetu
lui orășenesc al P.C.U.S., repre
zentanți ai organelor locale de 
partid, sindicale și de comsomol, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii Și intelectualității din oraș. 
Despre dezvoltarea relațiilor de 
prietenie sovieto-române au 
vorbit V. S. Romanov, președin
tele Comitetului Executiv al so
vietului orășenesc și alții.

prietenie sovieto-române

Semicentenarul R.S.S. 
Tadjice. ^a ^u?anl3e a avut i°c> 
la 29 noiembrie, ședința festivă con
sacrată celei de-a 50-a aniversări a 
R.S.S. Tadjice și a Partidului Comu
nist din Tadjikistan. Raportul la a- 
dunare a fost prezentat de Djabar 
Rasulov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Tadjikistan. La festivități 
a luat parte Nikolai Podgornii, 
ședințele Prezidiului Sovietului 
prem al U.R.S.S.

• AERONAVA „IL-86" 
va putea lua la bord 350 de pa
sageri. Conceput de biroul de 
proiectări, pe care l-a condus- 
timp de mulți ani acad. Serghei 
Iliușin, noul avion de pasageri 
va fi o navă economică și con
fortabilă. Fuselajul său are dia
metrul de 6 metri. Avionul are 
două punți : pe puntea supe
rioară sint dispuse trei saloane 
de pasageri, pe cea inferioară 
— compartimentele respective 
pentru bagaje. Fiecare pasager 
intră și iși depune jos bagajul, 
apoi urcă în salon. îmbarcarea 
și debarcarea pasagerilor va 
dura doar 20—25 de minute. 
Prețul de cost al transporturi
lor efectuate de avionul „IL-86" 
va fi mai redus decit pe alte a- 
vioane subsonice cu reacție 
aflate în exploatare. „IL-86" va 
avea o viteză de croazieră de 
950 kmh și o autonomie de zbor 
(cu sarcina comercială de 40 
tone) de 2 350 km.

pre- 
Su-

a a-

Conferința la nivel înalt a 
„celor nouă" se va desfă?ura în 
zilele de 9 și 10 decembrie, la Paris, 
— se anunță într-un comunicat ofi
cial dat publicității la Palatul 
Elvsee. Obiectivele reuniunii 
examinarea situației actuale a co
munității și adoptarea deciziilor 
se impun.

Comerțul Japoniei cu ță
rile socialiste din Europa 
aproape s-a dublat în primele nouă 
luni ale acestui an.

sint
ce

Parlamentul britanic 
probat proiectul de lege împotriva 
actelor teroriste. Noua lege (adoptată 
la o săptămînă după atentatele cu 
bombe de la Birmingham, care s-au 
soldat cu moartea a 20 de persoane și 
rănirea a peste 200) interzice acti
vitatea în Marea Britanie a aripilor 
oficială și provizorie ale Armatei Re
publicane Irlandeze (I.R.A.). organi
zație extremistă catolică din Ulster, 
și prevede o serie 
pentru combaterea

de măsuri severe 
actelor teroriste.

Diagrama de mai sus, reprodusă 
după săptăminalul „L’Express", 
prezintă o imagine a situației in
dustriei de automobile in principa
lele șapte țări producătoare din 
Occident, situație caracterizată prin- 
tr-un proces continuu de restringe- 
re, atît a producției, cit și a des
facerii.

Așa cum se vede în diagramă, în 
Statele Unite producția a scăzut cu 
29 la sută, iar desfacerea cu 24 la 
sută ; in Marea Britanie, cifrele res
pective sint de 9,6 și 24,9 la sută ; 
înR.F.G. — 19 la sută și 22 la sută ; 
în Suedia — producția a scăzut cu 
3,2 la sută, în timp ce vinzările au

înregistrat un spor de 7,4 la sută, 
ceea ce constituie o excepție. In Ja
ponia, producția s-a micșorat cu 10 
la sută, iar desfacerile cu 36 la 
sută ; in Franța, producția a înre
gistrat o scădere de 2,5 la sută, iar 
vinzările de 10,1 la sută. Doar în 
Italia s-a constatat în primele sase 
luni ale anului un spor al produc
ției de 9 la sută ; în schimb, desfa
cerea a scăzut pe primele nouă luni 
ale anului cu 3,4 la sută.

Această situație, relevă săptămâ
nalul amintit, are consecințe nega
tive pe plan social. In Statele Unite, 
un șir de uzine au fost provizoriu 
închise, muncitorii rămînind fără

ORIENTUL APROPIAT
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, s-a înapoiat la New York, 
joi seara, după vizitele efectuate în 
Siria, Israel și Egipt, unde a purtat 
convorbiri cu oficialitățile din aceste 
țări în legătură cu evoluția situației 
din Orientul Apropiat. La sosirea pe 
aeroportul internațional Kennedy, 
Kurt Waldheim a declarat reprezen
tanților presei că turneul pe care l-a 
efectuat la Damasc, Tel Aviv și 
Cairo a fost util, iar convorbirile a- 
vute cu oficialitățile arabe și israe- 
liene au contribuit la promovarea 
păcii în Orientul Apropiat. „Perso
nal. nu mă aștept la o nouă confrun
tare în Orientul Apropiat în viitorul 
imediat — a spus K. Waldheim. E- 
xistă, în prezent, șanse mult mai 
mari pentru pace în această regiu
ne". Waldheim a adăugat că, deși nu 
există semne ale reizbucnirii con
flictului. este necesar să se inten
sifice eforturile pentru reglementa
rea situației in zonă. El a mențio
nat, de asemenea, că guvernul sirian 
se pronunță pentru realizarea, în 
curind. a conferinței de la Geneva 
privind Orientul Apropiat.

PARIS 29 (Agerpres). — Jean 
Sauvagnargues, ministrul de externe 
francez, a subliniat intr-un discurs 
rostit in fața Senatului, că evoluția 
recentă a evenimentelor din Orien
tul Apropiat confirmă convingerea 
Franței că o reglementare durabilă 
a situației din zonă nu va putea fi 
realizată dacă nu se va ține seama, 
in măsură egală, de drepturile po
porului palestinean și de dreptul la 
existență al statului Israel, în fron
tiere sigure și recunoscute. Prin a- 
ceastă formulă — a spus Jean Sau
vagnargues — Franța înțelege fron
tierele existente înaintea războiului 
din 1967.

Protest împotriva repre
siunilor din Uruguay. 75 de 
activiști sindicali, studenți și profe
sori uruguayeni, aflați în stare de 
detențiune, fără judecată, pe stadio
nul din Montevideo, continuă greva 
foamei, declarată în urmă cu cinci 
zile, în semn de protest față de ares
tarea lor și condițiile inumane din 
închisoare — anunță un comunicat al 
Convenției Naționale a Oamenilor 
Muncii din Uruguay (C.N.T.), aflată 
în ilegalitate.

Secretarul de stat al 
S.UJL, Henry Kissinger, consilier 
pentru problemele securității națio
nale al președintelui S.U.A., și-a 
încheiat, vineri, vizita în R. P. Chi
neză. Vineri, Kissinger a sosit la 
Tokio.

Guvernul argentmean 3 
declarat ilegală greva proprietarilor 
de autobuze din Buenos Aires — 
care a paralizat transportul în co
mun în capitală și împrejurimi pe o 
rază de aproape 60 km — și a cerut 
acestora să-și reia activitatea nor
mală. Totodată, autoritățile precizea
ză că, în cazul în care companiile 
particulare vor refuza să pună capăt 
acestei acțiuni, vehiculele lor vor fi 
confiscate sau li se va retrage licen
țele de exploatare, urmînd a fi or
ganizate i servicii de urgență pentru 
normalizarea transportului urban în 
capitală.

MARGINALII
Alertă etologică

Point, 
perife-

La Rockway 
situat Ia limita 
rică a New Yorkului, 
se profilează dinspre 
orizont o masă întu
necată. pe suprafața 
oceanului — relatează 
cotidianul „Internatio
nal Herald Tribune" 
în legătură cu un fe
nomen ecologic deose
bit de grav, care stîr- 
nește îngrijorarea ofi
cialităților și locuito
rilor metropolei ame
ricane. Imaginea e te
rifiantă : o „zonă ocea
nică moartă", avînd 
aspectul unei giganti
ce „supe" de culoare 
neagră, se-ntinde pe o 
suprafață de 20 de 
mile pătrate (1 milă 
pătrată = 2.59 km pă- 
trați). în centrul ei, 
nici o urmă de viață, 
în afara bacteriilor — 
pină la 524 000 la mi- 
lilitru și a virușilor u- 
nor boli grave, cum ar 
fi hepatita și encefali
ta. Deasupra plutesc 
în permanență puter
nice miasme otrăvi
toare.

„Mlaștina oceanică" 
e rezultatul nefast al

deversării în ocean, la 
peste 12 mile de coas
tă, a deșeurilor indus
triale, resturilor me
najere, detergenți, pes
ticide ș.a. ale imensei 
aglomerări urbane — 
atingind un volum im
presionant — de mili
oane de metri cubi pe 
an.

Și-acum, alertă : 
„mlaștina" se depla
sează, avansind 
mai amenințător 
țărm 1 Aflată cu 
ani în urmă la 8 
de zona de plajă 
Long Island, ea s-a a- 
propiat în unele por
țiuni pînă la 2 mile. 
Recent, o „fîșie" s-a 
prelins pină Ia numai 
0,5 mile de Long Is
land 1 Dat fiind rit
mul actual al deplasă
rii, există temerea ca 
„zona moartă" să a- 
tingă plăjile amintite 
în cursul următorilor 
trei ani. Or, aceasta ar 
putea însemna un a- 
devărat dezastru eco
logic pe plan local, de 
natură să provoace 
pagube ireparabile. In 
apele din apropierea 
„suprafeței moarte" au

din

fost prinși, de altfel, 
un număr însemnat de 
crabi infectați și pești 
cu aripioare putrezite.

După opinia unor 
specialiști, deplasarea 
„mlaștinei" de rezidu
uri, începută cam din 
1970, s-ar datora curen- 
lor circulari oceanici 
din zonă. Aceștia au 
împiedicat dispersarea 
materiilor 
incit prin 
merare s-a 
bloc masiv, 
ulterior în mișcare.

Se va opri de Ia sine 
înaintarea „mlaștinei" 
sau se va retrage a- 
ceasta la locul inițial 
— printr-o „interven
ție" de ultim moment 
a curenților, cum spe
ră unii dintre cei care 
studiază fenomenul ?
Or, este iminentă o 
confruntare fără pre
cedent cu un inamic 
ecologic cu totul neo
bișnuit ? Iată o între
bare la care specialiș
tii amintiți nu 
încă răspuns, 
„International 
Tribune".

reziduale, 
supraaglo- 
format un 

antrenat

pot da 
scrie 
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• OMUL CU DOUĂ 
INIMI, operat în noaptea de 
duminică spre luni 
Groote Schuur, a 
patul. El s-a hrănit 
stare postoperatorie 
după cum se anunță într-un 
buletin medical dat publicității. 
Se știe că celebrul pionier ai 
transplanturilor cardiace, prof, 
dr. Christian Barnard, a reali
zat încă o premieră chirurgica
lă : în Ioc de a îndepărta, ca 
pînă acum, inima suferindă, el 
a procedat la inserția unei alte 
inimi și cuplarea celor două or
gane vitale. Beneficiarul acestei 
operații este un inginer din Re
publica Sud-Africană. în vîrstă 
de 58 de ani, iar donatorul o 
fetiță de 10 ani accidentată 
mortal. Comentind această ope
rație, specialiști 
arătat sceptici 
posibilitatea ca 
„două inimi" să 
față de „reacția 
— dificultatea majoră în 
meniul transplanturilor 
diace.

la spitalul 
părăsit joi 
bine, are o 

excelentă,

americani s-au 
în ce privește 

procedeul a 
fie mai eficace 
de respingere" 

do- 
car-

• TAIFUNUL „IRMA", 
care a bîntuit joi bogatele re
giuni cultivate cu orez din cen
trul insulei Luzon (Filipine), a 
afectat circa 136 000 de persoa
ne. Potrivit primelor informații 
oficiale, provincia Pampanga a 
fost cel mai greu lovită de acest 
taifun — al șaptelea în decurs 
de două luni. In orașul Ange
les, din această provincie, de 
pildă, 100 de case au fost lite
ralmente smulse din loc de vîn- 
tul care a atins aproape 200 
km pe oră. Fluviul Pampanga 
și-a părăsit albia, amenințînd 
cu inundarea mai multe orașe. 
La Manilla, capitala Filipinelor, 
mai multe case din cartierul 
Tondo au fost distruse, nume
roase altele trebuind să fie eva
cuate.

„PLIVIT" RADICAL 
Șl CU ANTICIPAȚIE.

Universitatea MichiganLa ___ „
(S.U.A.) a fost realizată o in
stalație destinată prelucrării te
renurilor agricole înainte de se
mănat, în vederea distrugerii 
buruienilor. Ea emite radiații 
de înaltă frecvență care atacă 
tulpinile plantelor dăunătoare 
și le distruge treptat. Un dispo
zitiv special deconectează auto
mat instalația în momentul în 
care emisiunea de radiații se 
apropie de un nivel considerat 
vătămător pentru viitoarele 
plante cultivate. La numai două 
ore după prelucrarea terenului 
respectiv cu ajutorul noii insta
lații se poate efectua semăna
tul. Timp de 
fel de teren 
ruieni.

un an, pe un ast- 
nu mai apar bu-

• CEL 
ZIAR DIN 
dianul 
cantile"— . __ _____ ,
150 de ani de la apariție. în co
loanele ziarului, care apare la 
Genova, și care a avut o con
tribuție însemnată la unificarea 
Italiei, au publicat scriitori re- 
numiți ca Balzac, Zola și Char
les Dickens.

MAI VECHI 
ITALIA - «’ti

de seară „Corriere mer- 
a sărbătorit, miercuri,
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