
într-o vibrantă și entuziastă unanimitate

ÎNTREGUL POPOR ÎȘI EXPRIMĂ TOTALA ADEZIUNE 
LA IDEILE CONGRESULUI, HOTĂRÎREA FERMĂ
DE A TRANSPUNE ÎN VIAȚĂ POLITICA PARTIDULUI

Proletari din toate țările, uniți-vă !

ANUL XXV, SERIA II

NR. 6292

8 PAGINI-30 BANI

SÎMBĂTĂ

9 AUGUST 1969

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația 
Partidului Comunist

din Finlanda
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CONGRESUL AL X-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

ZIUA 
A TREIA 
A LUCRĂ- 

RILOR
Lucrările celui de-al X- 

lea Congres al Partidului 
Coțnuni'st Român au conti- 
nRit în cursul dimineții de 
Vi. ?ri cu dezbateri genera
le la Raportul C.C. al 
P.C.R., prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la activitatea parti
dului în perioada dintre 
Congresul al IX-lea și Con
gresul al X-lea și sarcini
le de viitor ale partidului, 
precum și La celelalte do
cumente supuse Congresu
lui.

Delegații și invitații au 
întîmpinat cu îndelungi a- 
plauze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tova
răși din prezidiul Congre
sului precum și delegațiile 
de peste hotare participan
te la Congres.

Ședințele de dimineață 
ale Congresului au fost pre
zidate de tovarășii Ilie 
Verdeț și Dumitru Popa.

întîmpinat cu aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicate
lor din România, delegat al 
organizației județene de 
partid Galați. A vorbit apoi 
tovarășul Ion Ichim, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R., 
delegat al organizației ju
dețene de partid Bacău.

...Moment de adîncă sem
nificație. Asistența se ridi
că și întîmpină cu însufle
țite aplauze, cu profundă 
emoție, delegația veterani
lor mișcării muncitorești și 
revoluționare din România 
care aduce Congresului sa
lutul mult încercatelor ge
nerații de comuniști ai 
României, care au înfruntat 
dușmanul de clasă, organe
le sale de represiune și 
fascismul pe toate fronturi
le de luptă, participînd la 
marile acțiuni internaționa
liste ale clasei muncitoare 
și partidului nostru, ală
turi de clasa muncitoare și 
alte partide, în numeroase 
țări. Se află în delegație re
prezentanți ai vechilor mi- 
litanți revoluționari care au 
luat parte la crearea Parti
dului Comunist Român, a 
cărui înființare a dat un 
nou sens virtuților nobile, 
tradițiilor de luptă ale po
porului român, ale clasei 
muncitoare pentru liberta
te socială și independență 
națională. Se află aici re
prezentanți ai acelor revo
luționari români care și-au 
adus obolul de sînge la a-
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Clipe emofionante. De la tribuna Congresului se înaltă cuvintele pline de iubire și recunoștință pe care le adresează partidului purtătorii de cuvînt ai celei 
mai tinere generații a României: pionierii

Timpul devine
istorie

dezbatere 
destinelor 

amplul coloc
viu al fiecăruia din
tre noi cu sine pă
trunde, tot mai mult, 
cu fiecare zi, în eta
pele sale revelatorii, 
la înalta tempera
tură a decizii
lor care privesc vii
torul. Trăim, cu alte 
cuvinte, zilele în 
care Congresul parti
dului se dovedește a 
fi, în deplina semni
ficație a termenului, 
sfatul țării întregi, 
arena în care cu
vintele și ideile tu
turor vorbitorilor și 
participanților, în- 
trunindu-se, ne ex
primă, ne definesc 
spiritualitatea și, im
plicit, ne rezumă nă
zuințele, sensurile ci
vilizației pe care o 
făurim, căile evolu
ției ei viitoare, 
evident ca
sfatul celor 
dintre noi, 
niștilor, se 
te a fi o tribună ac
cesibilă tuturor aspi
rațiilor noastre, o 
tribună de la înălți
mea căreia toate ge
nerațiile își pot rosti

Marea 
asupra 
țării,

Mai 
oricînd, 

mai buni 
al comu- 
dovedeș-

ÎN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT:

ION GHEORGHE MAURER, VIRGIL TROFIN,

Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația Partidului Co
munist din Finlanda, condusă 
de tovarășul Erkki Salomaa, 
vicepreședinte al partidului,

care participă la lucrările Con
gresului al X-lea al P.C.R.

In timpul întrevederii a avut 
loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovă
rășească, cordială.

Dăruim patriei, partidului, 
întreaga forță a brațelor 

și minților noastre
GHEORGHE RUSU

secretar al Comitetului județean Iași al U.T.C.

cuvîntul, rostindu-și, 
în același timp, cre
zul. Și nimic nu ne 
poate încredința că 
drumul pe care l-am 
ales întrunește a- 
probarea profundă a 
întregului nostru po
por mai mult decît 
solidaritatea genera
țiilor țării, specta-

A

însemnări

din Sala

Congresului

colul revelator al 
gesturilor care, do- 
vedindu-ne unitatea, 
probează, în același 
timp, trăinicia 
țiilor care 
propulsat spre 
zentul luminos
înnobilează frunțile 
și care, în conștiința 
fiecăruia dintre noi, 
reprezintă un corolar

tradi- 
ne-au 

pre
ce ne

întregi is-al unei 
torii.

Vechi 
veteranii 
muncitorești și revo
luționare din Ro
mânia, zidarii în
vredniciți de istorie 
să așeze, în vatra 
fertilă a țării, pie
trele de temelie ale 
partidului nostru, 
ne-au încredințat, 
profund și emoțio
nant, că aspirațiile 
lor și-au aflat împli
nirea visată. Și tot 
ieri, pionierii, pășind 
în sunetul limpede al 
goarnelor și tobelor 
și-au exprimat, în 
fața tribunei Congre
sului, într-un noian 
de flori, atașamentul 
față de cauza parti
dului și, totodată, 
recunoștința fier
binte față de genera
țiile de comuniști al 
căror sînge și a că
ror ardoare, împur- 
purîndu-le cravatele 
roșii, le-au eliberat 
drumul spre orizon
turile tuturor împli
nirilor, spre viitorul 
pe care Directivele

ILIE PURCARU
(Continuare 

în pag. a Vl-a)

comuniști, 
mișcării

î
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RAPORT ASUPRA DIRECTIVELOR CONGRESU
LUI AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN PRIVIND PLANUL CINCINAL PE ANII 
1971—1975 SI LINIILE DIRECTOARE ALE DEZ
VOLTĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE PE PE

RIOADA 1976—1980

RAPORT CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE CE 
SE PROPUN A FI ADUSE STATUTULUI PARTI

DULUI COMUNIST ROMÂN

Cauză a întregului nos
tru popor, socialismul este 
și cauza tineretului. Vreau 
să subliniez faptul că ex- 
primîndu-ne totala adeziu
ne față de conținutul Ra
portului, noi, cei care apar
ținem generației tinere a 
țării, ne simțim datori ca 
intensificîndu-ne eforturi
le să dăruim patriei, parti
dului tot ce avem mai bun 
pentru înfăptuirea vastu
lui program de înflorire 
multilaterală a țării, pen
tru că în aceasta se oglin
dește însuși viitorul națiu
nii noastre, al forței și 
coeziunii ei, viitorul lumi
nos al generației pe care o 
reprezentăm. Este un legă- 
mint pe care, astăzi, îl în
tărim din nou în fața ce
lui mai iubit fiu al poporu
lui nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al cărui 
exemplu de profunzime în 
gîndire, de atașament ară
tat principiilor marxist-le- 
niniste, de devotament față 
de patrie și de consecven
ță față de ideile interna
ționalismului ne însoțește 
în întreaga noastră activi
tate.

Cuvintele de caldă apre
ciere pe care Raportul le 
face asupra rolului tot mai 
important pe care tinere
tul îl are în diferitele do
menii ale vieții sociale, ne 
amintesc numeroasele îm
prejurări în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se re

ferea la munca organiza
ției noastre, la sarcinile 
mari care stau în fața tine
retului, ne amintesc în
demnurile permanente, 
pline de grijă pentru a ne 
forma ca cetățeni demni, 
cu o înaltă conștiință so
cialistă, pentru a deveni 
militanți combativi ai nou
lui, pentru a ne însuși con
cepția filozofică despre 
lume și societate a parti
dului nostru — materialis
mul dialectic și istoric.

Ceea ce simțim în aces
te clipe poate fi exprimat 
în cuvinte simple. Sîntem 
mîndri că ne sînt adresate 
aceste aprecieri și, în ace
lași timp, sîntem hotărîți 
să ne facem neabătut da
toria față de popor și par
tid, să întărim în perma
nență aceste aprecieri prin 
faptele noastre, prin dina
mismul realizărilor de care 
sîntem capabili noi, tinerii. 
Noi sîntem convinși că 
sub conducerea partidu
lui, 
dește din fiecare 
Raportului — ne 
cu o deosebită 
vasta perspectivă 
siunii neîntrerupte a țării 
și a poporului către cele 
mai înalte trepte ale pro
gresului și civilizației, vom 
materializa liniile direc
toare propuse națiunii 
noastre de comuniști, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,

sîntem
conducerea 

care, așa cum se vă- 
ideie a 
deschide 
claritate 

a ascen-

„ALĂTURĂM GLASUL NOSTRU MILL

OANELOR DE GLASURI ROMANEȘTI.
Lucrările celui de-al 

X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român conti
nuă cu succes. Afirmația, 
transmisă și retransmisă în 
aceste zile prin intermediul 
presei, radioului, televiziu
nii, conține nu numai va
loarea unei bune informa
ții, dar și sensul unei largi 
stări de spirit a poporului 
român : pornită de aici din 
Sala Palatului, unde ne a- 
flăm cînd scriem aceste rîn- 
duri, vestea se întîlnește

SCRISORI Șl TELEGRAME ADRESATE CONGRESULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

cii sentimentul de mîndrie 
al unei națiuni stăpîne pe 
munca sa, pe viitorul său. 
De aici, din Sala Palatu
lui, pornesc în mii de direc
ții imagini care atestă că 
fiii cei mai buni ai țării 
gîndesc și dezbat asupra

destinului nostru, al tutu
ror. Și este absolut emo
ționant să vezi, să simți, 
cum o țară întreagă, așe
zată ca într-un vast amfi
teatru de jur-împrejurul a- 
cestei săli de lumină, își 
creează răgazul. își înca-

drează atenția pentru a re
ține și înțelege marile idei 
ale marelui forum al comu
niștilor.

Cel puțin Ia fel de emo
ționant ni se pare însă și 
faptul că din deschiderile 
de arc ale amfiteatrului

•••

care este, azi, România, 
pornesc în direcție inversă, 
spre Sala Palatului, mii și 
mii de scrisori și telegra
me care se vor o comunica
re de gînd și simțire, reac
ția firească, de dragoste, de 
mulțumire, ca și hotărîrea 
de a munci neobosit a unui 
popor care știe să apre
cieze dimensiunile prezen
tului, ale viitorului spre 
care este condus. Iată de

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului
EUGEN BARBU NICOLAE TEODORESCU

delegat al organizației județene de partid Brașov delegat al organizației de partid a municipiului București

Stimați tovarăși,

Tn atenția generală a na
țiunii, cum a spus ieri de la 
această tribună tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a deschis 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului nostru într-o atmo
sferă de entuziasm fără pre
cedent. Am ascultat cu toții 
cuvintul secretarului general 
și aș vrea să adaug că expo
zeul mi s-a părut de o înaltă 
ținută politică și filozofică, 
un document care angajează 
întreaga națiune. El a fost 
rostit intr-un forum unde 
s-au adunat trimișii tuturor 
organizațiilor de partid din 
țară, invitații, cu și fără de 
partid, ziariști, comentatori 
de televiziune și radio, ca și 
țara întreagă care a putut să 
participe în mod nemijlocit 
cu ajutorul micului ecran la 
începutul dezbaterilor noas
tre, să audă ce au de raportat 
comuniștii țării despre munca 
lor de la un Congres la altul 
și mai ales ce vor să înfăp
tuiască în viitor. S-au spus 
aici și lucruri plăcute si s-au 
semnalat unele neajunsuri, cu 
competență. fără ironie, dar 
destul de apăsat, adică în fe
lul în care ne-am obișnuit să 
auzim de cite ori este nevoie, 
cuvintul partidului.

Recapitulînd ideile direc
toare ale Raportului, aș vrea 
să mă opresc la cîteva dintre 
ele. Opera măreață de edifi
care a socialismului a fost ca
racterizată pe bună dreptate 
ca rezultantă a străduinței ge
nerale a unui popor liber, 
stăpîn pe destinele sale, îri- 
tr-o unitate de nezdruncinat 
care adună laolaltă pe mun
citori, pe țărani și pe intelec
tuali. Cu toții sîntem, cum 
spunea odată cineva în. mod 
fericit, în partid, nu lingă sau 
alături de partid și asta mi se 
pare cel mai important lucru 
la ora de față, cînd pe întreg 
globul se vorbește cu admira
ție și uneori cu invidie despre 
țara de la Dunăre, aflată în 
marșul său spre comunism, 
spre o viață la care au sperat 
nu numai vizionarii ei. (Vii 
aplauze).

. Au fost evocate mărețele în
făptuiri ale oamenilor muncii, 
s-au dat cifre și s-au făcut și 
observații critice,, Lucru ce mi 
s-a părut semnificativ, au fost 
analizate mijloacele ce p,ot 
aduce îmbunătățiri procesului . 
de producție și s-au citit co
tele planurilor viitoare de dez
voltare a României, planuri 
pe un deceniu, uluitoare în 
grandoarea lor dacă ne gin- 
dim la ceea ce scria Emines^ 
cu, marele nostru poet, cînd 
vorbea despre program, criti- 
cînd așa-zisele planuri ale 
unui politician al vremii. 
Citez : „Atîtea programe au a- 
părut în țară la noi de 14 ani 
încoace, emanate ba de la gu
verne provizorii, ba de la 
partizani, ba de la personali
tăți politice izolate și atîtea 
decepțiuni amaro au urmat tu
turora, încît orice: oftr Cu bun 
simț trebuie să-și învingă un 
sentiment do' sfială cînd în
cearcă ă recuceri pentru cii- 
vintul program înțelesțil lui 
adevărat de serie de pfihbipii 
mărturisite, împărtășite sin
cer de mii de cetățeni, reali
zabile“. Ce făcea, docil fiul 
Ipoteștilor, decît politică- stu
diind gradul de ipocrizie a 
unor guvernanți ce nu erau. 
în stare decît să promită, nt( 
să și înfăptuiască ?

La toate aceste lucruri mă 
gîndeam ieri in timp ce tova
rășul Ceaușescu citea raportul 
său și ajunsese la capitolul 
dedicat posterității științei în 
care erau criticate niște prac
tici ce pot fi valabile și în'li- 
terațură. unde mai mitlt Ca în 
domeniul amintit.se practică 
de. către unii, oe-i , drept pu
țini. sportul de-a nemurirea, 
sportul lansării manuscriselor 
în sticle ermetic închise și 
aruncate in Oceanul viitorului. 
Ascultînd cifrele expozeului și 
confruntînd munca noastră, a 
celor ce slujim parcă mai mult 
muzele, mi-am spus că datoria 
scriitorilor față de popor și dc 
partid e foarte mare dacă no 
giridim la operele contempora
ne, la acele cărți ăhcoratp in 
realitate descriind lUmcă. și 
gindurile ei legate de anii pe 
care-i ttăim.

Nu este un lucru necunoscut 
dumneavoastră că în ultimul 
sfert de veac, de la eliberare 
încoace, în România au apă
rut numeroase cărți dedicate 
revoluției noastre. Ceea ce mi 
se pare important este faptul 
că scriitori ca Tudor Arghezi, 
Bacovia, Camil Petrescu și 
George Călinescu, adică nu
mele mari ale literaturii noas
tre celei mai apropiate, au 
cîntat omul și munca sa, au 
cîntat socialismul, unii dintre 
ei în versuri și proze nemuri
toare. Despre cei de o vîrstă 
cu mine și despre mai tineri 
nu vreau să spun multe cu
vinte pentru că subiectul mai 
îngăduie așteptare și e mai 
bine să-i lăsăm pe alții să ne 
sublinieze meritele. Ce vreau 
să zic pe scurt ? Că în Româ
nia toți scriitorii au urmat 
partidul în străduința lui de a 
schimba fața României și că 
faptul că la acest Congres or
ganizațiile din țară au propus 
pe cîțiva dintre ei să-i repre
zinte în organele de conducere 
confirmă înalta prețuire de 
care se bucură în rîndul ma
selor. Muncitorii, țăranii și 
intelectualii văd în mînuitorii 
condeiului niște prieteni apro- 
piați. ei așteaptă de la literat 
o radiografie exactă a sufletu
lui contemporan. înfățișarea 
precisă a frescei României so
cialiste, cu umbrele și lumi
nile ei. cum spunea tovarășul 
Ceaușescu ieri, cerînd adică 
scriitorilor curaj cetățenesc, 
viziune obiectivă, absența mis
tificării, pentru că „Menirea 
artei noastre este de a înno
bila omul, de a-I inspira spre 
noi fapte mărețe, spre reali
zarea idealurilor socialismului 
și comunismului“.

Facem noi asta totdeauna ? 
Putem să ne mîndrim că ridi
căm în interiorul lumii în care 
trăim un edificiu spiritual la 
fel de măreț ca fabricile, hi
drocentralele și școlile con
struite cu mistria și cu bra
țul ? Eu cred că, în mare, 
scriitorii realizează acest lu
cru și nu avem de ce să ne 
plîngem. De la Beniuc și Jebe- 
leanu, de la Stancu și Davi- 
doglu. de la Deșliu și Dumitru 
Mircea pînă la cei mai tineri, 
nu a existat poet sau prozator 
care să nu închine o pagină 
fierbinte marii opere sociale 
înfăptuite de poporul nostru. 
Citiți revistele și ziarele 
timpului și o să vedeți că 
scriitorii au mers în același 
marș cu constructorii. Poate 
unii au fost mai stìngaci, 
poate unii pot fi ironizați 
pentru anumite versuri sau 
fraze, dar ei au crezut cu toții 
în această victorie a poporu
lui nostru aflat atît de aproa
pe de realizarea viselor lui 
milenare. Un dramaturg ca 
Baranga ne-a făcut să rîdem 
20 de ani de propriile noastre 
slăbiciuni și nu s-a supărat 
nimeni. Au fost scrise romane 
la care unii privesc astăzi cam 
de sus,, dar ce putere de in
fluențare au avut la vremea 
lor și noi uităm asta sau ne 
facem că uităm 1 îmi este une
ori dor de cìntecele de bri
gadă de demult ce răsunau 
prin văile necălcate dc picior 
de om ale României, cînd în 
cohortele de tineri ce luptau 
cu stînca și dădeau cu tîrnă- 
copul se aflau poeți ca Labiș 
și alții. Parcă o invitație că
tre marile șantiere ale Patriei 
nu ar strica să fie reeditată 
la Uniunea Scriitorilor.

De ce spun toate aceste lu
cruri ? în râportul prezentat 
de tovarășul Ceaușescu se cri
ticau unele rămîneri în urmă 
constatate în programele de 
radio și televiziune, lipsa unei 
mai mari mobilități spirituale, 
a curajului și a unei veritabile 
stimulări a gîndirii politice în 
presă. Am fost la Brașov în 
timpul conferinței județene și 
a trebuit să ascult în particu
lar unele reproșuri făcute co
legilor mei de scris în ce pri
vește gradul de accesibilitate a 
unor proze și versuri publica
te în revistele noastre. Vă 
mărturisesc că nu aveam ce 
să răspund acelor oameni și 
că mă simțeam vinovat, deși 
la drept vorbind eu nu prac
tic enigmistica și nici mo
dernismul de ultimă oră. Ce 
voiau în puține cuvinte de la 
noi cititorii de rînd, cum spu
nem noi cam pe nedrept ? 
Voiau să înțeleagă ceva din 

■rîndurile publicate cu atîta 
dărnicie de către unele publi
cații susținute cu bani publici. 
Mi-am amintit atunci iar de 
Eminescu care scria: „Oame
nii, scot gazete în toate zilele 
și neavînd ce spune,...abstracțiu
nile le vin foarte bine la în- 
demînă căci prin mijlocul lor 
poți scrie coaie întregi fără să 
spui nimic...“. Parcă aș așeza 

ția’cest citat sub manșeta, nu 
spun a cărei reviste literare, 
ca să amintesc redactorilor că 
mai au șicititori și>că publica- . 
țîile noastre sînt dedicate la 
urma Urmelor plătitorilor, nu 
unui grup restrins. de esteți, 
dacă ei sînt într-adevăr așa 
ceva... (Aplauze).

într-un cuvînt : avem noi o 

presă literară, pentru că la ea 
mă refer în special, în stare 
să influențeze gindirea politi
că a societății noastre, cum 
cerea secretarul general al 
partidului, ieri ? Este ea. a- 
ceastă presă, în întregime de
dicată problemelor omului 
contemporan ? Răspunde te
melor ce i se pun acerb în 
fiecare zi ? în mare parte, 
cred că publicațiile noastre 
din Capitală și din provincie, 
răspund acestor cereri și în
registrează succese peste care 
nu se poate trece. Dar s-a fă
cut totul pentru ca să putem 
afirma la acest Congres că 
stăm fără prihană în frontul 
ideologic ?

Există o tendință a unei 
părți a criticii de a trece peste 
opere profund partinice, de a 
despărți în creația noastră 
cărțile așa-zis artistice de cele 
încărcate cu un fond ideologic. 
E ca și cum l-ai lăuda pe Be
niuc numai pentru poemele 
sale de dragoste, uitînd Mărul 
de lingă drum sau Chivără 
roșie, cum ai uita că Jebelea- 
nu a scris Surîsul Hiroșimei 
și nu numai frumoase elegii, 
cum te-ai face a ignora Setea 
lui Titus Popovici și Străinul 
și te-ai gîndi numai la o nu
velă recentă, mai plină de 
fantezie, a aceluiași. Parcă e 
undeva o plăcere, să-i zicem 
nevinovată, de a uita că Bie
tul Ioanide nu e numai o 
carte fermecătoare despre un 
arhitect rătăcit într-o societa
te de foști, ci și o mărturie a 
aderării artistului la impera
tivele vremii. Cînd se vorbește 
despre Camil Petrescu unii 
uită că Un om între oameni 
este mai întîi o operă politică 
cu un erou care a făcut poli
tică și anume Nicolae Bălces- 
cu. Stancu e lăudat pentru 
Desculț și. pe bună dreptate, 
dar cine Ii uită excelentele 
articole politice îl nedreptă
țește.

Călinescu nu se sfia să scrie, 
negru pe alb. iertați-mi boala 
citatelor, dar ce poate fi mai 
convingător decît asta : „Con
strucția socialismului este pen
tru noi o problemă națională 
și a solicita scriitorului să fie 
un magistral incitator la fap
tele de ridicare a civilizației 
materiale și a culturii poporu
lui român este a face ape] la 
patriotismul său“.

Tovarășul Ceaușescu pome
nea aici pe invocatorii liber
tății de a crea cum vor, cînd

RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE
prezentat de tovarășul

GHEORGHE VASILICHI

Stimați tovarăși,

Conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene de 
partid și conferința organizației 
municipale de partid București, 
care au avut loc în perioada 
iunie-iulie a.c., au dezbătut Te
zele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
proiectul de Directive pentru 
Congresul al X-lea al P.C.R.

Dînd o înaltă apreciere prac
ticii profund democratice înce
tățenită în modul de lucru al 
partidului nostru, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea, de 
a asigura participarea efectivă 
a întregului partid la elabora
rea și înfăptuirea politicii sale, 
conferințele județene au dez
bătut cu competență și răspun
dere documentele puse în dis
cuție și, în lumina acestora, au 
analizat activitatea economică 
și socială din județele respec
tive, au făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea continuă a acti
vității de partid și de stat.

Conferințele județene de 
partid, aprobînd documentele 
puse în discuție, au prilejuit în 
același timp o puternică mani
festare a adeziunii unanime 
a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii față de politica 

vor și punea întrebarea ce fel 
de libertate este aceea aflată 
în afara doctrinei noastre poli
tice fundamentale ? Dacă stau 
și mă gîndesc bine, unii citi
tori se pot întreba pe bună 
dreptate : oare scriitorul, și nu 
e vorba decît de un anumit 
tip de scriitor pe care-1 cu
noașteți bine. poate invoca 
dreptul de a fi numai o mus
că la arat în socialism ? Adi
că. ori un fel de lăutar care 
cîntă la urmă cînd totul se 
termină cu bine, autor de 
țipurituri și chiote sau un biet 
individ căzut într-o angoasă 
din care nu mai reușește ni
meni să-l scoată ? Ca unul care 
nu a practicat sportul pe cul
mile disperării și care a mai 
umblat prin uzine și pe șan
tiere, țin să-l asigur pe tova
rășul Ceaușescu că există un 
detașament mult mai numeros 
de scriitori decît cîntăreții în 
stele, deloc ostenit de nesufe
rita noastră existență, detașa
ment capabil să folosească lira 
pentru a cînta pe om și fap
tele sale, fapte ce se dovedesc 
a fi strălucite, așa cum am 
văzut cu toții din discuțiile 
purtate aici. Acest detașament 
nu așteaptă aplauzele nimă
nui, articole critice pe șapte 
coloane și abțibilduri critice. 
El va fi mulțumit cînd va auzi 
că oameni necunoscuți recită 
versuri ce pot fi pricepute de 
toată lumea.

S-au mai spus în adunarea 
noastră unele lucruri despre 
răspundere în munca fiecă
ruia și dacă e vorba de așa 
ceva. în ce-i privește pe scrii
tori, rămîne o singură răspun
dere : aceea de a înapoia po
porului cîntecele sale din vecii 
vecilor. în forme perfecționa
te, a spori cultura neamului 
nostru. în forme noi.

După cum s-a mai vorbit 
tot aici despre exemplul per
sonal și iată că sîntem marto
rii fericiți ai unui moment is
torie unic cînd exemplul de 
fiecare zi al conducătorului 
poporului și partidului, nostru, 
tovarășul Nicolae -Ceaușescu. 
s-a identificat cu năzuințele 
întregii națiuni. Prezența sa. în 
fruntea statului și partidului, 
devotamentul și curajul cu 
care se dedică ceas de ceas 
idealurilor națiunii noastre so
cialiste. rămîne exemplar și ne 
obligă pe toți cei ce sîntem 
chemați în aceste zile să dăl- 
tuim în viitor comunismul în 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

internă și externă a partidului, 
a hotărîrii lor de a transpune 
în viață programul de dezvol
tare multilaterală a orînduirii 
socialiste ce va fi adoptat de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român. în cadrul 
conferințelor s-a apreciat în 
mod deosebit măsura luată de 
conducerea partidului de a se 
discuta și desemna din rîndul 
celor mai buni comuniști can
didați pentru organele de con
ducere ale partidului.

Exprimînd voința tuturor co
muniștilor, a întregului partid, 
toate conferințele extraordi
nare ale organizațiilor județene 
de partid, discutînd hotărîrea 
Conferinței organizației muni
cipale de partid București, s-au 
pronunțat în unanimitate pen
tru alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al partidului. (A- 
plauze puternice). Această ho
tărîre reprezintă o vie mani
festare a stimei și prețuirii 
deosebite pe care partidul și 
poporul nostru o dau activi
tății revoluționare desfășurate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
modului în care își îndepli
nește sarcinile încredințate de 
partid și popor în funcția de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român și de pre
ședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. (Puternice aplauze).

Tovarăși,

Verificînd documentele con
ferințelor organizațiilor jude
țene de partid, Comisia de va
lidare a constatat că normele 
de reprezentare stabilite de 
Comitetul Central pentru ale
gerea delegaților la Congresul 
al X-lea al partidului s-au 
respectat întocmai. Pe baza 
normei de reprezentare — un 
delegat la 1000 membri de 
partid — au fost aleși un nu
măr de 1915 tovarăși, cores
punzător efectivului partidului,

Zilele istorice ale Con
gresului al X-lea se nu
mără ca tot atîtea clipe 
hotărîtoare care pregătesc 
și preced startul în etapa de 
desăvîrșire, programată cu 
precizie științifică de Directi
vele pe care le dezbatem. Ceea 
ce impresionează și mobili
zează pe omul de știință în 
cel mai înalt grad din Direc
tivele Congresului al X-lea 
este arhitectura lor profund 
științifică, echilibrul legic al 
dinamicii dezvoltării multila
terale a economiei, a pro
gresului general al societății 
socialiste. Pornind, de exem
plu, de Ia axioma extrasă din 
realitatea istorică a epocii 
noastre că „în condițiile re
voluției tehnico-științifice con
temporane, dezvoltarea econo
miei depinde într-o măsură tot 
mai mare de ridicarea poten
țialului științific și tehnolo
gic. de capacitatea de a in
troduce în practica economi
că și socială cuceririle știin
ței și tehnicii“, în Directive 
se ajunge, ca într-o teorie ma
tematică, la teoreme cu carac
ter mobilizator : „Dezvoltarea 
susținută a economiei și creș
terea eficienței activității în 
toate domeniile vieții sociale 
implică sporirea rolului știin
ței în cadrul forțelor de pro
ducție, participarea ei activă 
la progresul general al socie
tății“ — adevăr care sublinia
ză rolul social-economic al 
științei în viața societății 
noastre. Printr-o analiză a- 
tentă a capitolelor Direc
tivelor, fiecare ramură de 
știință își găsește trasate 
în linii sigure rolul pe 

care la 31 mai 1969 era de 
1 915 232 membri de partid. Ca 
rezultat al creșterii rîndurilor 
partidului, la acest Congres 
participă cu 314 «delegați mai 
mulți decît Ia Congresul al 
IX-lea.

La Congres sînt prezenți 
1 910 delegați ; lipsesc motivat 
5 delegați.

Din totalul delegaților, 987 
sînt de proveniență muncitori, 
din care 400 lucrează nemijlo
cit în producție, iar ceilalți 
sînt activiști de partid, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
301 sînt țărani, 274 sînt ingi
neri și tehnicieni din industrie 
și agricultură, 132 sînt profe
sori și învățători, 99 oameni de 
știință, artă și cultură, 45 sînt 
ofițeri ai Forțelor Armate ale 
țării noastre, iar 77 din alte ca
tegorii de intelectuali și func
ționari.

Analizînd compoziația dele
gaților după vechimea în 
partid reiese că 199 sînt mem
bri de partid cu stagiu din ile
galitate față de 171 cîți au par
ticipat la Congresul al IX-lea 
și față de 113 cîți au participat 
la Congresul al VUI-lea ; 635 
au o vechime în partid între 
21—25 ani, iar 1 081 pînă la 17 
ani vechime în partid. Din 
totalul delegaților aleși, 150 au 
vîrsta pînă la 30 de ani, 658 
între 31 și 40 ani, 785 între 41 
și 50 de ani, 207 între 51—60 
ani, iar 115 peste 60 de ani. Re
zultă din datele prezentate că 
la Congres participă un număr 
însemnat de comuniști cu o în
delungată și bogată experiență 
în activitatea de partid, de 
stat și economică, precum și 
un mare număr de comuniști 
tineri care se afirmă cu ener
gie, pasiune și competență în 
înfăptuirea politicii partidului 
nostru.

Din totalul delegaților, 87,10 
la sută sînt români, 8,62 la sută 
maghiari, 2,30 la sută germani, 
iar 1.98 la sută sînt din rîndul 
celorlalte naționalități conlo

care i-1 solicită dezvoltarea 
forțelor de producție, cadrul 
și liniile participării ei acti
ve la progresul general al 
societății.

Științelor matematice Ie re
vin două mari obiective com
plexe interdisciplinare :

a) . Extinderea aplicațiilor 
matematicii în economie, pro
gram prioritar, deci de im
portanță națională, în care ma
tematicienii au rolul princi
pal pe care urmează să-1 îm
partă cu economiștii ; ingine
rii, fizicienii, chimiștii și alte 
categorii de specialiști fiind, 
de asemenea, parteneri impor
tanți ;

b) . Extinderea tehnicii de 
calcul și crearea progresivă 
a sistemului național de pre
lucrare a datelor, promova
rea ciberneticii și informaticii 
în producție și gestiune, o- 
biectiv destinat să creeze și 
să dezvolte baza materială și 
metodele moderne activității 
de conducere și planificare și 
ca atare strîns legat de pri
mul, ca un auxiliar indispen
sabil.

Școala matematică româ
nească are potențialul, expe
riența și orientarea necesare 
pentru a-și putea consacra e- 
forturile, talentul și rîvna cu 
o și mai organizată hotărîre, 
spre realizarea marilor obiec
tive concrete pe care i le 
pun în față Directivele Con
gresului al X-lea. Desigur că 
această afirmație nu aș
teaptă o demonstrație lo
gică, ci o verificare prin fapte. 
Din punct de vedere teoretic, 
prestigiul de care școala noas
tră matematică se bucură pe 
plan internațional, tradițiile ei 
sînt prea bine cunoscute și 
constituie o chezășie. Din punct 
de vedere al realizărilor în do
meniile aplicative putem pune 
în evidență, în primul rînd o 
orientare din ce în ce mai ho- 
tărîtă a școlii noastre spre 
probleme de bază legate de 
practică, prin rezultate remar
cabile în teoria algebrică a me
canismelor automate, teoria 
probabilităților și statistica 
matematică, lingvistica mate
matică, analiza numerică, teh
nici de calcul, progamarea ma
tematică, limbaje de progra
mare și compilatoare, mecani
ca fluidelor, plasticitate și reo
logie, teoria matematică a 
controlului optimal, precum și 
numeroase începuturi promi-

cuitoare, ceea ce corespunde 
întocmai compoziției naționale 
a Partidului Comunist Român.

La Congres participă 421 fe
mei, adică 21,98 la sută din to
talul delegaților.

Dintre delegați, 20 poartă 
înaltul titlu de „Erou al Mun
cii Socialiste“, 1 504 sînt deco
rați cu ordine și medalii ale 
statului nostru, 22 sînt laureați 
ai Premiului de Stat, 291 sînt 
deputați în Marea Adunare 
Națională, iar 1 021 — deputați 
în consiliile populare. Un nu
măr de 805 delegați au absol
vit școli superioare de stat, 65 
au titluri științifice și acade
mice. O mare parte a delegați- 
lor la Congres au absolvit dife
rite școli și cursuri de partid.

Delegații aleși pentru Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român reprezintă 
organizațiile de partid din in
dustrie, agricultură, știință, în- 
vățămînt și cultură, din toate 
domeniile de activitate, care, 
avînd mandatul tuturor orga
nizațiilor județene de partid, 
al întregului popor, își vor a- 
duce aportul la dezbaterea pro
blemelor înscrise pe ordinea de 
zi, Ia adoptarea documentelor 
Congresului care vor trasa 
căile de dezvoltare și înflorire 
a patriei noastre socialiste în 
anii viitori.

Tovarăși,

Comisia de validare, anali
zînd documentele conferințelor 
extraordinare ale organizațiilor 
județene de partid și ale Con
ferinței organizației de partid 
a municipiului București, a 
constatat că la alegerea dele
gaților pentru Congres s-au 
respectat întocmai Statutul 
partidului și normele de repre
zentare stabilite de Comitetul 
Central. Ținînd seamă de a- 
ceasta, supunem spre aprobare 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
validarea mandatelor celor
1 915 delegați, ____ _

țătoare în modelarea matema
tică a fenomenelor economice, 
calcul economic și cibernetica 
economică.

Școala noastră matematică 
nu a așteptat să fie împinsă în 
curentul revoluției tehnico-ști
ințifice. Ea a înțeles — cu anti
cipație — rolul ei social, care 
de altfel îi și deschide pers
pective uriașe. Secții de spe
cializare și colective de cerce
tare, formate în facultățile de 
matematică și de cibernetică 
economică, în institutele de 
matematică și în centrul de 
statistică ale Academiei, în 
centrul de calcul al Universi
tății București, în Centrul de 
calcul economic și cibernetică 
economică și în institutul de 
calcul din Cluj, al Academiei, 
chiar înainte de a dispune de 
mașini de calcul, au format 
cadre valoroase de cercetători 
și specialiști, care rezolvă cu 
succes probleme concrete puse 
de diverse instituții și între
prinderi Economice, tehnice sau 
științifice. Dacă eficiența me
todelor și instrumentelor mate
matice și, în general, științifice 
și tehnice în economie, în pro
blemele vieții noastre sociale 
nu a atins nivelul cerințelor 
dezvoltării științifice a socie
tății noastre socialiste în e- 
'apa actuală, faptul se dato- 
rește în cea mai largă măsură 
întîrzierilor în apropierea din
tre știință, tehnică și produc
ție Această întîrziere este la 
rîndul ei o defecțiune în func
ționarea sistemelor cibernetice, 
care sînt instituțiile, întreprin
derile, complexele, sectoarele 
economice, industriale, comer
ciale, financiare, ca și institu
țiile științifice de cercetare și 
învăță mînt.

Această defecțiune se cori
jează uneori și singură, dar 
extrem de încet, prin autoa
daptare, însă modul eficient 
de înlăturare este acțiunea de 
reglaj deliberat și coordonare. 
Programul de promovare a 
progresului tehnic și de dez
voltare a cercetării științifice, 
împreună cu cel de dezvoltare 
a învățămîntului și de pre
gătire a cadrelor, trasate 
prin Directive, constituie ca
drul de ansamblu și coordo
nare a numeroaselor viitoare 
programe pe sectoare, nece
sare acestor acțiuni de reglaj 
în vederea încorporării dina
mice a metodelor și cuceririlor 
științifice în practica socială. 
Consiliul Național al Cercetă
rii Științifice, căruia îi reve
nea prin înseși funcțiile sale 
și această sarcină de reglaj, o- 
rientare, coordonare și control 
a îmbinării cercetării științi
fice cu problemele practicii so- 

. ciale, n-a reușit pînă în pre
zent s-o realizeze la nivelul 
cerințelor, consecvent și siste
matic. Aceasta este critică și 
autocritică, în același timp. 
Dată fiind necesitatea catego
rică a dirijării deliberate și 
competente a colaborării din
tre știință, tehnică și producție 
în marile probleme ale practi
cii, aceste sarcini trebuie în
deplinite cit mai grabnic și cît 
mai complet pentru a se acce
lera încorporarea roadelor 
gîndirii științifice și tehnice în 
economia națională. Această 
dirijare trebuie să se exercite, 
pe de o parte, asupra învăță
mîntului și cercetării, pe de 
altă parte, asupra producției 
însăși.

Am întreprins în ultimele 
luni o anchetă, în cadrul Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice, în vederea elaboră
rii unui program de extindere 
a aplicațiilor matematicii în 
economie, trimițînd peste 400 
de chestionare cu propuneri 
tematice, atît teoretice cît și 
aplicative, pînă la stadiul cer
cetărilor de dezvoltare. Din 
cele circa 50 la sută răspunsuri 
am desprins numeroase pro
bleme, sugestii, propuneri și 
necesități, precum și convinge
rea că pentru ca științele ma
tematice, în colaborare cu alte 
discipline teoretice și practice, 
să-și poată îndeplini satisfă
cător rolul social trasat de Di
rective, este nevoie ca un nu
măr din ce în ce mai mare 
de cadre de specialiști să fie 
implantați în producție pentru 
a depista și formula proble
mele, pentru a prelucra datele, 
pentru a programa și urmări 
soluționarea pe mașinile de 
calcul a problemelor de pro
ducție, de planificare, de con
ducere și gestiune a întreprin
derilor. Acești specialiști tre
buie să transforme aspirațiile 
sentimentale de apropiere în
tre producție și cercetare în

realități științifice, tehnice, •- 
conomice.

învățămîntului superior și 
mediu îi revine sarcina de a-i 
forma la nivel superior, ca 
analiști de sisteme și de mo
dele și programatori de con
cepție, la nivel mediu ca teh
nicieni în culegerea și prelu
crarea informației și ca pro
gramatori de rutină. învăță
mîntului superior îi revine în
deosebi sarcina de a depista, 
îndruma și cultiva talentele 
pentru a alimenta cît mai co
pios cercetarea teoretică și a- 
plicativă, potențialul de cadre 
de învățămînt superior și me
diu. Această orientare este 
subliniată de Directive care 
cer să se pună un accent de
osebit pe dezvoltarea în
vățămîntului superior tehnic șl. 
economic, iar în particular a 
specialiștilor în analiza și mo
delarea fenomenelor econo
mice.

Incepînd din anul școlar 
1969—1970, în facultatea de 
matematică a Universității. 
București va funcționa o sec-., 
ție de specializare în cerceta
rea operațională, aprobată de 
Ministerul învățămîntului -e- 
cent, la solicitarea consili' ii 
acestei facultăți. îmi exprim , 
aici convingerea că în cola
borare cu facultatea de ciber
netică economică și folosind 
centrele noastre de calcul 
vom putea dovedi în doi-trei 
ani că am creat o școală de. 
economie matematică pe plan 
internațional.

Cercetării științifice îi re=-' 
vine inițiativa dezvoltării de
liberate și urgente a sectoare-- 
lor matematicilor aplicate, 
atît în institutele și centrele 
de cercetare, cît și în făcui-- 
tățile din învățămîntul supe-" 
rior. Programul prioritar de 
extindere a aplicațiilor mate-' 
maticii în economie nu tre
buie considerat în nici un caz 
ca autonom, ca un tot în sine. ' 
El trebuie, în primul rînd, 
completat cu alte programe- 
de o importanță capitală, cu 
care este în mod organic le
gat.

Astfel de programe pot fi 
sintetizate în două formulări:-

1. Aplicațiile matematicii 
în științele naturii și în știin
țele tehnice.

2. Aplicațiile matematicii 
în științele sociale și umafiț’ - 
te. Ambele rezultă cu nec ‘ t- 
tate din Directive.

în ceea ce privește științele 
sociale și umaniste, în anul 
școlar care s-a încheiat, 
1968—1969, a fost inițiat, or
ganizat și condus în facultaf 
tea de matematică a Univer
sității București, sub egida 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, un seminar 
de cercetare. Probleme de. 
limbaje formale și recunoaș
terea formelor de diagnoză ■ 
științifică, interesînd geneti
ca. științele politice și econo-, 
mice, relațiile internaționale, 
sociologia, științele juridice, 
medicina, istoria, arheologia,; 
lingvistica au fost abordate în 
vederea creării unei școli de 
matematici sociale.

întreg acest sistem de pro
grame, cu specific de matei-., 
matici aplicate, trebuie legat, 
de asemenea, organic pentru 
a forma împreună un sistem- 
cibernetic: I. Programul pri
vind dotarea economiei națio
nale cu echipamente moderne' 
de calcul și prelucrarea date-■ 
lor : II. Programul de elabo
rare a industriei de programe 
de calcul electronic.

în încheiere, vorbitorul a 
spus :

Intervenția pe care am avut 
cinstea deosebită și satisfac
ția greu de prețuit de a o dez
volta în fața celui mai înalt 
for de conducere a destinelor, 
patriei noastre exprimă ceea,, 
ce gîndesc și simt în dorința 
de a întări adeziunea mea' 
gîndită, simțită și deliberată! 
la Tezele și Directivele Con
gresului al X-lea. la Raportul - 
Comitetului Central — prin-' 
tr-o contribuție legată de pre
gătirea, experiența și munca- 
mea cotidiană la realizarea, 
țelurilor mărețe pe care par-" 
ti du] ni le trasează atît de 
clarvăzător pentru etapa gran-' 
dioasă de dezvoltare multila
terală a societății socialiste. 
Totodată, ea îmi dă prilejul1 
de a aduce, ca cetățean, un 
omagiu profund respectuos- 
și admirativ conducerii supe- ■ 
rioare a partidului și statuluR 
nostru și. dacă îmi este îngă
duit. în primul rînd tovarășii-' 
lui secretar general al Co
mitetului Central. Nicolae 
Ceaușescu, pentru merite pe- 
care istoria le-a și înscris în 
cartea de aur a poporului ro-- 
mân. (Aplauze puternice).

amintit.se
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Cuvintarea tovarășului
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delegat al organizației județene de partid Galați

■Stimati tovarăși,

în preajma celebrării unui 
sfert de veac, fără egal în 
trecutul poporului nostru, 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român prefi
gurează un viitor entuzias- 
mant. Adoptăm programul 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, cu 
sentimentul unei covîrșitoare 
responsabilități istorice, cu 
conștiința faptului că lucrări
le noastre sînt înconjurate de 
respirația și încrederea între
gului partid, întregului popor, 
care au dat documentelor 
Congresului fundamentul trai
nic ’ al înțelepciunii și voinței 
lóri- colective.

O èxpresie grăitoare a uni
tății și coeziunii poporului în 
jurul partidului, a conducerii 
sale, a constituit-o aprobarea 
deplină și satisfacția profun
dă cu care toți cetățenii țării 
au salutat hotărîrea unanimă 
a conferințelor județene de 
partid de a propune Congre
sului realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al Parti
dului Comunist Român. (A- 
plauze îndelungate).

Aceasta este voința neclin
tită a tuturor comuniștilor, a 
întregii națiuni — supremă 
recunoaștere a înaltelor vir
tuți înmănuncheate în ființa 
lui, legată printr-o trainică 
osmoză afectivă și de idei cu 
masele largi, vibrantă recu
noaștere a contribuției sub
stanțiale pe care o aduce la 
conceperea și înfăptuirea po
liticii noastre interne și ex
terne.

Doresc să exprim Ia aceas
tă ‘‘ibună — ca vechi tovarăș 
de îptă al eminentului nos
tru secretar general, pe care 
îl cunosc de mai bine de trei 
decenii în activitatea revolu
ționară — mîndria pentru 
faptul că Partidul Comunist 
Român a dat țării și con
temporaneității un asemenea 
conducător de partid și om de 
stat. (Aplauze puternice).

Calitățile remarcabile ale 
Raportului prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pro
funzimea analizei științifice 
multilaterale a întregii vieți 
politice, economice, social
culturale, robustețea soluțiilor 
privind evoluția României în 
déceniul viitor atestă maturi
tatea de concepție și de ac
țiune a partidului, purtător 
activ și garant al intereselor 
și năzuințelor fundamentale 
ale întregului popor.

înfăptuirea planurilor noas
tre de dezvoltare, în întreaga 
epocă de construcție socialis
tă pe care am străbătut-o. 
perspectiva îndeplinirii și 
depășirii prevederilor Con
gresului al IX-lea confirmă 
justețea liniei politice gene
rale a Partidului Comunist 
Român, care se distinge prin 
consecvență marxist-leninistă 
și realism, prin spirit viu, 
creator, printr-o imensă capa
citate de mobilizare și orga
nizare a energiilor națiunii.

Locul pe care îl ocupă 
partidul în viața țării, ca 
centru vital al întregului nos
tru sistem social, ca exponent 
fidel al clasei muncitoare și 
al> aliaților ei — țărănimea, 
intelectualitatea, celelalte pă
turi muncitoare — precum și 
rolul partidului de forță poli
tică conducătoare în societa
te — recunoscut cu rațiunea 
și cu inima de întregul popor 
și consfințit în Constituție — 
au fost dobîndite prin meri
tele sale nepieritoare în lupta 
dtisă pentru eliberarea națio
nală și socială a poporului 
român. în vasta activitate des
fășurată în anii construcției 
socialiste.

Rolul partidului ca forță 
politică conducătoare a socie
tății nu are un conținut static, 
ci evoluează, dinamic, crește 
continuu în întreg procesul 
de făurire a noii orînduiri, cu 
puterea unei legități gene
rale a construcției socialismu
lui și comunismului.

Subliniind unirea organică 
existentă înțre partid și clasa 
muncitoare. Raportul Comite
tului Central pune în evidență 
sporirea rolului clasei munci
toare de forță socială condu

cătoare, ca expresie a unei 
realități și a unei tendințe 
obiective a dezvoltării noas
tre sociale.

Urmînd cursul evolutiv, de
terminat de masiva industria
lizare socialistă și de moder
nizarea agriculturii, care va 
deveni o variantă a industriei, 
clasa muncitoare va constitui, 
în viitor, majoritatea popu
lației active a țării. Se pro
duc, de asemenea, schimbări 
calitative radicale în nivelul 
pregătirii ei profesionale, teh
nice, științifice și culturale, se 
dezvoltă continuu și se im
primă dominant, în toate 
sferele vieții sociale, concep
ția sa despre lume și viață, 
spiritul de disciplină și organi
zare ce o caracterizează.

Clasa muncitoare își exer
cită rolul de forță socială con
ducătoare a societății noastre 
prin avangarda sa revoluțio
nară — Partidul Comunist 
Român — și prin organele 
puterii de stat, în care deține 
preponderența, iar prin sin
dicate, care sînt organizațiile 
ei de masă cele mai largi, 
participă la elaborarea tutu
ror măsurilor privind dezvol
tarea economiei și culturii 
țării și acționează neabătut 
pentru înfăptuirea liniei poli
tice generale a partidului, a 
programului său de înflorire 
multilaterală a României so
cialiste.

Sporirea importanței soci
ale a clasei muncitoare, ca și 
cerințele participării active a 
poporului la conducerea tre
burilor țării — problemă fun
damentală a dezvoltării de
mocrației socialiste — deter
mină cu necesitate și crește
rea rolului și atribuțiilor sin
dicatelor în societate.

Viața a demonstrat că s-au 
justificat, pe de-a întregul, 
măsurile adoptate de Confe
rința Națională a partidului 
pentru creșterea rolului poli
tic-social al sindicatelor, prin 
participarea lor directă la so
luționarea problemelor com
plexe ale construcției econo
mice, sociale și culturale.

Chemate să-și trimită re
prezentanții în comitete de 
direcție, consilii de adminis
trație, consilii științifice și se
nate universitare. în colegiile 
ministerelor și în guvern, or
ganele și organizațiile sindi
cale s-au aflat în fața unor 
răspunderi inedite, care com
portau o îmbunătățire și re
profilare substanțială a în
tregii lor activități.

Consiliu) Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, comi
tetele uniumlor pe ramuri 
profesionale, consiliile terito
riale și comitetele sindicatelor 
se găsesc acum, spre deose
bire de situația anterioară 
Congresului al IX-lea al parti
dului. în miezul problemelor 
dezvoltării economice și so
cial culturale și acționează cu 
mai multă eficacitate pentru 
soluționarea lor.

Deși procesul de perfecțio
nare a muncii sindicatelor se 
află în plină desfășurare, se 
poate afirma că ele au înțeles 
conținutul și amploarea noilor 
atribuțiuni și responsabilități 
ce le au în viața țării, tre- 
cînd cu bine examenul parti
cipării nemijlocite la luarea 
deciziilor de importanță na
țională și locală, dovedindu-se 
o forță activă în elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui nostru.

Bilanțul strălucit al reali
zărilor obținute în cei trei 
ani ai cincinalului actual — 
înfățișat în Raportul Comite
tului Central — precum și 
succesele deosebite dobîndite 
în întrecerea socialistă desfă
șurată în cinstea Congresului 
al X-lea al partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei, încorporea
ză și contribuția însemnată a 
sindicatelor, marcată concret 
prin acțiuni în sprijinul orga
nizării superioare a producției 
și a muncii, folosirii judicioa
se a potențialului tehnic și 
uman, valorificării unor im
portante resurse interne ale 
întreprinderilor și ramurilor 
economiei naționale.

Exercitarea rolului social- 
politic al sindicatelor în so
cietatea noastră, sarcinile și 
îndatoririle tot mai complexe 
ce le revin, subliniate cu de
plină claritate de către tova
rășul Ceaușescu în Raportul 
prezentat Congresului, impun 
îmbunătățirea substanțială a 
formelor de organizare și a 
metodelor de lucru, înlătura
rea unor stări de inerție, spo
rirea răspunderii și competen
ței cadrelor de conducere. în
tărirea legăturii lor cu ma
sele de oameni ai muncii.

Tovarăși.

De capitală însemnătate 
pentru realizarea dezideratu
lui întregii noastre națiuni, de 
a apropia România de nivelul 
statelor cu economie avansa
tă, este creșterea, în ritm sus
ținut, a productivității muncii. 

Dată fiind complexitatea și 
multitudinea factorilor ce 
concură la sporirea producti
vității muncii, îmi propun ca, 
în cuvîntul meu, să mă opresc 
doar asupra cîtorva proble
me specifice economiei noas
tre naționale, care se pun cu 
acuitate în etapa actuală.

După cum se cunoaște, în 
ultimii ani am obținut un 
ritm înalt de sporire a pro
ductivității muncii, dar sporul 
de producție realizat pe sea
ma ei nu ne poate mulțumi 
pe deplin. în timp ce în ță
rile cu o economie avansată, 
ridicarea productivității asi
gură 80—90 la sută din spo
rul producției globale indus
triale, la noi proporția res
pectivă este, în prezent, de 
circa 69 la sută. Prevederea 
proiectului de Directive ca, pe 
această cale, în viitorul cin
cinal, să se obțină 72—77 la 
sută din sporul producției 
globale, are o importanță vi
tală pentru progresul rapid 
al economiei naționale.

Pe deplin interesate în spo
rirea venitului național, prin 
economisirea de muncă socia
lă, de care depinde dezvolta
rea multilaterală a individului 
și a societății, ca și a standar
dului de viață, sindicatele 
consideră că trebuie să se an
gajeze, cu o contribuție de 
primă importanță, la obține
rea unei accentuate creșteri 
a productivității.

înainte de toate, se impune 
să valorificăm integral dota
rea tehnică, deoarece între 
gradul de înzestrare a între
prinderilor și nivelul de creș
tere a productivității muncii 
nu există un raport corespun
zător. Avem încă întreprin
deri, care nu folosesc Ia în
treaga capacitate mașinile, u- 
tilajele și instalațiile de înal
tă tehnicitate din dotare, care 
ating cu întîrziere parametrii 
proiectați sau altele, unde re
zultatele valoroase ale cerce
tării științifice, menite să ri
dice nivelul tehnologiilor a- 
plicate, sînt lent introduse în 
producție. Toate acestea con
stituie canale prin care se 
scurge venitul național, o 
parte din fondurile ce ar putea 
servi acumulării și consumu
lui.

Nu este, cred, nevoie să fie 
aduse prea multe argumente 
pentru a demonstra că efor
turile partidului și statului 
nostru de a introduce în toate 
ramurile economiei naționale 
cuceririle științei și tehnicii 
contemporane, de a extinde 
mecanizarea și automatizarea 
— laturile cele mai dinamice 
ale creșterii productivității 
muncii — trebuie să fie îm
pletite cu preocuparea cea 
mai asiduă față de utilizarea 
cu maximum de foloase eco
nomice a tuturor resurselor 
de sporire a eficienței muncii 
sociale.

împărtășim cu toții convin
gerea că factorul principal al 
creșterii eficienței economice 
este progresul tehnic, consi
derat o condiție a puterii 
competitive în lupta pentru 
calitate, desfășurată acerb pe 
piața mondială.

Introducerea tehnicii și teh
nologiei avansate, extinderea 
automatizării și mecanizării 
proceselor de producție, 
schimbările rapide ce au loc 
în știință și tehnică implică 
o temeinică și continuă pre
gătire a forței de muncă.

Automatizarea, nu numai 
că aduce o economie de pos
turi de muncă, dar, în același 
timp, creează altele de natu
ră diferită. în viitorul apro
piat se estimează că, în țările 
cu o economie avansată, din 
zece meserii, opt vor fi noi, 
necunoscute astăzi. Se poate 
afirma că omul muncii va 
constitui mîine un univers 
total revalorificat.

Ținînd seama de această 
tendință, vedem necesar ca 
sindicatele să aducă o contri
buție sporită la crearea unor 
condiții lot mai bune de pre
gătire a noilor cadre, de per
fecționare și specializare a 
celor existente pentru a fi 
capabile să stăpînească teh
nica modernă cu care este în
zestrată continuu economia 
noastră națională, să obțină 
de la ea maximum de randa
ment.

Ca să se poată dezvolta și 
să țină pasul cu civilizația, o 
națiune trebuie să-și valori
fice ideile novatoare, inteli
gența de care dispune. Sînt 
cunoscute aptitudinile de 
creație ale poporului nostru, 
marile sale resurse de inven
tivitate, demonstrate de ilus
tre contribuții la patrimoniul 
științei și tehnicii mondiale.

De bună seamă. în asigura
rea progresului tehnic al eco
nomiei moderne un rol pri
mordial și considerabil ÎI are 
cercetarea tehnică și științifi
că, integrată În procesul de 
ansamblu al reproducției so
cialiste, ca una din cele mai 
importante faze ale acesteia. 
Dar, pe lîngă activitatea de 

cercetare, un făgaș fertil al 
spiritului de creativitate îl 
constituie și larga mișcare de 
masă a inventatorilor, inova
torilor și rațional izatorilor. 
Importanța acestei mișcări 
pentru sporirea productivității 
muncii sociale rezultă și din 
economiile post-calculate în 
valoare de 2.2 miliarde de lei, 
realizate în cei trei ani ai ac
tualului cincinal prin aplica
rea a circa 90 000 de invenții, 
inovații și raționalizări.

Pornind de la considerentul 
că inovația tehnico-științifică 
este în economia modernă o 
sursă importantă pentru mer
sul înainte al producției na
ționale, sindicatele își propun 
să contribuie la crearea unui 
climat cît mai receptiv față 
de ideile novatoare în institu
tele de cercetări științifice, în 
întreprinderi, centrale indus
triale și ministere, acordînd 
sprijin pentru materializarea 
și generalizarea lor mai ope
rativă.

Prin reprezentanții lor în 
consiliile științifice din insti
tutele de cercetări, sindicatele 
vor face, de asemenea, de
mersurile necesare pentru a 
apropia cercetătorii nu numai 
de producție în general, dar și 
de cei mai inventivi ingineri, 
tehnicieni și muncitori de 
înaltă calificare din între
prinderi, de activitatea cercu
rilor inovatorilor. Considerăm 
că avantajele unei astfel de 
colaborări vor fi reciproce, 
știința înrădăcinîndu-se mai 
adînc în producția bunurilor 
materiale.

. în accepțiunea partidului 
nostru, factorul determinant 
al creșterii eficienței muncii 
sociale îl constituie omul — a 
cărui capacitate de creație, 
energie și pricepere în folosi
rea mijloacelor de producție 
reprezintă cheia de boltă a 
progresului economic și social.

Conștiința socialistă, dorin
ța de a contribui cu toată ca
pacitatea profesională la dez
voltarea societății, la înflori
rea patriei, se afirmă ca for
ță de emulație în muncă.

Cultivarea în rîndurile sa- 
lariaților a atitudinii înaintate 
față de muncă, dezvoltarea 
spiritului de autoexigență și 
răspundere în folosirea deplin 
productivă a timpului legai de 
lucru, a mașinilor, materiilor 
prime și materialelor, ca și 
formarea opiniei de masă 
intransigente față de mani
festările celor tentați să ob
țină cît mai mult de la so
cietate și să dea cît mai puțin, 
se înscriu în mod firesc în 
menirea sindicatelor.

Trebuie să dezvoltăm ambi
ția profesională în spiritul 
demnității muncii, cu atît 
mai mult cu cît democratis
mul economic, care dă liber
tatea de Inițiativă în muncă, 
în organizarea și conducerea 
producției, presupune și o- 
bligația morală de a folosi a- 
ceastă libertate printr-o te
meinică pregătire profesională 
și un spirit înalt responsabil.

Elanul în muncă, disciplina 
și conștiinciozitatea însăși nu 
pot fi pe deplin valorificate 
în producție dacă conducerile 
unităților economice nu asi
gură condiții tehnico-materia- 
le, un regim de lucru favora
bil desfășurării ritmice, eco
nomicoase și înalt productive 
a activității consacrate înde
plinirii sarcinilor de plan.

Organizarea locului de 
muncă — acest microcosmos 
unde se întîlnesc omul, mași
na și obiectele muncii — este 
susceptibilă de mari și con
tinue îmbunătățiri. Nu se 
poate vorbi de o organizare 
superioară a producției și a 
muncii, de o fundamentare 
științifică a normelor de pro
ducție și de serviciu, de o fo
losire rațională a dotării teh
nice și a forței de muncă în- 
tr-o întreprindere care are 
dereglată aprovizionarea teh- 
nico-materială.

Măsurile hotărîte ce vor fi 
luate pentru înlăturarea prac
ticilor greoaie și complicate în 
sistemul de aprovizionare 
tehnico-materială trebuie să 
fie conjugate cu mutarea cen
trului de greutate al muncii 
ministerelor în întreprinderi 
— acolo unde se hotărăște 
soarta producției materiale și 
unde este necesar să se inter
vină operativ pentru rezolva
rea problemelor majore, care 
depășesc competenta condu
cerilor unităților economice.

Un factor important al 
creșterii productivității în in
dustria modernă este disponi
bilitatea de lucru, cu alt« 
cuvinte a-1 plasa pe omul 
muncii în condițiile de efica
citate cele mai favorabile 
pentru muncă, a-1 menține în 
tr-o bună stare fizică și psi 
hologică.

Este știut că dotarea cb 
tehnică modernă a noilor în
treprinderi, reutilarea și mo
dernizarea vechilor uzine au 
dus la îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de lucru ale oa

menilor muncii din industrie, 
în acdlași timp, desigur, po
sibilitățile actuale de dotare 
socială a unor întreprinderi 
nu sînt pe măsura dorinței 
noastre de a asigura peste tot 
și, într-un timp scurt, o am
bianță optimă de lucru. Pu
tem realiza acest deziderat 
numai după deplina fructifi
care a investițiilor productive, 
numai prin eforturi susținute 
pentru creșterea eficienței eco
nomice în toate ramurile eco
nomiei naționale, concretizată 
printr-o accentuată sporire a 
beneficiilor.

Asumîndu-și îndatorirea de 
a explica oamenilor muncii 
necesitatea inexorabilă a aces
tor eforturi, sindicatele vor 
conlucra, în același timp, mai 
activ cu organele economice 
și de stat în vederea îmbună
tățirii continue a condițiilor 
de muncă și de viață ale sala- 
riaților, participînd — așa 
cum arată Raportul Comite
tului Central — la elaborarea 
măsurilor privind sistemul de 
salarizare, îmbunătățirea asis
tenței sociale și a protecției 
muncii, precum și a altor la
turi ale nivelului de trai al 
celor ce muncesc

în spiritul politicii sociale 
a partidului și statului, sin
dicatele vor acționa pentru 
folosirea integrală și judicioa
să a fondurilor alocate minis-

Salutul delegației veteranilor mișcării 
muncitorești și revoluționare din România

rostit de tovarășul 
VALTER ROMAN

Dragi tovarăși,

Cu un sentiment de profun
dă emoție aducem salutul nos
tru fierbinte Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român. (Vii aplauze).

Sintem o delegație de vechi 
militanți ai partidului, de ve
terani ai mișcării muncito
rești. dintre care unii au par
ticipat la întemeierea partidu
lui, iar alții de-a lungul de
ceniilor, au luat parte cu în
flăcărată dăruire la lupta cla
sei noastre muncitoare, a Dro- 
letariatului din alte țări, a po
poarelor pentru eliberarea na
țională și socială. (Aplauze 
puternice).

Prin componența ei, această 
delegație este o ilustrare vie, 
deosebit de convingătoare, a 
impresionantelor tradiții de 
luptă internaționalistă desfă
șurată de poporul nostru, de 
clasa muncitoare din Româ
nia de-a lungul întregii sale 
existențe. (Aplauze puternice).

Avem aici, printre noi, cîți- 
va din miile și miile de mi
litanți revoluționari români 
care au participat la Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie și au contribuit, cu 
arma în mînă, la apărarea tî- 
nărului stat sovietic, pe fron
turile războiului civil. Este 
cunoscut ecoul puternic pe 
care l-au avut în țara noas

Se rostește salutul delegației veteranilor mișcării muncitorești și revoluționare din România

terelor, în scopul finanțării 
acțiunilor de îmbunătățire a 
condițiilor de lucru și deser
vire socială din întreprinderi, 
organizații economice și insti
tuții.

Prin controlul obștesc exer
citat asupra unor servicii pu
blice, sindicatele se vor în
griji, de asemenea, de ridica
rea calității asistenței medi
cale, a odihnei și tratamentu
lui balnear, de perfecționarea 
deservirii comerciale a popu
lației și, îndeosebi, a aprovi
zionării cu bunuri de larg con
sum.

Sub conducerea organizați
ilor de partid, sindicatele vor 
face tot ce depinde de ele pen
tru înfăptuirea programului 
de dezvoltare a industriei 
noastre socialiste, de moder
nizare și propășire rapidă a 
întregii economii a țării, cale 
sigură de sporire a venitului 
național, de ridicare generală 
a nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii 
— creatorii tuturor valorilor 
de civilizație ale mărețului 
edificiu pe care îl înălțăm. 
(Aplauze).

Tovarăși,

Exprimîndu-și adeziunea de
plină la spiritul și manifestă
rile concrete ale politicii noas
tre externe, constructive, prin- 

tră Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, cît și puternica 
și impresionanta mișcare de 
solidarizare a proletariatului 
român cu cauza primei .evo
luții socialiste din lume (A- 
plauze puternice), mișcare ex
primată sub cele mai diferite 
forme și care și-a găsit expre
sia cea mai înaltă prin parti
ciparea nemijlocită a revolu
ționarilor și democraților ro
mâni. alături de revoluționarii 
ruși, la lupta pentru triumful 
cauzei lui Lenin, împotriva 
intervenției imperialiste, pen
tru apărarea revoluției. (A- 
plauzc îndelungi).

Sînt prezenți aici luptători 
care au participat în 1919, 
alături de sute și mii de alți 
luptători, in cadrul tinerei 
armate ungare, la apărarea 
cuceririlor revoluționare ale 
Republicii Ungare a sfaturi
lor. Animate de un înalt spirit 
de solidaritate față de poporul 
vecin, masele muncitoare cele 
mai largi din țara noastră s-au 
ridicat cu hotărire împotriva 
claselor exploatatoare, a bur
gheziei internaționale care ac
ționau pentru înăbușirea revo
luției proletare din Ungaria. 
(Aplauze puternice).

Se află, de asemenea, în de
legația noastră o parte din 
cei aproape 500 de voluntari 
români, care, la chemarea 
partidului nostru, au plecat să 
lupte in cadrul brigăzilor in
ternaționale în războiul națio
nal revoluționar al poporului 
spaniol și care cu prețul vie
ții lor. alături de fiii altor 
popoare, au înscris o glorioasă 
pagină de luptă împotriva fas
cismului, apărînd, pe pămîn- 
tul Spaniei, cauza democra
ției. libertății, independenței 
și păcii în Europa și în lume. 
(Aplauze puternice).

Sînt printre noi revoluțio
nari care s-au dus în îndepăr
tatul continent asiatic pentru 
a lupta, alături de poporul 
chinez. în războiul de apărare 
împotriva agresiunii imperia
lismului japonez, pentru tri

cipiale și consecvente, oamenii 
muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți care, în indestructibilă 
frăție și unitate, acționează 
pentru înflorirea patriei co
mune, denumesc Partidul 
Comunist Român — partid al 
demnității.

împreună cu întregul popor, 
milioanele de membri ai sin
dicatelor acordă totala lor 
adeziune activității desfășu
rate pe plan internațional de 
Partidul Comunist Român și 
de guvernul Republicii Socia
liste România, care va fi o- 
rientâtă și în viitor spre asi
gurarea condițiilor externe 
pentru desfășurarea nestinghe
rită a operei pașnice de con
strucție multilaterală a socia
lismului.

în spiritul internaționalis
mului proletar, al nobilelor 
principii de politică externă 
promovate de partidul și sta
tul nostru cu înaltă responsa
bilitate față de destinele socia
lismului și păcii în lume. Uni
unea Generală a Sindicatelor 
va dezvolta. în continuare, re
lațiile multiple și fructuoase, 
pe care le întreține cu organi
zațiile sindicale din 110 țări 
de pe toate continentele, pu- 
nînd pe prim .plan cultivarea 
prieteniei și colaborării cu 
sindicatele din țările socialiste.

Militind pentru aplicarea 

umful revoluției chineze. (A- 
plauze puternice).

în delegația noastră se află, 
de asemenea, reprezentanți ai 
celor peste. 300 de comuniști și 
antifasciști români care au 
luptat în detașamentele de 
partizani din Franța împotri
va ocupației hitleriste, pentru 
eliberarea Europei de robia 
fascistă. (Aplauze puternice).

Sînt prezenți în delegația 
noastră o parte din numeroșii 
fii ai poporului și ai partidu
lui nostru care au înfruntat 
pe ocupanții hitleriști luptînd 
în detașamentele de partizani 
din Iugoslavia, din Cehoslova
cia, din Polonia din Belgia. 
(Aplauze puternice).

Fac parte din delegația 
noastră reprezentanți ai tine
rilor voluntari ai uteciștilor și 
ai tuturor celor care, la che
marea Partidului Comunist 
Român, au participat cu e- 
roism. Cot la cot și în frăție 
de arme cu ostașii sovietici, la 
războiul antifascist, la luptele 
crîncene ale armatei române 
duse împotriva mașinii de 
război hitleriste, la marile bă
tălii pentru eliberarea între
gului teritoriu al țării și, mai 
departe, pentru eliberarea Un
gariei. Cehoslovaciei și Aus
triei pînă la victoria finală a- 
supra- fascismului. (Aplauze 
puternice).

Se află, de asemenea, în de
legația noastră unii dintre cei 
care au ajutat poporul core
ean în războiul lui eroic pen
tru apărarea patriei. (Aplauze 
puternice).

Mulți alții din cei pe care îi 
reprezintă delegația noastră 
se află în șală ca delegați sau 
invitați la gloriosul Congres 
al partidului nostru. (Aplau
ze). Mulți încă din cei ce ur
mînd imboldul conștiinței lor 
comuniste, al idealurilor inter
naționaliste în spiritul, cărora 
au fost educați de partidul 
nostru, și-au pus viața drept 
stavilă în calea forțelor negre 
ale reacțiunii și fascismului — 
lipsesc, nu mai sînt printre 

strictă a principiilor egalității 
în drepturi, respectului reci
proc și neamestecului în trebu
rile interne ale centralelor na
ționale, sindicatele din Româ
nia vor acționa și d«e acum îna
inte pentru restabilirea unității 
mișcării sindicale mondiale, 
adueîndu-și contribuția la în
tărirea solidarității internațio
nale a celor ce muncesc în 
lupta lor pentru libertăți sin
dicale, democratice și o viață 
mai bună, împotriva imperia
lismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru 
pace, securitate și progres so
cial. (Aplauze)

Tovarăși,

în încheiere mă declar întru- 
totul de acord cu documentele 
supuse dezbaterii forumului 
suprem al partidului și mă 
angajez, în numele Uniunii 
Generale a Sindicatelor, să 
depunem toate eforturile pen
tru a înfăptui, în deplinătatea 
lor, istoricele hotărîri ce vor 
fi adoptate de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român, care vor deschide 
perspective înălțătoare muncii 
și vieții tuturor cetățenilor 
țării, ascensiunii poporului ro
mân spre cote superioare de 
civilizație, bunăstare și feri
cire. (Aplauze puternice, pre
lungite) 

noi. Mormintele lor, risipite 
pe tot. întinsul Europei, sînt 
tot atîtea simboluri ale solida
rității internaționale venera
te de cei pentru a căror cau
ză s-au jertfit comuniștii și 
antifasciștii români.

Tovarăși,

Toate aceste fapte, pe care 
le-am evocat, vorbesc cu eloc
vență despre bogata istorie in
ternaționalistă de luptă a pro
letariatului. a poporului nos
tru — istorie care începe cu 
mult în urmă. încă cu fiii po
porului român care s-au jert
fit pe baricadele Comunei din 
Paris. Se poate*  spune că la 
toate marile mișcări revoluțio
nare ale clasei muncitoare in
ternaționale a participat, in
tr-un feF sau altul, și proleta
riatul din țara noastră, revo
luționarii români.

Aceste tradiții nobile au fost 
ridicate la un nivel mai înalt, 
prin crearea partidului mar- 
xist-leninist, a partidului nos
tru comunist, care a condus cu 
pricepere și curaj lupta clasei 
muncitoare a maselor munci
toare din România pentru 
răsturnarea puterii exploatato
rilor, pentru apărarea, alături 
de muncitorimea de pretutin
deni, a cauzei libertății po
poarelor, a progresului social 
și păcii în lume.

Este un motiv de profundă 
mîndrie și de mare satisfacție 
pentru noi toți faptul că aces
te tradiții au fost continuate 
cu o nouă strălucire de către 
partidul nostru în sfertul de 
veac ce a trecut de la elibe
rarea țării. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Continuarea consecventă a 
acestor tradiții își găsește ex
presia atît în rezolvarea justă, 
marxist-leninistă a proble
mei naționale pe plan intern, 
cît și în întreaga politică pe 
care partidul și statul nostru o 
desfășoară în domeniul vieții

(Continuare în pag. a IV-a)
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internaționale. Noi subscriem 
cu toată ființa noastră la a- 
ceastă politică, ne exprimăm 
adeziunea și sprijinim hotărit 
toate acțiunile pe care le în
treprinde partidul nostru, ca 
detașament activ, combativ al 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, al miș
cării revoluționare mondiale, 
al luptei antiimperialiste din 
întreaga lume. (Aplauze puter
nice, prelungite)

Este cunoscut că în centrul 
activității internaționale a 
partidului și statului nostru se 
află eforturile permanente, 
susțihute pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu toa
te țările socialiste din Europa 
și dc pe alte continente. Con
siderăm că măsura adevăra
tului internaționalism in zilele 
noastre o dă activitatea pentru 
dezvoltarea solidarității, prie
teniei și colaborării cu toate 
cele 14 țări care formează sis
temul mondial socialist, cu 
toatp partidele comuniste și 
muncitorești, cu forțele revo
luționare. antiimperialiste care 
luptă. în condiții și cu mijloa
ce diferite, pentru promo
varea idealurilor de pace și 
progres ale omenirii — acti
vitate căreia partidul nostru . 
îi consacră toate forțele. (A- 
plauze puternice).

Partidul și poporul nostru 
își exprimă solidaritatea sa 
deplină cu eforturile pentru 
emancipare națională și so
cială, ale tinerelor state, cu 
lupta popoarelor care se ri
dică pentru scuturarea jugu
lui colonial, pentru cucerirea 
și apărarea independenței lor 
naționale împotriva imperia
lismului, a neocolonialismului. 
Sînt cunoscute solidarita
tea și sprijinul activ pe care 
poporul român îl dă luptei 
eroice a poporului vietnamez 
împotriva imperialismului a- 
merican, pentru apărarea 
dreptului său sacru de a ho
tărî singur asupra destinelor 
sale, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice).

Poporul nostru este solidar 
cu lupta tuturor popoarelor 
care își apără libertatea și 
dreptul la independență, 
fiind deplin convins că un 
popor care luptă pentru apă
rarea unei asemenea nobile 
cauze nu poate fi înfrînt de 
nici o forță din lume. (Vii a- 
plauze).

însăși prezența la Congre
sul nostru a celor peste 70 de 
delegații ale partidelor comu
niste și muncitorești, ale par
tidelor progresiste, democrati
ce și antiimperialiste este o 
dovadă deosebit de elocventă 
a puternicelor relații de soli
daritate internaționalistă din
tre partidul nostru și întrea
ga mișcare comunistă și mun
citorească, toate forțele re
voluționare, antiimperialiste. 
Prezența lor la Congres este 
o grăitoare expresie a senti
mentelor de simpatie și pre
țuire ce unesc partidul nostru 
și celelalte partide în lupta 
pentru afirmarea în lume a 
nobilelor idealuri ale socia
lismului, ale progresului so
cial. ale democrației și păcii. 
(Aplauze puternice).

Noi sprijinim cu toată ho- 
tărîrea politica profund inter
naționalistă a partidului nos
tru, îndreptată spre întărirea 
unității și coeziunii mișcării 
comuniste și muncitorești — 
cauză fundamentală a munci
torilor, a comuniștilor de pre
tutindeni. Considerăm că are 
o deosebită însemnătate fap
tul că la baza întregii sale 
politici, partidul nostru așea
ză trainic principiile marxism- 
leninismului și internaționa
lismului proletar, ale respec
tului reciproc, egalității de
pline în drepturi, respectării 
dreptului inalienabil al fiecă
rui partid de a-și elabora de 
sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluțio
nară. Considerăm că numai 
pe baza acestor principii se 
poate clădi o unitate traini
că a mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,

Nouă, vechilor militanți re
voluționari, care numărăm 
ani mulți de luptă și muncă 
în rîndurile partidului, ne-a 
fost dat să participăm activ 
la înfăptuirea revoluției popu
lare. la construirea socialis
mului în țara noastră, să a- 
vem fericirea de a vedea în- 
deplinindu-se visul pentru 
care am înfruntat teroarea 
ilegalității, beciurile siguran
ței, temnițele și lagărele, vi
sul pentru care mulți dintre 
noi și-au vărsat sîngele, și-au 
jertfit viața.

Luăm parte azi la edifica
rea noii societăți socialiste în 
cadrul căreia poporul nostru 
își făurește an de an, prin 
munca sa harnică și entuzias
tă. o viață tot mai îmbelșu
gată, tot mai fericită.

Ce poate să dea o satisfac
ție mai mare unui luptător 
revoluționar decît sentimen
tul că visurile sale cele mai 
sfinte de odinioară s-au îm
plinit, că speranțele de ieri 
s-au transformat în realitățile 
minunate ale zilelor de as
tăzi ? (Vii aplauze).

Dăm o înaltă prețuire po
liticii revoluționare consec
vente și clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român, 
a conducerii sale, politică ce

stă la temelia construcției so
cialiste în România, politică 
de aplicare creatoare a prin
cipiilor generale ale marxism- 
leninismului la condițiile ță
rii noastre, de contribuție vi
guroasă a poporului român — 
prin realizările sale în econo
mie și cultură, prin construi
rea cu succes a socialismului 
în patria sa — la cauza so
cialismului în întreaga lume, 
la creșterea prestigiului și a 
forței de atracție a ideilor so
cialiste. (Aplauze puternice).

Alături de toți comuniștii, 
de întregul nostru popor, ne 
exprimăm o dată mai mult — 
în fața Congresului — convin
gerea nestrămutată că mun
citorii, 
toți

rent de naționalitate, vor asi
gura. într-o strînsă unitate, 
înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de partid, care deschid 
noi și luminoase perspective 
patriei noastre socialiste, po
porului român.

Tovarăși,

țăranii, intelectualii, 
oamenii muncii, indife-

Tn această sală a Congresu
lui, ca și în organizațiile unde 
ne ducem activitatea de zi cu 
zi, ne întîlnim comuniști de 
toate vîrstele. Dar nici vîrsta 
de om, nici vîrsta de comu
nist, nu ridică între noi pereți 
despărțitori. Muncim alături, 
ostași ai aceleiași cauze, de
votați aceluiași țel — socia
lismul și comunismul. (Aplau
ze puternice).

Asigurăm Congresul că vom 
sluji nestrămutat, cu devota
ment, cauza căreia i-am în
chinat întreaga noastră viață, 
idealurile pe care le-am ur
mat încă din adolescență și 
pe care le vedem înfptuin- 
du-se astăzi sub înțeleaptă și 
clarvăzătoarea conducere a 
partidului. (Vii aplauze).

Exprimăm sentimentele 
noastre de încredere, de sti
mă și de înaltă 
rășului Nicolae 
cretar general 
nostru, figură
militant revoluționar, de con
ducător comunist încercat, 
patriot și internaționalist în
flăcărat, care-și dăruiește ac
tivitatea neobosită partidului, 
clasei muncitoare, poporului

prețuire tova- 
Ceaușescu, se
al partidului 
strălucită de

român, libertății patriei, mă
reței cauze a socialismului și 
comunismului; (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Fie-ne îngăduit să ne adu
cem urarea pentru desfășura
rea în cît mai bune condiții 
a lucrărilor Congresului, ale 
cărui hotărîri vor marca, cu 
certitudine, o nouă etapă is
torică în înălțarea edificiului 
minunat al scumpei noastre 
patrii. (Vii aplauze).

Slavă partidului, construc
torul mărețului și strălucito
rului edificiu al României 
socialiste ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Trăiască unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale ! (Asistența în 
picioare aplaudă îndelung ; se 
scandează P.C.R.-P.C.R.).

Cuvîntarea tovarășului
JĂNOS FAZEKAS

delegat al

Stimați tovarăși delegați 
și invitați,

Am ascultat și urmărit cu 
mare interes Raportul de o 
înaltă ținută teoretică, pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. document de o ex
cepțională valoare caro, prin 
forța ideilor și concluziilor ce 
le conține, reprezintă un far 
călăuzitor în procesul multila
teral de construire a societății 
socialiste în patria noastră. 
(Aplauze).

Congresul al X-lea mar
chează profundele transfor
mări prin care a trecut țara 
noastră, prezintă tabloul vi
guros al societății socialiste de 
azi și de mîine. evocă justețea 
politicii partidului, chezășia 
tuturor marilor noastre vic
torii.

Mă declar pe deplin de a- 
cord cu orientarea și niveluri
le prevăzute pentru dezvolta
rea industriei, cu ritmurile de 
creștere ale celorlalte ramuri 
economice, cu proporțiile de 
repartizare a venitului națio
nal în fond de acumulare și 
fond de consum, sarcinile 
stabilite corespunzînd întru- 
totul dezvoltării armonioase a 
economiei naționale, a între
gii noastre societăți, în 
derea satisfacerii în cit 
bune condiții a cerințelor 
teriale și spirituale ale 
porului. Sînt ferm convins .că 
liniile directoare ale Congre
sului vor accelera și mai mult 
înaintarea noastră pe calea 
edificării societății socialiste 
și a trecerii la comunism. (Vii 
aplauze).

După ce a relevat succesele 
obținute în ultimii ani în in
dustria ușoară, vorbitorul a 
spus :

Pe suportul material al pro
gresului realizat, Directivele 
prevăd ca producția industriei 
ușoare să fie în 1975 cu 40—45 
ia sută mai mare decît în anul 
1970. Ritmurile stabilite sînt 
pe deplin realizabile și datori
tă faptului că, în următorii 
cinci ani. Ministerul Industriei 
Ușoare va primi un fond de 
16 miliarde lei pentru inves
tiții, construind peste 60 de noi 
obiective. Pe această bază, va
loarea producției sale va atin
ge în 1975 circa 59 miliarde 
lei, volum de 13 ori mai mare 
decît producția de 4.5 miliar
de lei. realizată în anul 1949, 
primul an de economie plani
ficată. Putem deci vorbi des
pre industria ușoară ca despre 
o industrie practic nouă con
struită și reconstruită în anii 
puterii populare, în care pre
cumpănesc tehnica și tehnolo
gia modernă. Există astfel pre
misele obținerii în întreprin
derile noastre a acelorași per
formanțe tehnice și economi
ce pe care le realizează indus
tria celor

Directivele
X-lea 
înalte 
drept 
hîrtie 
nie corespunde întrutotul in
tereselor economiei naționale, 
care cer ca lemnul să fie di
rijat cu precădere spre sectoa
rele care-i asigură 
înalt de valorificare 
în mod nejustificat, 
lemnului destinat
s-a menținut în țara noastră 
Ia o cifră scăzută, de numai 
15 la sută. în timp ce media 
în Europa se situează la 36 la 
sută, consecința decal- Jului. 
fiind folosirea exagerată a

ve
rnai 
ma-
po-

mai avansate țări. 
Congresului al 

orientează spre cote mai 
producția de celuloză și, 

urmare, producția de 
și cartoane. Această li-

un grad 
De altfel, 
ponderea 
celulozei

organizației județene de partid Harghita
lemnului pentru amabalaj. 
Spre a lichida această stare de 
lucruri, producția de carton 
ondulat va crește în următo
rii cinci ani cu 213 mii tone. 
Dacă în locul acestuia am fo
losi lemnul ca ambalaj, ne-ar 
trebui cinci milioane metri 
cubi masă lemnoasă, în timp 
ce cartonul se obține dintr-un 
milion metri cubi.

Evident, aceasta nu este o 
problemă economică oarecare, 
ci exprimă tocmai orientarea 
trasată de partid spre valori
ficarea superioară a masei 
lemnoase. Din acest punct de 
vedere, măsura — luată în 
cadrul acțiunilor de îmbună
tățire a conducerii și planifi
cării economiei naționale — 
de trecere a fabricilor de hîr- 
tie și celuloză la economia fo
restieră creează condiții deo
sebit de favorabile pentru 
dezvoltarea acestui important 
sector economic.

Problema gospodăririi cu 
maximum de răspundere a 
fondului forestier, „aurul ver
de“ al tării, se pune cu ascu
țime sub toate aspectele. în- 
trucît în viitorul cincinal, în 
scopul protejării patrimoniu
lui forestier, masa lemnoasă 
exploatată se va micșora, se. 
impune ca toate ramurile e- 
conomiei să găsească acele 
materiale, care pot înlocui 
lemnul parțial sau total.

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi. în continuare, 
să mă opresc" pe scurt asupra 
uneia din principalele pro
bleme ale politicii partidului, 
și anume la problema națio
nală. pe care Raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu o 
tratează în coordonatele ei 
principale, sintetizînd modul 
cum a rezolvat-o partidul, re
alizările istorice pe care Ie-a 
obținut în 
sarcinile de 
întru totul 
cuprinse în 
der că ele exprimă fidel po
litica justă, marxist-leninistă, 
a partidului. înfăptuirea de
plinei egalități economice, po
litice, juridice și social-cultu
rale dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare 
reprezintă o cucerire de sea
mă a regimului socialist, o 
mare victorie a politicii parti
dului nostru.

Poziția adoptată de-a lun
gul întregii sale existențe de 
Partidul Comunist Român 
față de problema națională, 
atitudinea sa consecventă față 
de cerințele sociale și națio
nale ale naționalităților con
locuitoare constituie una din 
cele mai frumoase pagini ale 
istoriei noastre contemporane, 
înscriind pe steagul său de 
luptă nemuritoarea lozincă a 
comuniștilor de pretutindeni 
— „Proletari din toate țările, 
uniți-vă !“ — partidul nostru 
a considerat dintotdeauna in
ternaționalismul 
idee călăuzitoare 
sale activități, un 
ganic al politicii 
știent fiind de faptul că, așa 
cum spunea Engels, „nu poa
te fi liber un popor care asu
prește alte popoare“.

Ca singurul continuator al 
tradițiilor istorice de luptă 
comună a oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități de pe cu
prinsul întregii țări, partidul 
nostru comunist a riddeat pe 
o treaptă mai înaltă unitatea 
de luptă a maselor populare. 
Comuniștii au combătut ne
contenit propaganda cercuri
lor șovine, politica de învrăj
bire națională dusă de guver
nele reacționare. Ei au spriji
nit lupta poporului român și 
a naționalităților conlocuitoa
re împotriva politicii de asi
milare forțată practicată de 
regimul burghezo-moșieresc. 
politică dusă la timpul său și 
de clasele exploatatoare ma
ghiare împotriva 
din Transilvania.

Putem fi mîndri 
cauză pentru care 
înaintașii noștri a 
la victorie de noi, comuniștii, 
de oamenii muncii români,

acest domeniu și 
viitor. Mă declar 

de acord cu cele
Raport și consi-

proletar o 
a întregii 

element or- 
sale, con-

românilor

că marea 
au luptat 
fost dusă

maghiari și de alte naționa
lități, făurind România so
cialistă, patria noastră comu
nă, patria adevăratei frății, 
egalități și unități a întregului 
popor muncitor. (Vii aplauze).

Desigur, cum nici una din
tre marile probleme ale so
cietății noastre nu s-a rezol
vat spontan, nici problema 
națională nu s-a rezolvat de 
la sine. Prin răsturnarea cla
selor exploatatoare și cuce
rirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare, în alian
ță cu țărănimea, s-a pus ca
păt pentru prima oară inega
lităților sociale și naționale. 
Cucerirea puterii politice a 
marcat, deci, începutul rezol
vării marxist-leniniste a pro
blemei naționale, a creat pre
misele acesteia. Tn procesul 
construcției socialiste, lărgin- 
du-se continuu pozițiile revo
luționare cucerite, a fost fău
rită treptat baza economică 
și politică pentru extinderea 
și garantarea materială a 
drepturilor și libertăților de
mocratice, pentru înfăptuirea 
reală, în fapt, a principiului 
egalității în drepturi a tuturor 
cetățenilor țării. Elaborarea 
unei politici juste, marxist- 
leniniste, fundamentarea teo
retică a acesteia, corespunză
tor condițiilor concrete ale 
tării, apoi consfințirea ei în 
Constituție, ridieînd-o astfel 
la rangul politicii de stat, o 
muncă organizatorică și edu
cativă vastă și neîntreruptă 
— iată elementele activității 
consecvente a partidului în 
problema națională, care au 
avut rolul hotărîtor în obți
nerea tuturor marilor noastre 
victorii din acest domeniu 
(Aplauze puternice).

Revoluția socialistă, organi
zată și condusă de Partidul 
Comunist Român, victoria de
finitivă a socialismului la ora
șe și sate, lichidarea exploa
tării omului de către om, a 
oricăror nedreptăți sociale și 
naționale, creșterea continuă a 
conștiinței socialiste a maselor 
au transformat națiunea ro
mână în națiune socialistă și 
naționalitățile conlocuitoare în 
naționalități socialiste, ducînd 
ia dezvoltarea coeziunii între
gului popor. Esența relațiilor 
dintre națiunea socialistă ro
mână și naționalitățile con
locuitoare constă în asigurarea 
și garantarea materială a 
drepturilor egale ale tuturor 
oamenilor muncii, care con
stituie baza relațiilor frățești, 

de ajutor 
cuvînt, a 
socialiste 

munca și 
Pe bună

locuitoare din țara noastră. 
(Vii aplauze).

Dezvoltarea neîntreruptă a 
societății și adîncirea continuă 
a democrației socialiste de
termină în mod necesar îmbu
nătățirea permanentă a con
dițiilor de viață materială și 
spirituală a tuturor oamenilor 
muncii. Aceasta înseamnă im
plicit și îmbogățirea continuă 
a realizărilor noastre istorice 
în problema națională. Dova
da cea mai elocventă a acestui 
fapt este și perioada care ne 
desparte de precedentul Con
gres. Ca în toate domeniile 
construcției socialiste, după 
Congresul al IX-lea al parti
dului a avut loc un amplu pro
ces de îmbogățire a realizări
lor noastre și în problema na
țională. Trebuie să spunem to
varăși. că în această privință 
un merit deosebit îi revine 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care s-a aflat tot timpul în 
fruntea luptei duse de partid 
pentru asigurarea respectării 
tuturor principiilor leniniste 
ale construcției socialiste — 
printre care și principiul ega
lității depline în drepturi a 
tuturor cetățenilor țării — 
cîștigînd dragostea și stima 
nemărginită a întregului po
por. a naționalităților con
locuitoare. (Aplauze puter
nice).

După Congresul al IX-lea 
s-au creat noi posibilități de 
afirmare a egalității economi
ce a tuturor cetățenilor țării, 
partidul luind măsuri pentru

dezvoltarea forțelor de pro
ducție în toate județele și in
tr-un ritm mai rapid în jude
țele rămase în urmă din punct 
de vedere economic, printre 
care și județele locuite de 
secui., unde în ultimii ani s-au 
ridicat .și se ridică mai multe 
fabrici decît în toți anii ante
riori. Politica de asigurare a 
egalității economice se înfăp
tuiește neîntrerupt pe baza 
realizării planului cincinal, a 
planului și bugetului anual, 
votate de fiecare dată de 
Marea Adunare Națională.

Cu un an în urmă au fost 
create consiliile naționalități
lor conlocuitoare, care. în ca
drul Frontului Unității Socia
liste, au menirea să asigure, 
sub conducerea partidului, o 
participare și mai largă a oa
menilor muncii de diferite na
ționalități la elaborarea și a- 
plicarea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, 
la înfăptuirea programului de 
edificare a socialismului. 
Crearea consiliilor constituie o 
întregire a egalității politice 
a naționalităților, care după 
cum se știe — constă, In pri
mul rînd, în faptul că cei mai 
buni fii ai lor sînt membri ai 
partidului nostru, ai organiza
țiilor de masă și obștești, fiind 
reprezentați în organele locale 
precum și în cele mai înalte 
foruri de partid și de stat. în 
Comitetul Centrai al Partidu
lui Comunist Român. în Marea 
Adunare Națională și în Con
siliul de Miniștri, cu alte cu
vinte. participînd direct la con
ducerea treburilor țării, la 
exercitarea puterii.

Dezvoltîndu-se 
rețeaua instituțiilor 
mint și de cultură, 
cu necesitățile mersului înain
te al țării, in anii de după 
Congresul al IX-lea s-au în
ființat zeci de noi școli și 
secții în limbile naționalită
ților conlocuitoare, au apărut 
noi ziare și reviste etc. Națio
nalitatea maghiară — de pildă 
— dispune azi de mai multe 
școli și instituții culturale ea 
oricînd în decursul istoriei 
sale. Niciodată nu am avut 
atîția scriitori și artiști ca azi, 
niciodată viața spirituală a 
naționalității noastre, parte in
tegrantă a, vieții culturale a 
României socialiste, nu a fost 
atît de bogată.

După Congresul al IX-lea, 
în cadrul măsurilor luate de 
partid pentru îmbunătățirea 
legislației, la elaborarea noilor 
legi s-a ținut seama de fiecare 
dată de sarcinile specifice 
privind naționalitățile conlo
cuitoare. în acest context au 
o însemnătate principială — 
spre exemplu — prevederile 
noii legi a învățămîntului sau 
cele ale legii consiliilor popu
lare. Aceasta din urmă stipu
lează în mod expres că con- 
siile populare Înfăptuiesc pe 
plan local politica națională,

necontenit 
de învăță- 
în raport

Cuvîntarea

delegat

marxist-le.ninistă, a partidu
lui și statului, purtînd răs
punderea directă a realizării 
egalității depline a tuturor ce
tățenilor, pe tărîm economic, 
politic, juridic, social, cultural 
și avind obligativitatea ca in 
localitățile locuite și de alte 
naționalități decît cea româ
nă să folosească oral și scris 
limba populației respective.

Comitetele județene de 
partid, care conduc munca 
consiliilor populare, a tuturor 
organelor și organizațiilor lo
cale, veghează și vor veghea 
necontenit ca prevederile 
Constituției și ale tuturor le
gilor să fie respectate întoc
mai. Partidul și guvernul 
aplică și vor aplica neabătut 
și în viitor politica națională 
justă, marxist-leninistă, asigu- 
rînd consecvent traducerea ei 
în viață.

Iată, tovarăși, tot atîtea do
vezi ale marii forțe vitale a 
activității partidului și statu
lui nostru. Iată de ce, putem 
afirma hotărit că naționalită
țile conlocuitoare susțin fără 
rezerve politica internă și ex
ternă a partidului și guvernu
lui, politica de prietenie și co
laborare frățească promovată 
în relațiile cu toate țările so
cialiste. cu întreaga mișcare 
comunistă și muncitorească 
internațională, convinși că ea 
corespunde pe deplin intere
selor poporului nostru, intere
selor generale ale cauzei so
cialismului, asigurînd înflori
rea economică, socială și cul
turală a întregii țări. (Aplau
ze puternice).

care se îmbină organic cu in
ternaționalismul proletar, 
ce-și trage sexele din nemuri
toarea învățătură marxist-le
ninistă. din simțul de a res
pecta pe orice om al muncii, 
indiferent de naționalitate. 
(Aplauze puternice).

Toate acestea fac din tova
rășul Ceaușescu, eminent fiu 
al României socialiste, un 
conducător adevărat, un acti
vist de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale. Consider că reale
gerea sa în funcția de secre
tar general al partidului co
respunde pe deplin dorinței 
întregului partid, întregii țări, 
dorinței fiecăruia dintre noi, 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Tovarăși,

J

Stimați tovarăși delegați 
și invitați,

Permiteți-mi ca, în încheie
re, să expun în fața dumnea
voastră dc ce sînt de acord și 
susțin și eu din toată inima 
propunerea unanimă a confe
rințelor județene și a celor 
care au luat, aici cuvîntul ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în înalta funcție 
de secretar general al parti
dului.

11 cunosc personal pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
douăzeci și cinci de ani. 
acest timp destul de lung 
viața unui om, am avut

■ datorită naturii muncii, a sar
cinilor pe care mi le-a încre
dințat partidul — nenumărate 
ocazii să mă conving nemij
locit de excepționalele sale 
calități umane, de capacitatea 
sa teoretică și forța sa de 
muncă deosebite, de devota
mentul șău nemărginit față 
de cauza socialismului și co
munismului. Pot să afirm cu 
deplină convingere că întrea
ga sa ființă se identifică cu 
aspirațiile partidului comu
nist, ale poporului, ale oame
nilor muncii. Doresc să scot 
în evidență în mod deosebit 
marea sa dragoste de patrie,

de 
în 
în

Este știut că luarea în con
siderare a particularităților 
istorice și naționale în proce
sul construirii socialismului 
nu înseamnă stimularea ten
dințelor naționaliste, de izo
lare națională, de separatism 
național. Marxismul nu a 
pus niciodată semnul egalită
ții între național și naționa
list. Tn timp ce naționalul 
semnifică ansamblul trăsătu
rilor care definesc personali
tatea unei națiuni si se expri
mă în particularitățile vieții 
ei politice, economice, sociale 
și spirituale, naționalismul 
este politica inegalității între 
națiuni și naționalități, politi
ca dezbinării și contrapunerii 
lor, a asupririi și dominării 
unei națiuni de către alta, a 
dezvoltării unei țări pe seama 
alteia.

încheind, aș dori să citez otte- 
va rînduri din însemnării» 
scriitorului român Ton Sla
vici : „Cind întîlnești în calea 
ta un român. îmi zicea jnam», 
să-i zici „Bună ziua"'!, dar 
maghiarului să-i zici „Jo na
pot“!. iar neamțului „Guten 
Tag"! și treaba fiecăruia din
tre dînșii e cum îți dă răs
puns. Tu datoria să ți-o faci 
.și față de cei ce nu și-o fac 
pe a lor față de tine“.

In spiritul generoasei idei 
cuprinse în aceste frumoasa 
rînduri, doresc „Zi bună“, 
„Jo napot“, „Guten Tag“ pen
tru noi toți, pentru poporul 
nostru, 
ghiari, 
aplauze).

„Bună ziua", „Jd napot“, 
„Guten Tag“, tuturor în lup
ta pentru realizarea hotărîri
lor Congresului, pentru con
struirea socialismului și co
munismului, pentru prietenie, 
frăție și unitate între noi, 
pentru înflorirea economică 
.și culturală a țării, a patriei 
noastre scumpe, Republica 
Socialistă România. (Ajf^ <e 
puternice, prelungite).

pentru 
germani

români, mu
și alții. (Vii

tovarășului
ION ILIESCU,

al organizației județene de partid Ilfov

de respect reciproc, 
tovărășesc, într-un 
adevăratelor relații 
ce caracterizează 
lupta lor comună, 
dreptate a subliniat tovarășul 
Ceaușescu că prietenia și fră
ția dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, 
unitatea lor indestructibilă 
constituie o forță motrice a 
construirii socialismului și co
munismului în România. (5- 
plauze îndelungate).

Tn procesul rezolvării pro
blemei naționale — proces 
complex și deosebit de greu 
— au existat, desigur, și ob
stacole sau lipsuri, așa cum 
de altfel, în cei 25 de ani de 
construcție socialistă, a trebuit 
să înfruntăm, nu o dată, greu
tăți în obținerea oricăreia din 
realizările noastre. Partidul 
însă a știut întotdeauna să eli
mine obstacolele, să corecteze 
greșelile, îngrijindu-se ca po
litica sa justă, marxist-leni
nistă. să fie aplicată așa cum 
a fost concepută. Tocmai a- 
ceasta a făcut ca istoricele vic
torii ale partidului nostru în 
rezolvarea problemei naționa
le, experiența sa deosebit de 
bogată din acest domeniu să 
se ridice, ia rangul exemplu
lui internațional.

Partidului nostru înseși 
structura și componența sa 
națională îi conferă un carac
ter internaționalist. Membrii 
Partidului Comunist Român 
sînt români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
și tocmai prin aceasta el este 
deopotrivă. partidul întregii 
noastre națiuni socialiste, pro
motorul intereselor fundamen
tale ale oamenilor muncii ro
mâni și ai naționalităților con-

Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
proiectul de Directive supuse 
dezbaterilor Congresului pre
zintă liniile directoare ale po
liticii interne și externe, ale 
activității partidului pentru 
perioada următoare. Doresc să 
exprim aprobarea deplină față 
de aceste documente, față de 
linia politică generală a parti
dului nostru, față de opțiunile 
fundamentale ale programu
lui de dezvoltare economică, 
bazat pe studiul atent al ce
rințelor actuale și de perspec
tivă precum și al posibilită
ților reale ale țării.

împărtășesc întrutotul a- 
precierile exprimate aci la a- 
dresa activității bogate, mul
tilaterale a Comitetului Cen
tral, a organelor sale execu
tive, a secretarului general al 
partidului, în vederea înfăp
tuirii hotărîrilor Congresului 
al IX-lea. Aproape nu există 
domeniu de activitate — în 
sfera vieții economice, politice, 
ideologice, a culturii, învăță- 
mîntului, științei, a activității 
interne și externe a partidului 
și statului — care să nu fi 
format obiectul unor preocu
pări nemijlocite ale conduce
rii partidului. Consider că se 
poate aprecia cu deplin temei 
că Comitetul Central și-a în
deplinit cu cinste misiunea, 
asigurînd creșterea continuă

a prestigiului și a*rolului  con
ducător al partidului în întrea
ga noastră societate (Aplauze).

Ca prim-secretar al Uniunii 
Tineretului Comunist, aș vrea 
să dau glas în forumul suprem 
al partidului sentimentului de 
profundă gratitudine a gene
rației tinere pentru grija și 
preocuparea permanentă a 
partidului, a conducerii sale, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu față de tineret, pen
tru îndrumarea continuă, pli
nă de solicitudine, a activită
ții organizației noastre revo
luționare.

Acțiunile inițiate de partid 
în vederea îmbunătățirii acti
vității educative în rîndul ti
neretului, a creșterii atribu
țiilor și îmbogățirii formelor 
și metodelor de muncă ale 
Uniunii Tineretului Comunist 
și-au dovedit eficiența și jus
tețea. S-a lărgit inițiativa or
ganizațiilor Uniunii Tineretu
lui Comunist, cunoaște o 
continuă dezvoltare democra
ția internă de organizație, se 
afirmă tot mai larg prezența 
activă a maselor de tineri în 
viața economică și politico- 
socială a țării, în activitatea 
obștească, culturală, sportivă, 
turistică, în acțiunile de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. S-au adus perfecționări 
activității obștești a studenți- 
mii prin reorganizarea Uniu
nii Asociațiilor Studențești 
din România — parte compo
nentă a Uniunii Tineretului 
Comunist, formă specifică de 
organizare a U.T.C.-ului în 
învățămîntul superior. Con
siderăm rezulfttele obținute 
pînă 
pas 
lor 
dului ; 
exprimate de conducerea par
tidului la adresa stilului și me
todelor de muncă, ale Uniunii 
Tineretului Comunist își păs
trează încă valabilitatea ; în 
direcția eliminării lipsurilor și 
slăbiciunilor . criticate avem 
de depus în continuare efor
turi stăruitoare. Datoria între
gului activ, a tuturor uteciști- 
lor este, așa cum pe bună

acum 
In 
Și

ca un prim 
aplicarea hotărîri- 
indicațiilor parti- 

criticile justificate

dreptate sublinia și tovarășul 
Ceaușescu, de a depune efqr- 
turi perseverente pentru a face 
ca fiecare organizație a Uniu
nii Tineretului Comunist să 
devină un organism activ, dina
mic, receptiv la nou, la cerin
țele și preocupările tineretu
lui, capabil să mobilizeze în
treaga masă a tineretului la 
activitate vie dinamică pen
tru înfăptuirea politicii par
tidului. Pot să declar 
fața Congresului, că 
peste 2 300 000 membri 
Uniunii Tineretului Comu
nist se consideră ostași devo
tați ai partidului, militanți ac
tivi pentru înfăptuirea pro
gramului său de construire a 
socialismului și comunismului 
pe pămîntul României. (Vii 
aplauze). Uniunea Tineretu
lui Comunist consideră drept 
cea mai înaltă datorie 'de. a 
forma din rîndurile sale 
viitori membri ai partidu
lui. Faptul că în cursul a- 
nilor sute de mii de tineri co
muniști au devenit membri ai 
partidului, cadre de nădejde 
ale sale în diferite domenii de 
activitate, constituie un mo
tiv de justificată satisfacție 
și, totodată, un imbold pen
tru activitatea viitoare.

Putem sublinia cu deplină 
satisfacție faptul că tineretul 
patriei noastre — muncitori, 
țărani, elevi, studenți, indife
rent de naționalitate — cres
cut și educat în ambianța fer
tilă pe care o reprezintă orîn- 
duirea socialistă în plin proces 
de dezvoltare și perfecțio
nare, constituie un factor 
dinamic al progresului socie
tății socialiste. Sînt pline de 
îmbărbătare, stimulînd entu
ziasmul tinerei generații, cu
vintele de apreciere ale con
ducerii partidului la adresa 
tineretului, a cărui muncă 
este înglobată în tot ceea ce 
a înfăptuit poporul nostru în 
acești ani. Și pe viitor Uniu
nea Tineretului Comunist va 
pune în centrul activității sale 
educarea tineretului în spiri
tul responsabilității sociale, 
mobilizarea sa în muncă, în

în 
cei 

ai

activitatea productivă, la efor
turile generale pe care le vot 
depune oamenii muncii pentru 
a da viață programului adop
tat de Congres.

Ca organizație politică revo
luționară, ca vlăstar al parti
dului, Uniunea Tineretului 
Comunist pune în centrul ac
tivității sale educarea tinere
tului în spiritul principiilor 
comunismului.

Fără îndoială că în acest 
proces un rol de prim ordin 
revine școlii — principalul 
factor de formare și educare 
a tinerei generații. Apreciez 
ca deosebit de importantă 
ideea cu privire la necesitatea 
asigurării unei legături mai 
strînse a învățămîntului de 
toate gradele cu viața, cu prac
tica. Considerăm că organele 
de învățământ, Ministerul In- 
vățămîntului, conducerea sa 
trebuie să manifeste mai mul
tă promptitudine în abordarea 
și soluționarea problemelor, 
în înfăptuirea hotărîrilor a- 
doptate, să înlăture fenome
nele de inerție, tendințele de 
tergiversare. Este necesară în 
același timp îmbunătățirea 
acțiunii celorlalți factori edu
cativi, inclusiv a familiei. Con
siderăm de datoria noastră, a 
Uniunii Tineretului Comunist 
și Uniunii Asociațiilor Studen
țești, să ne aducem propriul 
aport în această direcție, să' 
contribuim activ la formarea 
multilaterală a noilor generații 
de specialiști profund devotați 
socialismuțui, cauzei partidu
lui și poporului nostru.

O influență deosebită în for
marea tineretului, a trăsătu
rilor sale de caracter au ra
dioul, televiziunea, cinemato
graful, literatura și arta. Con
siderăm necesar ca cei ce acti
vează în aceste sectoare ale 
frontului nostru ideologic să 
manifeste mai multă recepti
vitate și grijă față de cerințele 
activității de educație a tine
retului. Și trebuie să spunem 
cu toată sinceritatea că, deși 
apreciem unele rezultate ob-

(Continuare in pag. a V-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu este înconjurat cu dragoste de către delegații la Congres

ȘEDINȚELE SECȚIUNILOR PE
PROBLEME ALE CONGRESULUI

Potrivit regulamentului de 
desfășurare a lucrărilor Con
gresului, vineri seara au înce
put dezbaterile în cadrul celor 
unsprezece secțiuni pe pro
bleme : Secțiunea pentru pro
bleme de industrie — prezi
dată de tovarășul Ilie Verdeț ; 
Secțiunea pentru probleme de 
construcții și transporturi — 
.prezidată de tovarășul Chivu 
Stoica ; Secțiunea pentru pro
blemele agriculturii și silvi
culturii — prezidată de tova
rășul losif Banc ; Secțiunea 
pentru problemele de condu
cere, planificare și finanțare a 
economiei — prezidată de to
varășul Manea Mănescu ; Sec
țiunea pentru problemele so
ciale și nivel de trai — prezi
dată de tovarășul Gheorghe 
Apostol ; Secțiunea pentru 
problemele relațiilor econo
mice internaționale — prezi
dată de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu ; Secțiunea pentru 
problemele pregătirii forței de 
muncă, a cadrelor. învățămînt 
și știință — prezidată de to
varășul Leonte Răutu ; Sec
țiunea pentru problemele dez
voltării orinduirii sociale și de 
stat — prezidată de tovarășul 
Janos Fazekas : Secțiunea pen-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat 
la lucrările secțiunii pentru problemele 

ideologice și cultural-educative

(Urmare din pag. a IV-a)

ținute în anii din urmă, există 
justificate deziderate din par
tea tineretului pentru realiza
rea unor progrese mai sub
stanțiale în aceste domenii, 
în special în activitatea cine
matografiei și a televiziunii.

Raportul Comitetului Cen
tral trasează un bogat program 
în domeniul activității poli- 
tico-ideologice, O atenție de- 
obesită acordă partidul no
stru însușirii largi de că
tre comuniști, de către ma
sele muncitoare, de către ti
neretul nostru, a învățăturii 
marxist-leniniste, cunoașterii 
tezaurului de idei al filozofiei 
materialist-dialectice, al eco
nomiei politice, al comunis
mului științific. Este cunoscut 
că în țara noastră operele cla
sicilor marxism-leninismului 
au fost editate în tiraje de 
masă, că ele au devenit un 
bun cultural pentru masele 
largi ale poporului român. în 
sistemul de învățămînt, al 
activității politico - educative 
de masă se acordă un loc în
semnat studierii tezaurului de 
gîndire și creație marxistă, 
studierii fenomenelor social- 
politice ale lumii contempo
rane în lumina concepției 
noastre materialist-dialectice. 
Apropierea mărețului jubileu 
al centenarului nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin — genial 
continuator al operei lui Marx 
și Engels, exemplu de gîndire 
creatoare și cutezanță revolu
ționară, fondator al partidului 
comunist și al statului sovie
tic socialist, conducător al 
proletariatului în revoluție, 
a cărui activitate pusă în 
slujbei cauzei socialismului 
și comunismului este cins
tită de întreaga mișcare 
comunistă și muncitorească 
internațională, de forțele pro
gresiste ale contemporaneită
ții — constituie un eveniment 
de o deosebită semnificație în 
viața ideologică a partidului. 
Cinstind această aniversare, 
partidul nostru pune în valoa
re opera făurită de Lenin, 
spiritul său creator, contribu
ția sa inestimabilă la dezvol
tarea teoriei revoluționare a 
proletariatului, îndemnul său 
la necontenita îmbogățire și 
înnoire a tezaurului de gîn
dire marxistă și experiență de 
luptă a mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale. 
(Aplauze puternice).

Un obiectiv major al ac
tivității noastre îl constituie 
educarea tineretului în spi
ritul patriotismului socialist, 
al devotamentului și dă
ruirii generoase pentru cauza 
propășirii necontenite a po
porului. Este meritul Partidu
lui Comunist Român de a fi 
ridicat ideea de patriotism pe 
noi culmi, de a-i fi dat un 
conținut profund, strîns legat 
de interesele vitale ale mase
lor populare, Spre deosebire 
de ploconirea servilă față de 
străinătate și de sentimentul 
dc inferioritate cultivate în 
trecut de clasele dominante, 
partidul nostru promovează 
atitudinea demnă, de mîndrie 
patriotică pentru trecutul plin 
do bărbăție ai acestui popor, 
atît de mult încercat în de
cursul istoriei sale, pentru ca
pacitatea sa de creație, atît 
de grăitor ilustrată în anii 
construcției socialiste. (A- 
plăuze puternice). Patriotis
mul fierbinte pe care îl cul
tivă partidul nostru este pro
fund străin naționalismului 
îngust. El se împletește strîns 
cu respectul față de alte po
poare, cu sentimentele de so
lidaritate internaționalistă 
față de celelalte țări socialiste, 
față de forțele revoluționare 
și democratice din întreaga 
lume, cu ideile păcii și înțele
gerii între popoare. în acest 
spirit internaționalist este 
educat tineretul patriei noas
tre.

Poziția profund principială 
adoptată de partidul nostru și 
activitatea constructivă des-

fășurată de Comitetul Central 
pentru depășirea actualelor 
dificultăți care s-au acumulat 
în relațiile dintre partii', 
pentru salvgardarea unității 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, se bu
cură de aprobarea unanimă a 
întregului partid, a întregului 
popor, a tineretului patriei 
noastre.

Aș vrea, cu acest prilej, să 
exprim adeziunea unanimă a 
organizației noastre, a între
gului tineret, la activitatea in
ternațională a partidului și 
statului. (Aplauze). Acționînd 
în spiritul principiilor care 
călăuzesc politica externă a 
partidului, Uniunea Tineretu
lui Comunist întreține relații 
tovărășești cu toate organiza
țiile de tineret din țările so
cialiste, cu organizațiile tine
retului comunist din întreaga 
lume.

Asistăm astăzi la o prezență 
tot mai activă a tineretului în 
viața social-politică a popoare
lor. Tineretul constituie o for
ță activă a mișcărilor contem 
porane de eliberare socială și 
națională. în ciuda caracteru
lui lor contradictoriu, miș

cările protestatare ale tine
retului din țările capitaliste 
au marcat o puternică politi
zare și radicalizare a maselor 
de tineri. Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asocia
țiilor Studențești extind co
laborarea cu diferite organi
zații și mișcări ale tineretului 
și studenților din lume, mili- 
tînd consecvent pentru lărgi
rea legăturilor de solidaritate 
și a unității de acțiune a miș
cării revoluționare, antiimpe- 
rialiste și democratice a tine
retului contiemporan. Masa 
rotundă organizată anul acesta 
la Snagov do .Uniunea Tinere
tului Comunist a ilustrat posi
bilitățile existente de extinde 
re a colaborării între organi
zații d>e tinerel de diferite o- 
rientări politice și ideologice 
de pe continentul european, 
pentru pace și securitate, pen
tru destindere și cooperare in
ternațională.

Congresul va alege noile 
organe de conducere ale par
tidului. Este un lucru remar
cabil că, de astă dată, candi
daturile pentru aceste organe 
au fost dezbătute și aprobate 
în conferințele județene de 
partid, astfel îneît Congresul 
va avea de ales din rîndul 
unor oameni cunoscut! și re
comandați de organizațiile ju
dețene. în mod unanim, între
gul partid s-a pronunțat pen
tru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, expresie a stimei 
și încrederii deosebite de care 
se bucură în rîndurile parti
dului și poporului nostru, da
torită meritelor sale de vechi 
și încercat militant al partidu
lui, calităților sale deosebite 
de conducător de partid și de 
stat (Aplauze). In același timp, 
aceasta este o ilustrare a ade
ziunii unanime a întregului 
partid, a întregului popor la 
politica internă și externă a 
partidului, a unității de ne
zdruncinat a .poporului în ju
rul partidului, al Comitetului 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Congresul nostru va aproba 
un nou și insuflețitor program 
de muncă și luptă, deschiză
tor de largi perspective de 
afirmare a tuturor forțelor 
creatoare ale poporului, ale 
tinerei noastre generații. Este 
un titlu de cinste a fi mili
tant activ pentru înfăptuirea 
acestui program, părtaș la 
efortul creator care înnobi
lează întreaga muncă și acti
vitate a poporului român. în 
această direcție va acționa 
Uniunea Tineretului Comu
nist, care se angajează în fața 
Congresului partidului să-și 
sporească contribuția la efor
tul general de înălțare a pa
triei socialiste, justificînd ast
fel încrederea pe care l-o a- 
cordă partidul și întregul 
popor. (Aplauze puternice, în
delungate).

r

*

i

tru problemele ideologice și 
cultural-educative — prezidată 
de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil ; Secțiunea pentru pro
blemele statutare, ale activită
ții și vieții interne de partid 
—prezidată de tovarășul Virgil 
Trofin ; Secțiunea pentru poli
tica internațională a partidu
lui și statului — prezidată de 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

în seara zilei de ieri, la lu
crările Secțiunii pentru pro
blemele ideologice și cultural- 
educative a participat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului.

în ședințele secțiunilor iau 
parte delegații și invitații la 
Congres. în prima ședință au 
luat cuvîntul numeroși dele
gați care au dezbătut pe larg 
problemele înscrise pe ordinea 
de zi a Congresului al X-lea 
al P.C.R.

Ei au exprimat deplină 
aprobare față de Raportul 
prezentat la Congres de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, față 
de proiectul de Directive pri
vind dezvoltarea în continuare 
a economiei naționale, față de 
întregul program supus spre 
dezbatere și aprobare celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R., 
— program menit să asigure 
un nou și puternic progres al 
forțelor de producție ale țării, 
perfecționarea organizării vie
ții sociale și de stat, înflorirea 
culturii socialiste. Participan- 
ții la dezbateri au dat o înaltă 
apreciere activității desfășura
te de Comitetul Central al 
P.C.R., realizărilor obținute în 
toate sectoarele vieții politice, 
economice, sociale, științifice 
și culturale după Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

în unanimitate și cu multă 
căldură, toți cei care au urcat

la tribunele secțiunilor Con
gresului au aprobat și susținut 
propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie re
ales în funcția de secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., func
ție de mare răspundere, de 
importanță esențială pentru 
partid, pentru țară.

O caracteristică a dezbateri
lor din cadrul secțiunilor a 
fost atenția acordată aspecte
lor concrete, practice, soluții
lor unor probleme din dome
niile care au făcut obiectul 
dezbaterilor din secțiunile res
pective. S-au formulat obser
vații critice asupra activității 
din diferite sectoare; nu
meroși vorbitori s-au angajat 
să muncească mai bine, să 
găsească cele mai indicate so
luții pentru remedierea defi
ciențelor și ridicarea nivelului 
general al activității în între
prinderile sau instituțiile In 
care lucrează.

Lucrările în cadrul secțiu
nilor vor continua simbătă 
după-amiază.

(Agerpree)

Salutul
pionierilor

către Congresul
al X-lea al Partidului

Comunist Român
Venim în inimă cu viitorul
Noi, luminoasa țării primăvară,
Acum, cînd prin partid, întreg poporul 
Vorbește la tribună, despre țară.

Sînt și părinții noștri-aici în sală 
Si-nvățătorii noștri, sînt aici 
Tovarășii care muncesc cu fală 
Să creștem liberi, luminați, voinici.

Și pentru pionieri e-o sărbătoare
Cînd spre ai patriei conducători 
Sosim să le-oferim cu îneîntare
Un gînd frumos într-un buchet cu flori

Istoria prin vîrsta noastră trece, ' 
istorici, anii noștri se călesc, 
De-aceea astăzi, spre Congresul zece, 
Aducem cald salut pionieresc

Români, maghiari, germani, ca înfrățite ramuri, 
Copiii de pe-al patriei meleag
Cîntăm frățește sub aceleași flamuri, 
Și-același comunist partid ni-e drag.pcirtid ni-e drag.

Cîntînd, ne zboară visul vulturește, 
Spre comunism ne cheamă un ideal, 
Că-n anii noștri generos rodește 
Cuvîntul Comitetului Central.

Cîntînd, ne zboară

Ne angajăm să învățăm cu toții, 
La al științei rod să fim părtași, 
Să fim nepoții demni și strănepoții 
Ai celor mai de șeqmă-naintași.

Răspundem deci cu-ncredere chemării, 
în vise aripi mari ni se deschid — 
Sîntem copii, însă copiii țării, 
Copiii gloriosului partid.

Noi, muncitorii patriei de miine, 
Plugarii ei și cărturarii ei, 
Vom da recolte mari de-oțel 
Pătrunși de comunistele idei.

și piine

Soldați viteji vom fi dacă se
Deși ni-i pacea țelul cel mai 
Socialismul, el ne dă putere
Să fim sub steag, de-om fi chemați sub steag.

cere, 
drag,

Așa ne-au învățat învățătorii, 
Părinții care ne-au crescut la sin, 
Așa ne-au învățat conducătorii 
Partidului Comunist Român.

Tovarășului Ceaușescu, conducătorul, 
Noi îi urăm, după străbune legi, 
Azi — cînd îl " 
Și inimile țării

înconjoară întreg poporul, 
noastre-ntregi —

la multi ani cu țara,Să ne trăiască,
Fiu credincios al scumpei Românii, 
Și comunismul, visul tuturora,
Să-l urce tot mai sus pe temelii Itemelii I

ca-n baladă 
culmi,

Privind cum steagul roșu, 
Cutezători ne flutură pe 
Nutrim respect și stimă, totodată, 
Și pentru comuniștii-ntregii lumi.

Și pentru tarile socialiste
Aceeași dragoste nutrim,
Cu fiii lor, spre țărmuri comuniste 
Prin cînt și joc și visuri ne-nfrățim.

Salut pionieresc, venind cu flori 
Pentru Congresul zece-al cutezării, 
Să ne trăiți, iubiți conducători, 
Să ne trăiască comuniștii țării !

*

*

*
*

*

î
*

î

*

*
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Cuvîntarea tovarășului 
VASILE VÎLCU

delegat al organizației județene de partid Constanța

Doresc, de Ia început, să 
subliniez că sînt întrutotul de 
acord eu Raportul Comitetului 
Central prezentat de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
proiectul de Directive și cu 
celelalte documente supuse 
spre dezbatere și aprobare ce
lui de-al X-lea Congres al 
partidului nostru. In aceste 
documente, de o înaltă ținută 
principială, marxist-leriinistă, 
sint analizate rezultatele ob
ținute pînă în prezent și este 
expus cu claritate programul 
multilateral de dezvoltare și 
perfecționare în viitorii ani, 
a Întregii vieți economice, po
litice și sociale a României.

In înfăptuirea sarcinilor 
mari puse de partid in fața a- 
griculturii, un rol important îi 
revine sectorului cooperatist. 
In anii care au trecut de la 
încheierea cooperativizării a- 
griculturii și îndeosebi după 
cel de-al IX-lea Congres, 
partidul a desfășurat o amplă 
activitate pentru consolidarea 
continuă a cooperativelor agri
cole. A fost sporit ajutorul din 
partea statului pentru dezvol
tarea și diversificarea bazei 
tenico-materiale ; s au între
prins acțiuni concrete pentru 
introducerea în practică a teh
nologiilor moderne. pentru 
îmbunătățirea conducerii și 
organizării agriculturii coope
ratiste, Niciodată agricultura 
cooperatistă n-a primit din 
partea partidului și statului 
un ajutor atît de substanțial 
ea acela de care s-a bucurat 
în perioada de după Congre
sul al IX-lea al partidului.

Țăranii cooperatori din. Ro
mânia dau o înaltă apreciere 
politicii interne a partidului 
nostru, pe care o sprijină cu 
hotărire și devotament, pentru 
că Ca corespunde pe deplin 
cerințelor și aspirațiilor lor de 
bunăstare și progres. (Aplau
ze). Prin crearea uniunilor 
cooperatiste și aderarea lor la 
Frontul Unității Socialiste s-a 
asigurat cadrul organizatoric 

■și instituțional necesar atra
gerii maselor largi de țărani 
cooperatori la conducerea tre
burilor țării, participării acti
ve a țărănimii, alături de clasa 
muncitoare, de intelectualita
te, de întregul popor în în
făptuirea operei mărețe de 
edificare a socialismului în 
patria noastră.

Rezultatele obținute ca ur
mare a măsurilor și acțiunilor 
întreprinse de partid și a mun
cii țărănimii cooperatiste se 
concretizează elocvent în fap
tul că marea majoritate a 
cooperativelor s-au dezvoltat 
în această perioadă pe o linie

continuu ascendentă. între a- 
nii 1966—1968 producția globa
lă a cooperativelor agricole a 
crescut într-un ritm mediu a- 
nual de 7,2 la sută față de 6,4 
la sută cît s-a realizat între 
anii 1962—1965. în aceeași pe
rioadă. contribuția cooperati
velor agricole la formarea 
fondului de stat a crescut cu 
peste 28 la sută, iar averea 
obștească a sporit cu peste 35 
la sută.

Producțiile obținute de pe 
suprafețele recoltate pînă in 
prezent, precum și starea de 
vegetație a culturilor de po
rumb, plante tehnice, cartofi, 
vie și pomi, arată că și în 
acest an cooperativele agricole 
vor obține rezultate bune. De 
asemenea, în creșterea anima
lelor, dezvoltarea șeptelului, 
cantitățile de furaje adunate 
și preocuparea susținută a ță
rănimii cooperatiste dau ga
ranția că și în acest sector pro
ducțiile vor fi superioare ce
lor din anii trecuți.

Toate acestea demonstrează 
dinamismul agriculturii noas
tre cooperatiste, marele său 
potențial de progres, justețea 
concluziei partidului potrivit 
căreia cooperativa agricolă re
prezintă forma de proprietate 
socialistă, de organizare a 
muncii și a producției adopta
tă de țărănimea din România, 
care se dovedește pe. deplin 
corespunzătoare caracterului 
noilor relații ale orinduirii 
noastre și care își va menține 
valabilitatea în întreaga pe
rioadă de construire a socie
tății socialiste și de trecere 
spre comunism.

Evidențiind succesele înre
gistrate în ultimii ani, trebuie 
să arăt că în agricultura coo
peratistă au continuat să se 
mențină unele neajunsuri. Re
zultatele obținute nu sînt pe 
măsura posibilităților, a con
dițiilor materiale pe care 
partidul și statul le-au asigu
rat cooperativelor agricole, 
sint departe de realizările din 
agricultura țărilor avansate. 
Serioase rămîneri în urmă sînt 
mai ales în zootehnie, legumi
cultura, pomicultură și viticul
tură, unde vor trebui depuse 
eforturi deosebite atît de că
tre cooperative, cît și de către 
organele agricole centrale și 
județene.

Proiectul de Directive sta
bilește un program complex 
de măsuri pentru lichidarea 
rămînerilor în urmă din agri
cultura cooperatistă, pentru 
dezvoltarea și consolidarea 
continuă a acestui important 
sector de activitate. Subli
niez că toate prevederile din 
documentele Congresului refe
ritoare la agricultura coope
ratistă sînt pe deplin realiza
bile. Uniunile cooperatiste, 
consiliile de conducere ale co
operativelor agricole, specia
liștii și țăranii cooperatori își 
exprimă adeziunea lor totală 
față de orientarea și modul 
cum este concepută în docu
mentele Congresului dezvolta
rea viitoare a agriculturii 
noastre cooperatiste. (Aplau
ze). în această privință, apre
ciez că prevederile din Rapor
tul Comitetului Central, re
feritoare la profilarea și spe
cializarea producției în coo
perativele agricole sînt o mă
sură de o deosebită însemnă
tate pentru dezvoltarea în 
perspectivă a agriculturii co
operatiste.

Perfecționarea neîntreruptă 
a activității de producție și 
economice a cooperativelor a-

gricole impune îmbunătățirea 
stilului și metodelor de mun
că ale uniunilor cooperatiste. 
Trebuie să arăt că deși uniu
nile cooperatiste au obținut u- 
nele rezultate bune în munca 
de îndrumare și sprijinire a 
cooperativelor agricole, to
tuși în activitatea lor orga
nizatorică continuă să existe 
neajunsuri. Consider pe deplin 
îndreptățită critica din Ra
portul Comitetului Central 
referitoare la faptul că or
ganele agricole, în Ioc să spri
jine concret și efectiv coo
perativele în rezolvarea ne
mijlocită a problemelor pe 
care le ridică producția, chel
tuiesc încă mult timp cu ac
tivitatea de birou. Noi sîn
tem hotărîți să acționăm cu 
toată fermitatea pentru a tra
duce în practică, într-un timp 
scurt, prețioasa indicație ce 
ne-a fost dată în această di
recție de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Manifestînd o deosebită gri
jă pentru consolidarea econo
mică a cooperativelor agricole 
și creșterea sistematică a ve
niturilor cooperatorilor, docu
mentele Congresului nostru 
subliniază necesitatea sporirii 
fondului de acumulare, a a- 
vuției obștești, ca element ho- 
tărîtor în realizarea reproduc
ției socialiste lărgite. Pentru 
a asigura înfăptuirea acestui 
obiectiv, uniunile se vor în
griji ca în fiecare cooperati
vă să fie optimizat raportul 
dintre acumulare și consum, 
asigurîndu-se îmbinarea ar
monioasă a intereselor obștești 
ale cooperativei cu cele per
sonale ale membrilor coope
ratori.

Așa cum se subliniază în 
documentele Congresului, ac
țiunile intercooperatiste re
prezintă un mijloc important 
de dezvoltare și modernizare 
a bazei tehnice-materiale, de 
introducere pe scară largă în 
cooperative a tehnologiei mo
derne. Experiența acumulată 
de unele cooperative, care au 
organizat, cu bune rezultate, 
acțiuni intercooperatiste pen
tru lucrări de îmbunătățiri 
funciare, într-ajutorare cu for
ță de muncă, semințe și furaje, 
precum și asociații intercoope
ratiste în domeniul produc
ției, valorificării produselor, 
prestărilor de servicii, de
monstrează necesitatea extin
derii și diversificării acestor 
forme superioare de organi
zare a producției.

Uniunile cooperatiste vor 
sprijini cooperativele să sta
bilească cu discernămînt obiec
tivele intercooperării și să gă
sească soluțiile optime pentru 
realizarea lor. în viitorul cin
cinal vor continua în ritm și 
mai susținut acțiunile inter
cooperatiste pentru executarea 
unor lucrări de amploare în 
domeniul îmbunătățirilor fun
ciare. în sectorul producției 
vegetale se va pune un accent 
mai mare pe organizarea de a- 
sociații intercooperatiste care 
să producă semințe, răsaduri 
și material săditor pomi-viti- 
col, să execute plantații inten
sive de pomi, viță de vie și 
arbuști fructiferi în zonele și 
bazinele consacrate. O atenție 
sporită se va acorda dezvoltării 
asociațiilor intercooperatiste 
pentru îngrășarea porcinelor, 
taurinelor și ovinelor și pen
tru creșterea intensivă a păsă
rilor. De asemenea, se va ex
tinde construirea de fabrici 
pentru furaje combinate; se 
vor organiza întreprinderi in

tercooperatiste de semiindus- 
trializare a legumelor, fructe
lor și altor produse agricole. 
Atenția uniunilor va fi îndrep
tată, de asemenea, în direcția 
constituirii de noi asociații 
pentru desfacerea unor produ
se agricole. Un rol important îl 
vor căpăta asociațiile pentru 
efectuarea de construcții în 
cooperative și la membrii coo
peratori, precum și pentru 
prestarea diferitelor servicii 
solicitate de țărănime.

înfăptuirea în cadrul fiecă
rei cooperative agricole a unui 
program atotcuprinzător de 
dezvoltare economică și de ex
tindere pe scară tot mai largă 
a acțiunilor și activităților in
tercooperatiste vor avea ca re
zultat ridicarea potențialului 
agriculturii cooperatiste și 
creșterea aportului cooperati
velor agricole la dezvoltarea 
economică generală a comune
lor și satelor noastre.

Militînd cu toată hotărirea 
pentru traducerea în viață a 
măsurilor cuprinse în docu
mentele Congresului, uniunile 
cooperatiste, întreaga noastră 
țărănime își exprimă, totodată, 
adeziunea lor deplină față de 
politica externă, marxist-leni- 
nistă a partidului nostru, de 
dezvoltare a relațiilor cu ță
rile socialiste, de întărire a 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, de 
sprijinire a luptei popoarelor 
asuprite pentru drepturi și li
bertăți democratice, de colabo
rare și coexistență pașnică cu 
toate țările lumii,, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Militînd cu fermitate împo
triva politicii agresive a impe
rialismului, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor la 
dezvoltarea liberă, de sine stă
tătoare, România acordă în a- 
celași timp o neslăbită atenție 
normalizării vieții internațio
nale, dezvoltării relațiilor cu 
toate statele lumii, fie că sint 
mari, fie că sînt mai mici, fie 
că sînt puternic dezvoltate sau 
în curs de dezvoltare, indife
rent pe ce continente se află. 
Viața arată că dezvoltarea re
lațiilor politice, economice, di
plomatice, cultural-științifice, 
contactele dintre reprezentanții 
statelor servesc înțelegerii și 
apropierii între popoare, con
tribuie la triumful principii
lor coexistenței pașnice între 
țări cu orînduiri sociale dife
rite, la securitatea și pacea în 
lume.

Stimați tovarăși,

Doresc să exprim aici voința 
unanimă a țărănimii munci
toare, de a susține din toată 
inima propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — iubitul 
și stimatul nostru conducător, 
care nu a precupețit nici un 
efort pentru propășirea agri
culturii, pentru ridicarea bună
stării țărănimii, a întregului 
nostru popor — să fie reales în 
funcția de secretar general al 
partidului nostru. (Vii aplau
ze). Asigur Congresul că, sub 
conducerea partidului, a Co
mitetului său Central, țărăni
mea cooperatistă, devotată 
cauzei socialismului și pro
gresului social, va îndeplini cu 
însuflețire programul elaborat 
de partid, neprecupețind nici 
un efort pentru înflorirea sa
tului românesc, pentru creș
terea continuă a aportului a- 
griculturii cooperatiste la dez
voltarea întregii economii na
ționale, Ia ridicarea bunăstării 
poporului. (Aplauze puternice).
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părarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, a 
Republicii Ungare a sfatu
rilor, în 1919, ai acelora 
care s-au alăturat cu arma 
în mînă luptei proletaria
tului pentru libertate, îm
potriva fascismului și im
perialismului în Spania, 
Franța, China și Coreea, ai 
foștilor luptători în grupe
le de partizani din Iugo
slavia. Cehoslovacia, Polo
nia și Belgia, ai tinerilor 
voluntari, ai uteciștilor și 
ai tuturor celor care la che
marea Partidului Comunist 
Român au participat la 
războiul antifascist în rîn- 
durile armatei române. 
Toți trăiesc în acești ani, 
împreună cu generația de 
azi a comuniștilor, satisfac
ția înfăptuirii tuturor idea
lurilor pentru care parti
dul nostru a luptat neabă
tut dintotdeauna — con
struirea socialismului pe 
pămîntul României.

Tovarășul Valter Roman, 
în numele delegației de 
vechi militanți, a dat glas 
sentimentelor lor de pro
fund patriotism și interna
ționalism socialist, simță
minte care animă întregul 
nostru partid și popor.

In numele delegaților și 
invitaților la Congres, to
varășul Ilie Verdeț, care 
prezida ședința, răspunzînd 
salutului veteranilor, a 
spus : Mulțumim delegației 
veteranilor mișcării munci
torești și revoluționare din 
România pentru salutul a- 
dresat Congresului, pentru 
evocarea convingătoare a 
luptei de eliberare socială 
și națională dusă de po
porul nostru, de clasa mun
citoare, în frunte cu comu
niștii. a bogatelor tradiții 
de solidaritate internațio- 
nalistă ale partidului nos
tru cu lupta proletariatu
lui. a forțelor progresiste 
de pretutindeni împotriva 
exploatării și reacțiunii, în 
vederea înfăptuirii idealu
rilor lor de libertate și pro
gres. pentru sublinierea ac
tivității pe care o duce 
partidul nostru în vederea 
întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești 
internaționale.

In continuarea dezbate
rilor au luat cuvîntul tova
rășii Janos I'azekas, mem
bru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului 
de Miniștri, delegat al orga
nizației județene de partid 
— Harghita, Nicolae Giosan. 
președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, dele
gat al organizației județene 
de partid — Teleorman, 
Ion Iliescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, delegat al organiza
ției județene de partid — 
Ilfov, Dumitru Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, dele
gat al organizației de 
partid a municipiului 
București.

Tot în ședința de dimi
neață au rostit cuvîntări 
de salut tovarășii : Iosef 
Kempny, secretar al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist din Ceho
slovacia, Mario Zamorano, 
membru al Comisiei Poli
tice a Partidului Comunist 
din Chile, Kurt Tiedke, 
membru al Comitetului 
Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, 
care a înmînat prezidiului 
scrisoarea de salut a C.C. 
al P.S.U.G. către cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R., 
Frank Stanley, membru al 
Comitetului Executiv Na
țional al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, 
Badamîn Lhamsuren, mem
bru supleant al Biroului 
Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluț'onar Mon
gol, P. Sundarayya, secre
tar general al C.C. al Par
tidului Comunist din In
dia (marxist), Louis Van 
Geyt, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comu
nist din Belgia.

Cuvîntările rostite de 
conducătorii delegațiilor 
partidelor comuniste și 
muncitorești au fost subli
niate în repetate rinduri cu 
vii aplauze de toți cei pre- 
zenți in sala Congresului.

In numele delegațiilor și 
invitaților, tovarășul Du
mitru Popa, președintele 
ședinței a adresat mulțu
miri oaspeților pentru sa
luturile adresate Congre
sului.

...în sunetele trompetelor 
pionierești își fac apariția 
în sală purtătorii de cuvînt 
ai celei mai tinere genera
ții a României. Sînt din 
nou clipe emoționante. Bă
ieți și fete cu obraji îmbu
jorați urcă la prezidiu, ofe
rind cu dragoste flori to
varășului Nicolae Ceaușes- 
cu, membrilor prezidiului 
Congresului, conducători
lor delegațiilor de pes
te hotare. De la tri
buna Congresului, se înal
ță, cristalin, salutul orga
nizației pionierești. Sînt 
cuvinte înaripate, pline de 
iubire și recunoștință, pe 
care le adresează partidu
lui copiii țării schimbul 
de mîine al constructorilor

socialismului, care va duce 
mai departe, spre orizon
turile comunismului, opera 

><■-, înălțătoare a părinților lor 
și care se va bucura de bi
nefacerile comunismului.

Președintele ședinței, în 
' numele delegaților și invi- 
; taților a spus : „Sînt con

vins că exprim sentimen
tele dv. mulțumind orga
nizației de pionieri pen
tru mesajul adresat Con
gresului, pentru cuvintele 
calde, pătrunse de dragos
te față de partid și față de 
patria socialistă, expresie a 
recunoștinței copiilor pen
tru viața fericită de care 
se bucură, a încrederii lor 
nețărmurite în orizonturile 
luminoase pe care le des
chide partidul. Urăm din 
toată inima pionierilor din 
Republica Socialistă Româ
nia succese tot mai mari la 
învățătură. în formarea lor 
ca viitori cetățeni, temeinic 
pregătiți, cu un înalt nivel 
de cultură, capabil să ducă 
mai departe măreața ope
ră de edificare a socialis-
mului și comunismului pe 
pămîntul României“.
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goare și a ridica rolul con
ducător al partidului în so
cietatea noastră ; în adop
tarea hotărîriior care vor 
călăuzi activitatea partidu
lui și statului în anii ur
mători, spre a da o nouă 
strălucire națiunii noastre 
socialiste, și — atît prin 
exemplul, cît și prin parti
ciparea noastră activă — 
să dăm o nouă contribuție 
la procesul de clarificare 
din mișcarea comunistă și 
muncitorească internațio
nală, la soluționarea mari
lor probleme care o con
fruntă, Ia întărirea unității 
și coeziunii țărilor socia
liste.

Ca delegat la Congres 
din partea organizației ju
dețene de partid-Iași, tova
rășul Emil Bodnaraș roagă 
Congresul să delege pe unul 
din tovarășii săi de luptă 
și activitate care să-1 ajute 
să-și poată îndeplini man
datul de delegat la Con
gres. Alăturînd în acest 
scop delegația nr. 1 emisă 
de organizația județeană 
de partid-Iași, tovarășul 
Emil Bodnaraș arată că vo
tează : pentru toate măsu
rile organizatorice necesara 
bunei desfășurări a Con
gresului ; pentru Directivele 
Congresului privind dez ■ 
voltarea României sociali» ■ 
te în perioada următoare ; 
pentru măsurile privitoare 
la îmbunătățirea Statutului 
partidului ; pentru rapoar
tele secțiunilor ce vor fi 
prezentate și discutate la 
Congres ; pentru rezoluția 
generală a Congresului; 
pentru alegerea noului Co
mitet Central și, a Comisiei 
Centrale de Revizie pe baza 
propunerilor conferințelor 
județene, ale comisiei de 
propuneri a Congresului și 
a discutării candidaților în 
Congres.

„Votez din toată inima — 
arată în scrisoarea sa to
varășul Emil Bodnaraș — 
ca în funcția de cea mai 
mare răspundere în partid, 
cea de secretar general, să 
fie ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu“. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Urîndu-i din toată inima 
tovarășului Bodnaraș grab
nică însănătoșire, propunem 
să dăm curs rugăminții ps 
care el ne-a adresat-o — a 
încheiat președintele șe-* 1 
dinței.

Ședința de după-amiază 
a fost prezidată de tovară
șul Ion Ursu, care a anun
țat că pe adresa Congresu
lui, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au sosit încă 
1 235 scrisori și telegrame 
prin care organele și or
ganizațiile de partid, colec
tive de oameni ai muncii 
urează succes lucrărilor 
Congresului și își exprimă 
adeziunea deplină, hotărî- 
rea și voința unanimă de 
a traduce în viață, neabătut 
hotărîrile ce vor fi adoptate 
de acest înalt forum al 
partidului.

In continuarea dezbateri
lor au luat cuvîntul tovară
șul Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție, delegat al organiza
ției județene de partid-Con- 
stanța, Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitori
lor, delegat al organizației 
de partid a municioiului- 
București. Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, vicepreședintă 
a Consiliului Național al 
Femeilor, delegată a orga
nizației județene de partid 
— Brașov.

Tovarășul Ion Ursu. ore- 
ședintele ședinței, a anun
țat că prezidiul Congresu
lui a primit o scrisoare dm 
partea tovarășului Emil 
Bodnaras. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. vicenreșed’nte al 
Consiliului de Stat, delegat 
al organizației județene de 
partid — Tasi. care, datorită 
stării sănătății sale, nu 
poate participa la lucrări 
Exprimîndu-și regretul că 
nu se poate afla în această
sală, că nu poate lua parte 
direct la marele eveniment 
al Congresului, tovarășul 
Bodnaraș ne roagă să-1 con
siderăm alături de noi. cu 
mintea și cu inima, deplin 
solidar cu toate hotărîrile 
pe care le vom lua — a co
municat președintele șe
dinței. Tovarășul Emil 
Bodnaraș arată în scrisoa
rea sa că aprobă în între
gime Raportul Comitetului 
Central expus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum 
și celelalte rapoarte pre
zentate în cadrul Congresu
lui ; el își exprimă acordul 
deplin cu toate documentele 
Congresului care stabilesc 
direcțiile fundamentale și 
obiectivele de bază ale po
liticii interne și internațio
nale a partidului în peri
oada următoare.

Tovarășul Bodnaraș se 
declară deplin solidar cu 
Congresul în stabilirea 
marilor obiective de con
struire în continuare a 
României socialiste ; în ale
gerea căii de urmat pentru 
a putea afirma cu nouă vi

Delegații la Congres au 
aprobat propunerea cu pu
ternice aplauze.

Au rostit apoi cuvîntări 
de salut tovarășii : Iradj 
Eskandari, membru al Bi
roului Executiv, secretar al 
Comitetului Central af 
Partidului T. U. D. E. H. 
(Popular) din Iran, E- 
vremond Gene, secretar 
general al Partidului 
Comunist din Guadelupa, 
Henry Trub, membru al 
Biroului Politic al Parti
dului Muncii din Elveția, 
Peter Saidi Syovelvva, mem
bru al Comitetului Național 
Executiv al Uniunii Națio
nale Africane din Tanga- 
nika-Tanzania, Julia Are- 
valo, membru al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist din Uruguay, pre
ședintele Comisiei de con
trol, Hans Kalt, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Austria, Claude Jones, vice
președinte al Partidului 
Comunist din Australia, 
Martin Gunnar Knutsen, 
membru supleant al Prezi
diului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Norvegia, Leetooraj Chun- 
dramun, președintele Comi
tetului Central al Partidu 
lui Comunist din Mauritius, 
Rashad Amjed, membru al 
Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Irakian, Albert 
Buchmann, membru al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist din Germa
nia. care a înmînat Prezi
diului scrisoarea de salut a 
C.C. al Partidului Comunist 
din Germania către cel 
de-al X-lea Congres al 
P.C.R., Vincenzo Ansanelli, 
membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare, Mami 
Kouyate, director în Minis
terul Afacerilor Externe al 
Republicii Guineea. din 
partea Partidului Democrat 
din Guineea, Ragnar Ar- 
nalds, președintele Parti
dului Alianța Populară din 
Islanda.

Delegații și invitații au 
subliniat în repetate rîn- 
duri cu vii aplauze cuvîn
tările rostite de conducăto
rii delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești.

In numele delegaților și 
invitaților, președintele șe
dinței a adresat mulțumiri 
oaspeților pentru saluturile 
adresate Congresului.

In încheierea ședinței 
plenare de vineri s-a dat 
citire mesajului de salut a- 
dresat Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân din partea Consiliului 
Național al Partidului Co
munist din India. Mesajul 
a fost primit cu vii aplauze 
de cei prezenți.

Lucrările Congresului 
continuă sîmbătă dimineața.

l 
f

TIMPUL DEVINE ISTORIE
(Urmare din pag. I) 

partidului îl anunță fastuos, 
impresionant în fermitatea con- 
turelor sale și accesibil fiecă
ruia dintre noi, în condițiile în 
care fiecare dintre noi, însușin- 
du-și idealurile partidului, înțe
lege clarviziunea și realismul 
acestor idealuri. Iată două fap
te în fața cărora cuvintele noas
tre, căutîndu-Ie semnificația 
profundă, se pătrund de gran
doarea momentelor pe care le 
înfățișează, de amplitudinea 
emoțională a clipelor în care ve
teranii partidului și, apoi, tine
rele vlăstare ale societății noas
tre socialiste, pășind sub cupola 
gloriosului forum al comuniști
lor, au reunit în prezentul pa
triei trecutul și viitorul ei.

Această uriașă energie a isto
riei, dedusă din spiritul și litera 
Directivelor și infuzată tuturor 
sectoarelor de muncă ale țării,

(Urmare din pag. I)

ce am stăruit ieri, cu o e- 
moție lesne de înțeles, în 
încăperile Sălii Palatului 
unde poșta și telegraful lu
crează necontenit : aveam, 
în modul cel mai concret, 
posibilitatea de a asista, în 
fapt, la dialogul perpetuu 
care se poartă între partid 
și popor, dialog cu care ne-a 
obișnuit Partidul Comunist 
Român, și ale cărui note 
cardinale, azi, sînt puter
nicul spirit patriotic, în
crederea în invincibilitatea 
ideilor marxist-leniniste, în 
construcția societății socia
liste și comuniste. Tineri și 
vîrstnici, muncitori, țărani, 
intelectuali, instituții în
tregi, organizații obștești 
sau simpli cetățeni, români, 
maghiari, germani sau de 
alte naționalități scriu 
Congresului, Comitetului 
Central ăl partidului, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a cărui 
candidatură în fruntea 
partidului o susțin cu una
nimitate.

Socotim a îndeplini nu 
numai o datorie, dar și un 
act de profundă mîndrie 
comunistă reproducînd cî- 
teva dintre miile de gîn- 
duri și urări ce sînt adre
sate, în aceste zile, parti
dului.

„Dezbaterea lucrărilor ce
lui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., eveniment de însem
nătate excepțională în via
ța partidului și a țării, a 
prilejuit un moment de vie 
satisfacție și entuziasm în 
rindul comuniștilor și al 
întregului colectiv de mun
că de la Uzinele textile Cis- 
nădie, care văd în hotărî
rile ce vor fi adoptate gîn- 
durile și năzuințele între
gului popor, se scrie în- 
tr-una dintre telegrame, 
în aceste clipe emoționante, 
cînd privim viitorul de 
mîine al patriei, sîntem 
conștienți că înfăptuirea 
programului de dezvoltare 
a țării ce va fi aprobat de 
Congres va ridica națiunea 
socialistă română pe noi 
trepte ale progresului, va 
face să crească capacitatea 
ei de creație și rolul său 
istoric. Sîntem conștienți că 
numai prin muncă vom pu
tea să cinstim toate cele 
ce s-au realizat în viața 
noastră sub conducerea 
partidului. Raportăm Con
gresului că sarcinile de plan 
și angajamentele luate pe 
primele 7 luni au fost în
deplinite, dînd peste plan 
4 430 000 lei la valoarea pro
ducției globale, 11,3 mii 
metri pătrați țesături lînă 
și 820 mii lei beneficii. Co
lectivul nostru, în frunte 

tuturor liniilor de înaintare 
prin care ne revalorificăm tre
cutul și ne apropiem viitorul, a 
fost, din nou, prezentă în inter
vențiile vorbitorilor, în însăși 
respirația sălii în care bate — 
străveche și vie și tînără — 
inima unui întreg popor. Am 
trăit, astfel, din nou, înaltul și 
tulburătorul sentiment — a că
rui forță ne covîrșește cuvintele 
— al participării ia un moment 
esențial de istorie, moment ce 
exprimă într-o strălucită sinte
ză, completîndu-le, lămurin- 
du-le și definindu-le una pe 
alta, cele trei dimensiuni ale 
timpului, trecutul, prezentul și 
viitorul nostru, ca etape ale a- 
celuiași hotărîtor proces, prin 
care o țară și un popor își de
finesc personalitatea, opțiunile 
și nădejdile.

Este o impresie care n-a tre
cut o dată cu zborul cuvinte
lor, ci, dimpotrivă, s-a adîncit

cu comuniștii, este hotărît 
să dea viață hotărîriior pe 
care le va lua Congresul 
al X-lea, să muncească cu 
abnegație și entuziasm 
pentru a asigura dezvol
tarea impetuoasă a Româ
niei pe calea socialismu
lui și comunismului“.

Cuvintele secretarului ge
neral al partidului rostite 
în Congres, potrivit căro
ra construcția socialismu
lui pretinde muncă, disci
plină, fermitate în îndepli
nirea planurilor, grijă pen
tru fructificarea cu maxi
mum de randament a bogă
țiilor patriei, a fiecărui leu 
din avutul poporului, au 
fost, se vede, cu exactitațe 
recepționate pînă în cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
țării.

Odată cu muncitorii în
treprinderii din Cisnădie, 
mai înainte citată, locuito
rii comunei Scornicești — 
județul Olt, — scriu astfel 
partidului :

„ALĂTURĂM GLASUL
NOSTRU MILIOANELOR
DE GLASURI ROMÂNEȘTI... “

„In aceste zile însorite ale 
desfășurării Congresului 
Partidului ne angajăm in 
fața partidului, a dumnea
voastră personal iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu 
că vom munci cu toată ho- 
tărîrea pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor ce ne 
revin din actualul Congres, 
în vederea ridicării necon
tenite a comunei noastre, 
asemenea tuturor comune
lor României Socialiste, în 
perioada următoare. Pu
terea economică a celor pa
tru cooperative agricole din 
comună se va dezvolta con
siderabil ajungindu-se la un 
fond de bază de la 25,5 mi
lioane Iei la 125 milioane 
lei, iar ziua de muncă va 
cunoaște o creștere de la 25 
lei la 80 lei. Ca urmare se 
creează și condițiile organi
zării superioare a modului 
de viață a populației prin 
sistematizarea comunei, ale 
cărei lucrări vor începe cu- 
rînd. Toate acestea se vor 
adăuga numeroaselor reali- 

în fiecare din noi, pe măsură ce 
— ascultînd cuvintele vorbitori
lor — am meditat asupra între
gului cuprins al istoriei, ca 
larg și generos fond al sufle
tului poporului.

Profunzimea și forța acestei 
impresii rezultă, desigur, în cea 
mai mare măsură, din sentimen
tul direct, și cu deosebire emo
ționant, al cuprinderii fiecăruia 
dintre noi în acele vaste coor
donate istorice din care, ascul
tînd sunetul de cristal al tre
cutului decantat în prezent, ra- 
diografiem, entuziaști și lucizi, 
viitorul. Și e firesc să fie așa. 
Istoria — acest judecător im
placabil și fără drept de apel — 
a dovedit, zi cu zi, faptă cu 
faptă, în această măreață etapă 
istorică ce capătă pentru fiecare 
din noi dimensiune de eră, că 
singurul partid din istoria zbu
ciumată și de atîtea ori tragică 
a României care a fost aproape 

zări obținute în comuna 
noastră, se vor adăuga pro
gresului pe care-1 va cu
noaște România în urmă
torii ani“.

Cu inimile lîngă patrie, 
lîngă partid, deși departe 
de țară, echipajul minera
lierului „Oltul“ transmite, 
în același spirit de muncă, 
de contribuție directă la 
dezvoltarea economică a 
României, „un călduros sa
lut marinăresc“ și urează 
deplin succes lucrărilor 
Congresului, angajîndu-se 
„să poarte în continuare cu 
cinste culorile patriei pe 
mări și oceane“. „Asigurăm 
conducerea partidului, se 
spune în telegramă, că vom 
depune toate eforturile spre 
a traduce în fapt sarcinile 
ce ne vor reveni, nouă, na
vigatorilor, din Directivele 
Congresului“. In numele e- 
chipajului, comandant Gri- 
gore Ciolac.

„Raportăm Congresului 
cu mîndrie patriotică, se 

spune într-o altă telegra
mă, că tineretul județului 
Harghita se află permanent 
la datorie. în primele 6 luni 
ale anului, tinerii din județ 
au obținut rezultate deo
sebite în activitatea produc
tivă, au efectuat munci vo- 
luntar-patriotice în va
loare de 9 300 000 lei, au 
colectat peste 1 200 tone 
deșeuri metalice, au împă
durit 41 ha, au curățat 
3 892 ha pășuni. în prezent 
pe șantierele județului mun
cesc cu entuziasm peste 
6 000 de tineri.

Devotați cu trup și su
flet conducătorului în
cercat al națiunii noastre 
socialiste, Partidul Comu
nist Român, toți tinerii, ro
mâni și maghiari, din ju
dețul Harghita se angajea
ză în fața Congresului al 
X-lea că vor aduce din 
plin aportul lor, întreaga 
capacitate și elanul carac
teristic tineretului la trans
punerea în fapte a mărețu
lui program de înflorire a

de oameni și le-a spus adevă
rul, și la greu, și la bine, în 
situațiile cele mai dificile și 
mai complexe, este Partidul Co
munist Român, care mobili
zează în jurul său toate for
țele creatoare ale ' patriei, în
treaga dragoste de muncă și 
viață a unui popor harnic, in
teligent, talentat, însetat de 
perfecțiune, înălțat azi pe co
loana infinită a tuturor cute
zanțelor.

A asculta acest viu și intens 
dialog cu viitorul, a privi cu 
ochii gîndului harta țării în a- 
ceste zile de bilanț victorios și 
de perspectivă înaltă înseamnă 
a încerca să ne situăm, fiecare, 
ca oameni și cetățeni, în locui 
în care contribuția mîinilor și 
minților noastre poate face să 
strălucească și mai putemio 
imaginile realizărilor revoluțio
nare cucerite în acești tumul- 
tuoși ani constructivi. Pentru 
noi, pentru tinerii patriei, ca re

patriei care va fi adoptat 
la Congres“.

O mare familie unită, o 
mare și harnică familie, așa 
apare țara în aceste scrisori, 
catalizatorul înaltelor sen
timente fiind Partidul Co
munist Român. Aproape nu 
există scrisoare și telegra
mă care să nu se refere 
la înțelepciunea, rațiunea, 
spiritul patriotic, dragostea 
și devotamentul față de 
popor pe care le conține, în 
litera ei cea mai simbolică, 
politica partidului nostru.

Din celălalt colț al țării, 
de la Constanța, aceeași 
imagine a mii de oglinzi 
întoarse spre Sala Congre
sului. Din orașul capitală 
de județ, de la C.A.P. Co- 
badin, de la Medgidia sfau 
de pe litoralul unde mii de 
oameni își petrec concediul 
— sute de telegrame, salu- 
tînd Congresul, asigură 
conducerea partidului de 
unanimitatea și fermitatea 
cu care va fi urmat în îm

plinirea hotărîriior ce vor 
fi adoptate. Emoționante se 
înscriu între telegramele so
site de pe malul mării cu
vintele celor ce sînt apără
torii granițelor de apă ale 
țării, conștienți că progre- 
sul societății noastre nu va 
putea avea loc decît într-un 
climat de pace, de liniște și 
securitate.

„Purtători ai glorioaselor 
tradiții de luptă și stră
vechi virtuți izvorîte din 
dragostea față • de patrie, 
crendincioși pînă la sacri
ficiu partidului, cauzei Ro
mâniei socialiste, noi, mi
litarii unității 02130, ra
portăm că ne vom înde
plini cu și mai multă ab
negație îndatoririle, avînd 
ca nesecat izvor de ener
gie fermitatea cu care po
porul este hotărît să în
făptuiască programul de 
înflorire multilaterală a pa
triei“.

Asemenea telegrame 
poartă semnăturile coman
danților a numeroase alte 
unități militare, în care se 

prezentanți ai unui viitor a că
rui puternică și generoasă lu
mină — izvorîtă din planurile 
partidului — ne aurește frunțile 
nobila datorie de a fi prezenți, 
aici și acum, în miezul incan
descent al unei opere care 
transformă Cuvîntul în Reali
tate strălucitoare, se constituie 
ca un înalt examen al capaci
tății, al forței, al pasiunii crea
toare a generației. Mărețele o- 
bieotive pe care ni le pune în 
față Congresul ne confirmă, din 
nou, cu infaibilitatea de argu
ment a faptei, frumusețea dru
mului pe care l-am străbătut 
pînă azi — nu ușor, dar dătător 
de adinei satisfacții și inspira
tor de înalte visuri — și pe ca- 
re-1 vom continua, mai departe, 
cu pași tot mai înaripați.

Așa cum sublinia, ieri, în cu
vîntul său, tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, „Congresul nostru va 
aproba un nou și Insuflețitor 
program de muncă și luptă, des
chizător de largi perspective de 
afirmare a tuturor forțelor crea
toare ale poporului, ale tinerei 
noastre generații. Este un titlu 
de cinste a fi militant activ 
pentru înfăptuirea acestui pro
gram, părtaș la efortul creator 
care înnobilează întreaga mun
că și activitate a poporului ro
mân. In această direcție va ac
ționa Uniunea Tineretului Co
munist, care se angajează în 
fața Congresului partidului să-și 
sporească contribuția la efortul 
general de înălțare a patriei so
cialiste, justifioînd astfel încre
derea pe care i-o acordă parti
dul și întregul popor“.

Am trăit, totodată, Ieri, în 
»ala Congresului, o zi în care 
unitatea afectivă și de principii 
a poporului nostru și-a demon
strat din nou trăinicia. Secre
tarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
descinzînd, în pauzele lucrărilor, 
printre delegații care ne repre
zintă la ampla dezbatere asu
pra destinelor viitoare ale -țării, 
întreținîndu-se cu ei, schim- 
bînd cuvinte simple și calde, 
ne-a relevat din nou adevărul 
suprem al unității dintre partid 
și popor, tăria fibrelor care ne 
leagă de conducătorii noștri, 
amploarea unității indestructi
bile a întregii noastre națiuni în 
jurul partidului. Am trăit, fără 
îndoială, clipe în care faptele și 
cugetele noastre viitoare și-au 
prefigurat dimensiunile. Timpul 
prezent, pentru fiecare dintre 
noi, devine istorie.

ILIE PURCARU

află gata la datorie, de a 
apăra pacea țării, tineri 
destoinici, bine pregătiți ai 
României socialiste.

Unanimitatea sentimentu
lui muncii, a datoriei de a 
construi, se împletește, în 
scrisorile și telegramele so
site pe adresa Congresului, 
cu unanimitatea susținerii 
la postul de secretar gene
ral al partidului, a celui mai 
iubit fiu al poporului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Referindu-se la această 
propunere, gîndurile oame
nilor ating, cu adevărat, 
treapta emoționantă a ome
nescului. a aprecierii afec
tive și lucide în același 
timp. La care dintre aceste 
scrieri să te oprești mai 
întîi ? Să dăm dreptul 
vîrstei și să cităm o scri
soare purtînd semnătura 
profesorului pensionar Dan 
Dumitru din Buzău (79 de 
ani) :

„Față de toate succesele 
care s-au obținut și pro
gramul pe care și-l pro
pune partidul și recunos- 
cînd în aceste realizări 
meritele unui om care ne 
este tuturor drag, mă aso
ciez și eu propunerilor fă
cute de milioane de cetățeni 
și la glasurile tuturor ca 
la cel de-al X-lea Con
gres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. comunist în
flăcărat, iubit de popor, să 
fie reales în funcția de 
mare răspundere pentru 
conducerea țării, ca secre
tar general al C.C. al 
P.C.R.“. La această scri
soare, profesorul din Bu
zău adaugă cartea șa de 
vizită pe care a notat : 
„Multă sănătate și o viață 
frumoasă vă doresc, tova
rășe Nicolae Ceaușescu !“ 
(D. Dan, Buzău, Bd. Lenin 
nr. 38). O familie din Bucu
rești, Adam Sergiu (Aleea 
Pădurea Craiului nr. 1, 
Bloc H 3, cartier Titan), a- 
flată la odihnă la Călimă- 
nești, găsește firesc să tri
mită o telegramă delegați
lor la Congres în care co
munică dorința lor „din su
flet“ să fie reales tovară
șul Nicolae Ceaușescu, fiu 
stimat, iubit și credincios 
al poporului, în fruntea 
partidului nostru.

...Legătura dintre Sala Pa
latului și largile amfiteatre 
ale țării este astfel o du
blă legătură : de la Congres 
spre popor, de la po
por spre Congres. O legă
tură în care fiecare cetă
țean, tînăr sau vîrstnic, 
simte datoria de inimă să-și 
alăture glasul milioanelor 
de glasuri românești care 
văd în Partidul Comunist 
Român un conducător de 
nădejde pe calea socialis
mului, a prosperității pa
triei !
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VIZITE ALE UNOR DELEGAȚII PARTICIPANTE LA CONGRES
DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII

SOVIETICE LA F.M.U.A.B.
Vineri dimineața, delegația 

Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, condusă de to
varășul K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., care parti
cipă. la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vi
zită la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din Bucu
rești. Membrii delegației au 
fost însoțiți de ing. Bujor Al- 
mășan, membru al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Lazăr, ad
junct dc șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

După ce au fost salutați de 
ing. Dumitru Gheorglie, prim- 
secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 3, de ca
dre de conducere ale între
prinderii, membrii delegației 
P.C.U.S. au vizitat principale
le secții ale fabricii. Directorul 
tehnic, Mircea Pupăză, a vor
bit oaspeților despre nivelul 
tehnic, despre gama largă de 
mașini-unelte ce se realizează 
în cadrul întreprinderii, men- 
ționînd că produsele fabricii 
sînt cunoscute și peste hota
re, inclusiv, in Uniunea So
vietică.

Vizitînd uzina, oaspeții s-au 
întreținut cu numeroși mun
citori.

A avut loc apoi o întîlnire 
a membrilor delegației cu 
muncitorii întreprinderii.

Salutîndu-i pe oaspeți, tov. 
Nicolae Popa, secretarul comi
tetului de partid al fabricii, 
s-a referit la primirea căl
duroasă ce li s-a făcut și a 
vorbit pe scurt despre realiză
rile colectivului fabricii.

Exprimînd adeziunea tutu
ror muncitorilor și tehnicieni
lor din această puternică uni
tate a economiei noastre față 
de Raportul prezentat de se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R.. el a spus printre alte
le : Poporul nostru, strîns unit 
în jurul partidului, al Comite
tului său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va înfăptui mărețul program,

Cuvinfarea tovarășului
K, F. Katușev

Dragi tovarăși,

Delegația Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice e 
bucuroasă de posibilitatea de 

saluta în mod cordial colec- 
ivul uzinei dv. și, prin dv., 

întreaga clasă muncitoare, pe 
toți oamenii muncii din Ro
mânia socialistă.

Cu mult interes am făcut 
cunoștință cu întreprinderea 
dv. Ceea ce am putut vedea a 
produs asupra noastră o im
presie foarte bună. Utilajul 
modern, nivelul înalt de pre
gătire tehnică al cadrelor, 
munca bine coordonată și rit
mică, conducerea calificată a 
procesului de producție — toa
te acestea noi le-am văzut în 
uzina dv. și cu ele vă puteți 
mîndri. însuși faptul că în Ro
mânia sînt construite astfel de 
întreprinderi moderne arată 
mai grăitor decît orice cifre, 
ce succese a obținut poporul 
român, pășind pe calea socia
lismului. Perspectivele dezvol
tării multilaterale continue a 
societății socialiste pe pămîn- 
tul românesc fac în aceste zile 
obiectul dezbaterilor la Con
gresul partidului dv., la ale 
cărui lucrări participă și de
legația noastră. Urmărim cu 
interes dezbaterile. în cadrul 
cărora se face bilanțul dez
voltării economice și al cultu
rii, se discută problemele ac
tuale ale politicii internațio
nale.

Succesele țării dv. sînt re
zultatul muncii pline de abne
gație a muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, alianței și co
laborării frățești a statelor so
cialiste, a ajutorului reciprbc, 
care dau posibilitatea popoa
relor frățești să accelereze 
progresul întregului lagăr so
cialist.

împreună cu dv., anul a- 
cesta vor sărbători cea de-a 
25-a aniversare a eliberării de 
sub jugul fascist, popoarele din 
Polonia și Bulgaria. 20 de ani 
de la nașterea primului stat 
socialist pe pămintul german 
sărbătoresc oamenii muncii 
din R.D. Germană. Aproape 
aceeași durată de existență 
marchează și celelalte țări so
cialiste.

Cu un sfert de veac în urmă, 
atunci cînd clasa muncitoare 
a venit la putere într-o. se
rie de țări, prima problemă 
care s-a pus în fața ei, a fost 
asigurarea independenței de 
stat. Fără rezolvarea acestei 
probleme, nimeni nu se putea 
gîndi la efectuarea transfor
mărilor revoluționare. Si ea a 
fost rezolvată tocmai datorită 
faptului că tinerele state so
cialiste, împreună cu prima 
țară socialistă din lume — 
Uniunea Sovietică — au creat 
o alianță defensivă trainică în
truchipată în Tratatul de la 
Varșovia, in tratatele bilaterale 
de prietenie și ajutor reciproc. 
Tocmai datorită acestei alian
țe au fost asigurate indepen
dența de stat și suveranita
tea țărilor socialiste în fața 

ce va fi stabilit de Congres, 
ridicînd patria sa pe noi trep
te ale civilizației socialiste. 

•. Alături de toți oamenii mun
cii, colectivul fabricii noastre 
susține cu hotărîre politica 
externă a partidului și a sta
tului nostru, în centrul căreia 
se situează întărirea și dezvol
tarea prieteniei și alianței fră
țești cu țările socialiste, resta
bilirea și întărirea unită
ții mișcării comuniste și 

muncitorești internaționale, 
a întregului , front antiim- 

perialist Pentru noi este 
un prilej de satisfacție să con
statăm că între popoarele Ro
mâniei socialiste și ale Uniunii 
Sovietice se dezvoltă trainice 
legături de prietenie și colabo
rare frățească, pe multiple 
planuri. Aceste relații se ba
zează pe comunitatea orîndui- 
rii sociale, a ideologiei mar- 
xism-leninismului, pe unitatea 
țelurilor și aspirațiilor noastre 
fundamentale. în lupta pentru 
construirea socialismului și 
comunismului, împotriva im
perialismului. pentru apărarea 
păcii.

Secretarul Comitetului de 
partid al Fabricii de mașini- 
unelte și agregate București 
a transmis comuniștilor sovie
tici, clasei muncitoare, între
gului popor sovietic un cald 
mesaj de prietenie frățească.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul K. F Katușev.

Cuvîntările rostite în cadrul 
acestei întâlniri au fost sub
liniate în repetate rînduri cu 
vii aplauze.

K. F Katușev a înmînat 
gazdelor bustul lui V. T Le- 
nin și macheta turnului tele
viziunii din Moscova.

Intîlnirea membrilor delega
ției P.C.U.S. cu muncitorii Fa
bricii de mașini-unelte și a- 
gregate București a constituit 
o însuflețită manifestare a 
prieteniei dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre Republica So
cialistă România și Uniunea 
Sovietică, prietenie care are 
puternice legături în trecutul 
istoric al celor două țări.

uneltirilor imperialismului. 
Tocmai datorită acestui fapt 
popoarele au căpătat posibili
tatea de a munci nestingherit, 
transformînd țările lor, fău- 
rindu-și o viață nouă.

Același lucru îl putem spu
ne și referitor la problemele 
economice. Noi dispunem a- 
cum de un mecanism ramifi
cat al colaborării economice și 
tehnico-știintifice, care permi
te să se pună și să se rezolve 
probleme ample și tot mai 
complexe privind dezvoltarea 
economiei naționale și a cul
turii în fiecare dintre țările 
socialiste.

Un exemplu elocvent al 
unei astfel de colaborări îl re
prezintă legăturile economice 
dintre Uniunea Sovietică și 
România. în cursul anului cu
rent. schimbul de mărfuri din
tre țările noastre va depăși 
suma de 800 mii. ruble. In- 
tr-un șuvoi necontenit sînt 
transportate mărfuri în ambele 
direcții. Uniunea Sovietică li
vrează României atît produse 
ale industriei constructoare de 
mașini — inclusiv agregate 
mari, pentru hidro și termo
centrale electrice. instalații 
moderne pentru industria chi
mică și metalurgică cît și ma
terii prime atît de necesare e- 
conomiei naționale a Republi
cii Socialiste România — mi
nereu de fier, cocs, bumbac. 
La rîndul său. Uniunea Sovie
tică primește din România di
ferite mașini. între care și 
produse ale uzinei dv.. mobilă, 
produse ale industriei ușoare 
și alimentare. Cu sprijinul 
tehnic al Uniunii Sovietice. în 
România au fost construite și 
date în folosință aproape 100 
de uzine, secții și instalații, 
între care mari centrale elec
trice, întreprinderi de mașini- 
unelte și chimice. Această co
laborare reciproc avantajoasă 
se va dezvolta și se va adînci 
și în viitor, deoarece ea co
respunde intereselor vitale ale 
ponoarelor noastre.

Succesele țărilor socialiste, 
experiența de peste 50 de ani 
a Uniunii Sovietice, precum 
și experiența altor state socia
liste arată că numai puterea 
oamenilor muncii și în primul 
rînd a clasei muncitoare, poate 
să asigure o orînduire socială 
într-adevăr justă și un pro
gres rapid pe toate planurile.

Fiind clasa cea mai progre
sistă a societății contempora
ne. clasa muncitoare militea
ză ca purtătorul celor mai a- 
vansate idei — ideile comu
nismului științific. Principiul 
care stă la baza activității sale 
a fost și rămîne principiul so
lidarității proletare. Tocmai 
venirea la putere a clasei mun
citoare permite să se pună ca
păt dușmăniei și' neîncrederii 
între națiuni, care au fost in
suflate de către exploatatori, 
dă posibilitate să fie stabilite 
relații noi între state — rela
ții de prietenie, colaborare și 

ajutor reciproc. Aceasta este 
o realitate a sistemului mon
dial socialist.

Dragi tovarăși !

în momentul de față, parti
dul nostru se pregătește să 
întîmpine centenarul nașterii 
marelui Lenin, conducătorul 
proletariatului din lumea în
treagă. Oamenii sovietici cau
tă să întîmpine această dată 
remarcabilă, urmînd fidel in
dicațiile marelui Lenin. Ei au 
construit socialismul și acum 
construiesc cu succes societa
tea comunistă, obținînd în 
cinstea acestui jubileu noi 
succese creatoare.

Eforturile noastre se con
centrează spre accelerarea rit
mului progresului tehnico-ști- 
ințific, spre creșterea continuă 
a nivelului de trai al poporu
lui sovietic, spre înflorirea 
științei și culturii. Un obiect 
al grijii constante a P.C.U.S., 
îl constituie perfecționarea ac
tivității tuturor organelor noas
tre de stat și obștești, dezvol
tarea continuă a democrației 
socialiste. Adevărata guverna
re a poporului — iată izvorul 
principal de forță al statului 
sovietic.

O mare atenție se acordă la 
noi educării oamenilor muncii

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
CELOR CE MUNCESC DIN 

VIETNAM LA UZINELE 
„23 AUGUST"

Delegația Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, care 
participă la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R., a vizitat vi
neri dimineața Uzinele ,.23 Au 
gust“ din Capitală. Tovarășii 
Nguyen Van Kinh. membru 
al Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, șeful delegației, și 
Hoang Tu. ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar ai 
R.D. Vietnam în România, au 
fost însoțiți de tovarășii Du
mitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Roșu, 
membru al C.C. al P.C.R., și 
Nicolae Ionescu. adjunct de șef 
de secție Ia C.C. al . P.C.R.

întîmpinați cu deosebită căl
dură de muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai uzinei, oaspeții 
au fost salutați de Marin Ena- 
che, secretarul Comitetului de 
partid, de membri ai comite
tului de direcție, precum și 
de Banu Petrescu, secretar al 
Comitetului de partid al secto
rului III. Oaspeții au fost in
formați pe scurt despre istori
cul și profilul uzinelor, contri
buția adusă de colectivul uzi
nei la dezvoltarea industrială a 
țării, precum și despre activi
tatea organizației de partid de 
aici. Oaspeții vietnamezi au 
vizitat apoi secțiile aparataj, 
mecanică grea, motoare și lo
comotive Diesel-hidraulice.

Pretutindeni, solii eroicului 
popor vietnamez au fost în- 
tîmpinați cu prietenie și dra
goste frățească, expresie a 
sentimentelor de admirație și 
solidaritate cu lupta lui dreap
tă de apărare a patriei, a 
independenței și suveranității 
sale.

La încheierea vizitei, a a- 
vut loc, o întîlnire a delega
ției Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam cu un mare 
număr de muncitori, tehni

Cuvîntarea tovarășului 
Nguyen Van Kinh

Dragi tovarăși și prieteni,

Delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam care 
participă la Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român 
este foarte bucuroasă de vizita 
pe care o face la Uzinele 
„23 August". întreprindere ce 
joacă un rol important în dez
voltarea ramurilor cheie ale 
industriei din Republica So
cialistă România. Delegația 
noastră are cinstea să exprime 
aici sentimentele de solidari
tate frățească și recunoștința 
sinceră ale partidului și gu
vernului vietnamez față de 
partidul, guvernul și poporul 
frate român, pentru sprijinul 
și ajutorul activ pe care ni 
l-au acordat în lupta dusă îm
potriva imperialiștilor ameri
cani. pentru salvarea țării. 
Permiteți-mi să transmit mul
țumiri sincere tovarășilor din 
conducerea uzinei, organiza
ției de partid și sindicale pen
tru organizarea acestei adu
nări,.

Dragi tovarăși și prieteni,

Gu toate că Vietnamul și 
România se află la o distanță 
de 10 mii de kilometri, po
poarele celor două țări sînt 
strîns legate unul de celălalt. 
Ambele noastre popoare au 
trecut printr-un proces de 
luptă îndelungată pentru cu
cerirea libertății și indepen
denței naționale și astăzi fac 
parte din puternicul lagăr so
cialist, luptă împreună pentru 
aceleași țeluri, pentru cpnsoli- 
darea și dezvoltarea cuceriri
lor socialismului în ambele 
țări, contribuie activ la lupta 

în spiritul patriotismului so
vietic și al internaționalismu
lui proletar. Simțul solidarită
ții proletare a intrat în sîn- 
gele omului sovietic, a devenit 
una din trăsăturile determi
nante ale fizionomiei lui mo
rale.

Noi ținem la prietenia ca- 
re-i leagă pe comuniști, cla
sa muncitoare și toți cei ce 
muncesc din Uniunea Sovie
tică și din România. Fie ca 
această prietenie să se întă
rească și să se dezvolte spre 
binele țărilor noastre și al so
cialismului mondial.

Permiteți-mi. în încheiere, 
să mulțumesc cordial tovară
șului director general al uzi
nei, tov. Aurel Bozgan, secre
tarului organizației de partid, 
tov. Nicolae Popa, secretaru
lui U. T. C., tov. Ion Dra- 
gu, tovarășilor care au vor
bit aici, pentru cuvintele 
calde pe care le-au rostit 
la adresa partidului și po
porului nostru. Vă dorim, 
dragi prieteni, noi succese în 
construirea socialismului pe 
pămîntul minunat al Româ
niei.

Trăiască prietenia de 
nezdruncinat sovieto-română !

Trăiască comunismul — vii
torul luminos al întregii ome
niri 

cieni și ingineri, reprezentanți 
ai tuturor sectoarelor de pro
ducție ale uzinei. Dînd glas 
sentimentelor de prietenie ale 
poporului român față de po
porul vietnamez, tovarășul Ma
rin Enache. secretarul comite
tului de partid al uzinei, a 
adresat un salut călduros re
prezentanților poporului viet
namez. El a subliniat că în
tregul colectiv al uzinelor vede 
în vizita oaspeților dragi o 
mărturie elocventă a trainice
lor legături de prietenie in- 
ternaționalistă dintre popoa
rele român și vietnamez, din
tre partidele și țările noastre. 
Poporul nostru, care și-a cu- 
ceriț prin jertfe grele de-a 
lungul zbuciumatei sale isto
rii dreptul la o viață liberă, 
înțelege și prețuiește din a- 
dîncul inimii lupta bravului 
popor vietnamez pentru nea- 
tîrnare și afirmarea ființei 
sale naționale, va acorda în
tregul său sprijin cauzei drep
te a poporului vietnamez, pmă 
la obținerea victoriei depline.

întîmpinat cu vii și puter
nice aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul Nguyen Van Kinh, 
membru al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam.

Cuvînt.area șefului delega 
ției Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, caldele sala 
aprecieri la adresa sprijinului 
acordat de poporul român 
urările pentru prietenia din 
tre cele două popoare, țiartide 
și țări, au fost subliniate în 
repetate rînduri cu îndelun
gate aplauze de către sutele 
de partieipanți la întîlnire

Șeful delegației Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam 
a oferit in dar colectivului în
treprinderii o vază de flori 
confecționată din metalul unui 
avion american doborît pe te
ritoriu) R. D. Vietnam.

popoarelor lumii pentru pace, 
independență națională, de
mocrație și socialism Delega
ția noastră este bucuroasă «ă 
constate că, într-o atmosferă 
de entuziasm, întregul partid, 
întregul popor român se pre
gătesc să mtîmpine cea de-a 
25 aniversare a eliberării țării 
de sub jugul fascist, cu rezul
tate mărețe în opera de con
struire a socialismului.

Numai într-un sfert de veac, 
România s-a transformat, din- 
tr-o țară slab dezvoltată, în
tr-o țară cu o economie dintre 
cele mai dezvoltate din Pe
ninsula Balcanică. Vă trans
mitem felicitări sincere pentru 
rezultatele elocvente pe care 
partidul, clasa muncitoare și 
poporul frate român le-au ob
ținut în condițiile regimului 
socialist.

Uzinele metalurgice .,23 Au
gust*  au adus o contribuție 
importantă la obținerea aces
tor mărețe succese întreprin
derea dumneavoastră furni
zează multor uzine chimice, si
derurgice și de ciment o serie 
de mașini și utilaj. Gu o pro
ducție globală care sporește 
rapid — în anul 1969 a crescut 
cu 235,8 la sută față de anul 
1960 — cu o bază tehnico-ma- 
terială care se dezvoltă pe zi 
ce trece, cu un personal nu
meros de muncitori și tehni
cieni, uzinele dumneavoastră 
au contribuit și contribuie ac
tiv la înfăptuirea cu succes a 
politicii de industrializare so
cialistă trasată de Partidul Co
munist Român. Sîntem încre
dințați că avînd drept orien
tare Directivele partidului pri
vind intensificarea dezvoltării 
economice, manifestând un 

înalt spirit de muncă și orga
nizare, inițiativă creatoare, 
dumneavoastră, dragi tovarăși, 
veți obține și mai mari succese 
în opera de construire a so
cialismului pe pămîntul fru
mos al României.

Dragi tovarăși și prieteni,

Așa după cum se știe, răz
boiul de agresiune pe care im
perialismul american îl duce 

. împotriva poporului vietnamez 
este un război de amploare, cel 
mai sîngeros război din isto
ria noastră, dus cu mijloace 
extrem de barbare, pe care 
nici fasciștii nu au îndrăznit 
să le folosească. Acest război 
criminal arată în modul cel 
mai clar, cel mai concret, ca
racterul profund agresiv și 
barbar al imperialismului a- 
merican, reazimul principal 
al forțelor reacționare din 
lume. Acțiunile sale războinice 
constituie nu numai o încăl
care prosolană a drepturilor 
naționale fundamentale, sacre 
ale poporului vietnamez, ci și 
o provocare perfidă la adresa 
întregului lagăr socialist, la 
adresa conștiinței omenirii 
progresiste. Avînd cinstea de 
a se afla în prima linie a fron
tului luptei împotriva imperia
lismului american, poporul 
vietnamez a făcut să eșueze 
în permanență toate planurile 
războinice ale imperialiștilor 
americani, desfășurînd atacuri 
strălucite. Armata și poporul 
Vietnamului de Sud au făcut 
să eșueze „războiul special”, 
iar acum fac să eșueze „răz
boiul local*  dus de imperia
liștii americani îndeosebi de 
la începutul primăverii anului 
1968 armata și populația Viet
namului de Sud au desfășurat 
în permanență atacuri și ac
țiuni insurecționale pe tot 
frontul, dînd lovituri zdrobi
toare celor peste 1 29(1099 de 
soldați americani și trupelor 
marionetă, lovindu-i în mari 
orașe și bazele lor militare 
cele mai puternice, provocînd 
pierderi grele diviziilor și bri
găzilor corpului exoediționar 
american, determinîndu-i as
tăzi să se afunde tot mai mult 
într-o situație de defensivă și 
făcînd ca voința lor agresivă 
să se zdruncine serios De la 
începutul orimâverii anului 
1968 și pînă la sfîrșitul lunii 
iunie 1969 au fost, scoși din 
luptă 980 mii de inamici, din
tre oare 375 de mii de soldați 
americani și ai sateliților lor 
Armata și poporul, din Viet
namul de Nord au făcut să 
eșueze politica de escaladare a 
războiului .aerian și naval de 
distrugere desfășurat de im 
perieiistii americani, doborînd 
peste 3 300 de avioane ameri
cane și spulberînd supremația 
aeriană americană. Cu toate 
acestea. în focul luptei, opera 
de construcție a socialismului 
în nord s-a dezvoltat continuu 
Datorită înfrîn serilor orele din 
ambele zone — Nord si Sud — 
ca si presiunii opiniei publice 
mondiale, guvernul Statelor 
Unite a fost obligat să accente 
încetarea bombardamentelor 
pe întreg teritoriul Republicii 
Democrate Vietnam și să fie 
de acord ca la conferința de la 
Paris ou privire la Vietnam să 
ia parte Frontul Național d» 
Eliberare din Vietnamul de 
Sud

Crearea guvernului revolu
ționar provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud. care 
într-o perioadă foarte scurtă 
a fost recunoscut de douăzeci 
și cinci de țări și a stabilit re
lații diplomatice cu acestea, 
este rezultatul direct al victo 
viilor militare politico-diplo- 
matice. obținute de poporul 
Vietnamului de Sud. îndeosebi 
de la începutul primăverii a- 
nului 1968 și pînă în prezent.

Este clar că imperialiștii a- 
mericani au suferit înfrîngeri, 
dar ei sînt extrem de încăpă- 
țînați și nu vor să renunțe la 
acțiunile lor agresive. In po
fida intereselor poporului a- 
merican administrația Nixon, 
nutrind iluzia că ar putea ob
ține inițiativa în luptă, con
tinuă să Intensifice războiul 
agresiv în Vietnamul de Sud, 
întețește bombardamentele fo
losind avioane B 52 și sub
stanțe chimice și toxice, să- 
vîrșind nenumărate crime de 
o extremă barbarie în Viet
nam pentru a împiedica popu
lația din Vietnamul de Sud să 
obțină victoria deplină. Ea 
depune eforturi pentru întă
rirea armatei marionetă și 
consolidarea administrației ma
rionetă, astfel ca pas cu pas 
să dezamericanizeze războiul 
și astfel să poată folosi armata 
marionetă împotriva poporului 
din Vietnamul de Sud, să fo
losească în continuare admi
nistrația saigoneză pentru în
făptuirea politicii lor neocolo- 
nialiste. In ce privește Viet
namul de Nord, imperialiștii 
americani continuă să trimită 
avioane de cercetare și să pună 
la cale provocări, comițînd noi 
și numeroase crime, încâlcind 
suveranitatea și securitatea 
Republicii Democrate Vietnam.

La Conferința de la Paris, 
Statele Unite încearcă să elu
deze cerințele, imperioase ale 
poporului vietnamez și ale po
poarelor din întreaga lume 

care reclamă ca S.U.A. să-și 
retragă total și necondiționat 
trupele proprii și pe cele ale 
sateliților lor din Vietnamul 
de Sud. Statele Unite repetă 
mereu același uzat slogan des
pre retragerea reciprocă a tru
pelor, încercînd astfel să cre
eze confuzie între agresori și 
cei care luptă împotriva agre
siunii, continuînd în același 
timp să se cramponeze de ad
ministrația marionetă război
nică' și coruptă de la Saigon, 
împiedicînd obținerea de re
zultate pozitive la conferința 
cvadripartită de la Paris. A- 
devărurile înfățișate mai îna
inte au făcut că popoarele lu
mii, inclusiv poporul ameri
can, să condamne cu asprime 
și dispreț recentele promisiuni 
și declarații demagogice ale lui 
Nixon despre așa-zisa bună
voință de pace a Statelor U- 
nite. Declarația administrației 
Nixon privind retragerea a 
douăzeci și cinci de mii de sol
dați americani din Vietnamul 
de Sud nu este decît o mane
vră înșelătoare menită să li
niștească opinia publică mon
dială, care cere: Statelor Unit“ 
să inceteze războiul agresiv 
din Vietnam și să-și retragă 
rapid trupele din această par
te a lumii. Poporul vietnamez, 
care de aproape treizeci de 
ani se află în stare continua 
de război, dorește fierbinte 
pacea, dar această pace tre
buie să fie o pace adevărată, 
în condiții de independență șl 
libertate. Baza justă a rezol
vării pașnice a problemei viet
nameze o constituie poziția în 
patru puncte a guvernului 
Republicii Democrate Vietnam 
și soluția globală în zece pune 
te a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud 
Esența acestei poziții și so
luții este : Statele Unite au co
mis o agresiune în Vietnam, 
deci ele trebuie să înceteze a- 
gresiunea I Statele Unite au 
admis ca trupele americane șl 
ale țărilor aliate lor sâ pătrun
dă în Vietnam, deci ele trebuie 
să-și retragă trupele, neavînd 
dreptul să pună nici un fel de 
condiții S.U A trebuie să res
pecte drepturile naționale fun
damentale ale Vietnamului șt 
dreptul la autodeterminare al 
populației Vietnamului de Sud. 
Atîta timp cît guvernul State
lor Unite refuză să accente 
această poziție justă. po
porul vietnamez. în inte
resul cauzei independen
tei și libertății patriei 
sale, al securității lagărului 
socialist, al țelurilor națiuni
lor care luptă împotriva impe
rialismului american, este ferm 
hotărît să .îndeplinească ape
lul lansat de președintele 
Ho-Și-Min : sâ lovim armata 
americană pentru a o alunga 
din țară, să lovim administra
ția marionetă și armata ma
rionetă pentru a o dezintegra 
complet, pentru eliberarea su
dului. apărarea nordului, pen 
tru reunifirarea pașnică a pa
triei

Poporul vietnamez este si 
gur că victoria va fi de partea 
sa pentru că este înarmat cu 
o linie revoluționară justă, 
aceea a Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și a 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud, 
este însuflețit de un înalt, spi
rit de sacrificiu și de luptă 
pînă la victoria finală și se 
bucură de sprijinul puternic 
al țărilor socialiste, al priete
nilor și tovarășilor de pe cele 
cinci continente O prețioasă 
contribție la mărețele victorii 
obținute de poporul vietnamez 
a adus poporul român și deci, 
și Uzinele 23 August ' Dum
neavoastră ne-ați furnizat sub
ansambluri pentru industria 
petrolieră, utilaje pentru fa
brica de ciment de la Haifong, 
locomotive de mină. Utilajele 
și mașinile uzinei dumnea
voastră care au străbătut o- 
ceanul și au ajuns în Vietnam 
contribuie la construirea tine
rei noastre industrii, sporesc 
forța materială a poporului 
vietnamez pentru obținerea 
victoriei depline în lupta îm
potriva americanilor, pentru 
salvarea țării.

Permiteți-mi cu acest prilej, 
să exprim recunoștința noastră 
sinceră față de partidul, guver
nul și poporul frate român 
pentru sprijinul și ajutorul ac
tiv acordat luptei noastre, pre
cum și pentru contribuția ore- 
țioasă a uzinelor dv

Permiteți-mi ca încă o dată 
să vă mulțumim pentru pri
mirea deosebit de călduroasă 
pe care ați făcut-o delegației 
noastre. Vă urez victorie depli
nă în îndeplinirea planului uzi
nei dv. pe perioada 1966—1970, 
precum și în realizarea sarci
nilor ce vă vor reveni. în cadrul 
noului plan cincinal 1971—1975 
conform Directivelor trasate de 
cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
contribuind astfel la ridicarea 
socialismului în România pe o 
nouă treaptă.

Trăiască prietenia dintre cele 
două partide, dintre clasa munr 
citoare și popoarele celor două 
țări : Vietnam și România 1

Trăiască unitatea lagărului 
socialist și a mișcării comuniste 
internaționale pe baza mar- 
xism-Ieninismului și a inter
naționalismului proletar 1

DELEGAȚIA PARTIDULUI DE STINGA -
COMUNIȘTII DIN SUEDIA

Vineri, delegația Partidului 
de stînga-comuniștii din Sue
dia, formată din tovarășii Tore 
Forsberg și Tore Claeson, 
membri ai Biroului Politic, au 
vizitat uzina „Electromagneti
ca“ din Capitală.

Directorul general al uzinei, 
ing. Nicolae Dragomir, a în

DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST
GERMAN

Delegația Partidului Comu
nist German, formată din to
varășii Ludwig Muller, mem
bru al Prezidiului P.C.G., și 
Josef Knecht, membru al 
Secretariatului organizației 
P.C.G. din landul Hessen, în
soțiți de tovarășul Anton 
Breitenhofer. membru al C.C. 
al P.C.R., a vizitat vineri după-

DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST
DIN INDIA (MARXIST)

Vineri după-amiază, delega
ția Partidului Comunist din 
India (Marxist), formată din 
tovarășii P. Sundarayya, secre
tar general al C.C. al P.C.I. 
(M), și M. Hanumantha Rao, 
membru al C.C. al partidului, 
a vizitat Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii“.

DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST
UNIT DIN BERLINUL OCCIDENTAL

Membrii delegației. Partidu
lui Socialist Unit din Berlinul 
Occidental, alcătuită din Diet
mar Ahrens, membru al Se
cretariatului, și Harry Flicht- 
beil membru al conducerii 
partidului, președintele Orga
nizației raionale din Reinic
kendorf. au vizitat vineri după 
amiază Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București

Oaspeții au fost întâmpinați

DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST
BULGAR

In cursul zilei de vineri, de
legația Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de tovarășul 
Vendlin Koțev., secretar al C.C. 
al PCB. însoțită de tovarășul 
Barbu Zaharescu. membru ăl 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
prin Capitală. Oaspeții s-au

DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST
DIN SPANIA

Delegația Partidului Comu
nist din Spania condusă de to
varășa Dolores Ibarruri, pre
ședintele partidului, însoțită 
de Mihai FlOrescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. a făcut vineri 
după-amiază o vizită la în
treprinderea bucureșteană de 
tricotaje din fibre sintetice 
„Tricodava“

La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de ing. Benoni Co
rnali. directorul întreprinderii, 
de conducători ai organizații
lor de partid, de sindicat și 
U.T.C. Un grup de tinere fete 
a înmînat președintelui Parti
dului Comunist din Spania bu
chete de flori.

Directorul întreprinderii a 
vorbit oaspeților spanioli des
pre acest nou obiectiv al in
dustriei ușoare românești, des
pre condițiile de muncă de 
care se bucură acest colectiv, 
despre înaltele performanțe 
tehnice ale utilajelor din do
tarea întreprinderii. In conti
nuare, au fost prezentate mem
brilor delegației unele din cele

DELEGAȚIA UNIUNII COMUNIȘTILOR
DIN IUGOSLAVIA

Delegația Uniunii Comuniș
tilor din iugoslavia, condusă 
de Mialko Todorovici membru 
al Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia însoțită de to
varășii Nicolae Bădescu 
membru al C.C. al P C.R. pre
ședintele C.S.C.A.S. și de ing. 
Nicolae Mărcuiescu, membru 
al Biroului județean P. C. R. 
Prahova, a vizitat vineri Rafi

DELEGAȚIA PARTIDULUI MUNCITORESC
UNIT POLONEZ

Delegația Partidului Munci
toresc Unit Polonez, condusă 
de tovarășul Jozef Tejchma, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
însoțită de ambasadorul R. P. 
Polone la București a vizitat, 
vineri după amiază, cartiere 
de locuințe din Capitală și 
Monumentul eroilor luptei 

fățișat oaspeților aspecte le
gate de istoricul, dezvoltarea 
și organizarea muncii în în
treprindere.

Delegația, căreia colectivul 
uzinei i-a făcut o primire cal-., 
duroasă, a fost însoțită de to-, t 
varășul Ștefan Bîrlea, membru- 
supleant al C.C. al P.C.R.

amiază întreprinderea „Auto
matica“ din Capitală.

La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de ing. Ion Geam- 
bașu, directorul întreprinderii, 
care i-a informat despre sar
cinile actuale ale acestei mo
derne unități industriale, pre
cum și perspectivele ei de dez
voltare. Au fost vizitate apoi 
secțiile întreprinderii.

Oaspeții au fost primiți de 
directorul general al combina
tului, ing. Constantin durea-, 
care le-a vorbit despre acti
vitatea de producție a între
prinderii și contribuția ei Ia 
răspîndirea și popularizarea 
științei și culturii în țara noas
tră. Au fost vizitate apoi sec
țiile combinatului.

de ing. Mircea Pupăză, direc
torul tehnic al acestei moder, 
ne întreprinderi.

Membrii delegației și-au ma
nifestat satisfacția față de 
înalta tehnicitate a acestei 
mari , unități industriale ro
mânești. creație a regimului 
nostru, precum și cu privire la 
performanțele de nivel mon
dial al mașinilor produse aici.

oprit în principalele cartiere 
noi de locuințe Grivița. Dru
mul Taberei. Balta Albă. Flo- 
reasca. după care au vizitat 
Mbzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România Seara, de
legația a vizionat un spectacol.

mai recente realizări ale crea
torilor de modele.

Tovarășa Dolores Ibarruri a 
apreciat calitatea și aspectul 
tricotajelor create în între
prindere și a urat colectivu
lui noi și mari succese. Pre
ședintele Partidului Comunist 
din Spania a subliniat, totoda
tă, că în această nouă și mo
dernă unitate au fost create 
toate condițiile pentru ca fie
care tînăr să-și materializeze 
talentul și priceperea „nu nu
mai în folosul fiecăruia dintre 
voi, ci și al minunatei și fru
moasei voastre patrii — Roi 
mânia“.

Tinerele muncitoare ale în
treprinderii au făcut oaspe
ților spanioli o călduroasă pri
mire. Ing. Benoni Coman, în 
numele întregului colectiv, a 
urat tovarășei Doloris Ibarruri 
sănătate și viață îndelungată 
spre binele poporului spaniol.

înainte de plecare, tovară
șa Dolores Ibarruri s-a foto
grafiat cu un grup de mun
citoare.

năria Brazi și Combinatul Pe
trochimic Ploiești.

Colectivele acestor două 
mari întreprinderi au făcut 
oaspeților iugoslavi r primire 
călduroasă, expresie a priete
niei frățești dintre ooporuj 
român și popoarele iugoslave.

Oaspeții iugoslavi au vizitat, 
de asemenea, muzeul de la 
Doftana.

Seara delegația a sosit în 
orașul Brașov.

pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

în timpul vizitei, oaspeții 
s-au interesat de ritmul de 
dezvoltare a municipiului 
București, de noile ansam
bluri de locuințe ale Capitalei.

Seara, delegația poloneză a 
asistat la un spectacol folcloric 
dat de Ansamblul .Pori oița“.

(Agerpres)
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AL CELUI DE-AL X-LEA CONGRES AL P.C.R.
Un eveniment de 
mare importanță
MOSCOVA 8 — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : Toate ziarele 
centrale sovietice apărute vi
neri, continuă să publice ample 
relatări cu privire la desfășu
rarea lucrărilor Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român. Ziarul „PRAVDA“, or
gan al Comitetului Central al 
P.C.U.S., publică un reportaj 
de la corespondenții săi speciali 
la București intitulat „Pers
pectivele dezvoltării economiei 
naționale“.

Referindu-se la raportul pre
zentat de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurcr în fața Congresului 
cu privire la Directivele planu
lui cincinal pc anii 1971—1975 și 
liniile directoare ale dezvoltă
rii economiei naționale pe peri
oada 1976—1980. ziarul relevă 
că „în Raport sînt expuse sar
cinile fiecărei ramuri a con
strucției socialiste căile și 
mijloacele de îndeplinire a a- 
cestor sarcini, formele și meto
dele de organizare a muncii și 
conducerii economiei naționale“. 
Ziarul evidențiază acea parte 
din raport în care se arată că 
acest program va asigura pro
gresul continuu al României so
cialiste, permițîndu-i să sc apro
pie de nivelul celor mai dezvol
tate țări din punct de vedere 
economic.

Arătînd că tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a subliniat 
necesitatea accelerării proce
sului de folosire a rezultatelor 
cercetărilor științifice in eco
nomia națională, „Pravda“ re
produce acea parte a raportului 
în care se relevă că producția 
modernă implică înalte exigen
țe în pregătirea cadrelor. Zia
rul amintește prevederile refe-, 
ritoare la introducerea învăță- 
mîntului general obligatoriu de 
zece ani, la măsuri în vederea 
pregătirii și recalificării unui 
mare număr de cadre, pentru 
completarea sistematică a cu
noștințelor profesionale ale 
muncitorilor, țăranilor, și spe
cialiștilor de toate categoriile. 
Este menționat acel pasaj în 
care raportorul se referă la ne
cesitatea perfecționării conti
nue a organizării conducerii și 
planificării economici naționale.

în încheiere, ziarul „PRAV
DA" menționează că tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și-a ex
primat convingerea că hotărî- 
rile Congresului al X-lea al 
P.C'.R. vor întări voința oame
nilor .muncii de a sluji cu ab
negație cauza dezvoltării mul
tilaterale a României Socialiste.

Totodată, „PRAVDA" publică 
cuvîntarea rostită la Congres 
de tovarășul K-F. Katușev, con
ducătorul delegației P.C.U.S 
și salutul adresat Congresului 
al X-lea de către Comitetul 
Central al P.C.U.S., arătînd că 
participanții la Congres le-au 
subliniat în repetate rînduri cu 
aplauze.

în știrile referitoare la des
fășurarea lucrărilor de joi 
ale Congresului, ziarele sovieti
ce evidențiază că delegații care 
au luat cuvintul — au susținut 
în numele organizațiilor lor de 
partid, raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la primul punct al ordinei de 
zi, precum și planul dezvoltării 
continue a economiei naționale, 
prezentat de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

BELGRAD 8. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R. continuă să șe a- 
fle în centrul atenției tuturor 
ziarelor din Iugoslavia. Astfel, 
„BORBA" și „POLITIKA“ pu
blică în prima pagină corespon
dențe din București ale trimiși
lor soeciali în care se relatează 
fe larg despre lucările c.lei 
de-a doua zi a Congresului.

Referindu-se la principalele 
probleme abordate în raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ziarul „VIESNIK" 
scrie că raportul secretarului 
general a conținut o apreciere 
globală a unui sfert de secol de 
construcție socialistă în Româ
nia și apreciază că „în această 
perioadă au fost obținute rezul
tate foarte importante“.

Analizînd în continuare rapor
tul prezentat de secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., „VIES
NIK“ subliniază „hotărîrea co
muniștilor români de a continua 
politica internă și externă de 
pînă acum, care a fost definită 
la cel de-al IX-lea Congres din 
1965 și la Conferința Națională 
din 1967, ciad, pe baza condi
cilor concrete ale țării, a fost 
elabo’-at:i calea specifică a con
strucției socialiste în România“.

Referindu-se la problemele ex
terne, ziarul relevă că „la fel 
ca și în practica din ultimii ani, 
în raportul secretarului general 
al P.C.R. s-a subliniat necesita
tea deplinei egalități în drepturi 
în colaborarea dintre țările so
cialiste“.

I-a rîndul său, ziarul „OSLO- 
BODJENIE“ menționează valoa
rea deosebită a tezei cuprinsă 
în raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind problema ro
lului națiunii în lumea contem
porană. „Pentru Nicolae 
Ceaușescu, scrie ziarul — rela
țiile și acordurile dintre națiu
nile socialiste suverane și inde
pendente constituie o teză esen
țială a internaționalismul"' sin
gura care are forța vi' /ă să 
creeze o unitate reală și o soli
daritate reciprocă“.

După ce prezintă cîteva princi
pii de bază ale politicii externe 
a țării noastre, „OSLOBODJE- 
NIE“ scrie în încheiere că 
„Ceaușescu a prezentat Congre
sului o propunere interesantă și 
anume să se dea mandat Comi
tetului Central ca, în rezolvarea 
deosebirilor de păreri politice 
sau ideologice, să nu se recurgă 
la blamarea și condamnarea al
tor partide ci aceste deosebiri 
să fie rezolvate numai pe calea 
discuțiilor între partide și con
ducerile lor“,

PARIS S — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român continuă vi
neri să stea în atenția presei 
franceze. „L’Humanité“, organul 
Partidului Comunist. Francez 
informează în corespondența de 
la trimisul său special despre 
începerea discuțiilor generale la 
principalele rapoarte, precum 
și despre saluturile unor dele
gații străine invitate la Congres.

„L’Humanité“ publică textul 
integral al salutului frățesc a- 
dus congresului de către șeful 
delegației P.C.F., André Vieu- 
guet.

România — un 
membru activ 
al sistemului 

socialist mondial
PRAGA 8 — Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu, tran
smite : Cotidienele centrale ce
hoslovace, apărute vineri conti
nuă să relateze pe larg despre 
desfășurarea lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R., 
sub, titlul „Al X-lea Congres al 
P.C.R. continuă“, ziarul „RUDE 
PRAVO“ organ al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, inserează un 
amplu reportaj despre ședințele 
din ziua a doua a Congresului.

„RUDE PRAVO“ publică o co
respondență a trimisului său la 
București în care arată că aten
ția observatorilor și a delegații
lor străine la Congres continuă 
să fie reținută de o serie de teze 
importante din raportul prezen
tat miercuri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în corespondență se 
atrage atenția, printre altele, a- 
supra acelui pasaj din raport în 
care se arată că sistemul mon
dial socialist nu trebuie consi
derat un bloc în care statele se 
contopesc într-un tot, renunțînd 
la suveranitatea lor națională. 
Este evidențiată, de asemenea, 
acea parte în care se cere în
lăturarea încordării existente în
tre partide, încordare care are 
de multe ori cauze subiective. 
Corespondența apreciază că este 
demnă de atenție propunerea ca 
Congresul să dea mandat Comi
tetului Central al P.C.R. pentru 
ca în nici un caz în rezolvarea 
deosebirilor de păreri politice 
sau ideologice să nu se angajeze 
pe linia blamării sau condamnă
rii altui partid frățesc, ci să 
militeze pentru rezolvarea a- 
cestora pe calea discuțiilor de la 
partid la partid, de la conducere 
la conducere.

HAVANA 8 — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, tran
smite : Ziarul „GRAMMA“, or
gan al P.C. din Cuba a publi
cat relatări despre deschiderea 
lucrărilor celui de-al X-lea Con
grès al Partidului Comunist Ro
mân. Ziarul a publicat informa
ții ale agenției PRENSA LATI
NA în care, după ce relevă par
ticiparea a numeroși delegați 
la congres, inclusiv a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești de peste hotare, 
subliniază că „din însărcinarea 
Comitetului Central al P.C.R., 
secretarul general al partidului. 
Nicolae Ceaușescu, a deschis lu
crările și a prezentat raportul 
cu privire la activitatea partidu
lui în perioada dintre Congresul 
al IX-lea și Congresul al X-lea 
și sarcinile de viitor ale parti
dului“; ,

ROMA — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea transmite: 
Lucrările Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român 
continuă să ocupe un loc im
portant în presa italiană. Apă
rut joi seara, „CORRIERE 
DF.LLA SERA“ apreciază ra
portul prezentat de tovarășul

DE PESTE HOTARE
în cinstea celei de-a 25-a 

aniversări a eliberării
României
• Cartea românească 

la Leipzig
BERLIN. — Prin deschide

rea unei expoziții reprezenta
tive a cărții românești la Leip
zig, a fost inaugurată seria 
manifestărilor din Republica 
Democrată Germană consacra
tă celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării României de sub 
jugul fascist. La vernisajul ex
poziției, care cuprinde peste 
800 de cărți, printre care lu
crări de beletristică, pentru 
copii și tineret, volume de 
artă și lucrări științifice, au 
rostit cuvîntări Bruno Haid, 
adjunct al ministrului cultu
rii al R.D. Germane, și Nicu 
Șerban, însărcinatul cu afa
ceri a. i. al Republicii Socia
liste România în R.D.G.

• VINERI SEARA a avut loc 
la Palatul Elysee o ședință ex
traordinară a Consiliului de Mi
niștri al Franței, prezidată de 
Georges Pompidou, consacrată 
problemelor bugetare și finan
ciare ale țării.

Nicolae Ceaușescu, drept „un 
summus al politicii și diploma
ției românești“. Ziarul sublinia
ză „manifestarea de grandioasă 
satisfacție pe care participanții 
la Congres au făcut-o în mo
mentul în Care conducătorul 
României moderne și-a înche
iat raportul“. Vorbind despre 
bilanțul succeselor poporului 
român. „CORRIERE DELLA 
SERA“ relevă că „România a 
realizat o extraordinară lansare 
industrială“.

Ziarele apărute vineri dimi
neața publică pe prima pagină 
corespondențe consacrate cu- 
vîntărilor și mesajelor de salut 
transmise Congresului de către 
reprezentanți ai partidelor co
muniste și muncitorești de pes
te hotare. Sub titlul „Manifes
tare a internaționalismului la 
București : U.R.S.S.. Vietnam, 
Spania și Italia salută Con
gresul român“, ziarul l,UNITA“ 
redă pe larg salutul adresat de 
Gian Carlo Pajetta, membru al 
Biroului Politic și al direcțiunii 
P.C.I. și pasaje din salutul altor 
delegați străini la Congres. Zia
rul informează, de asemenea, 
despre prezentarea de către to
varășul fon Gheorghe Maurer 

a raportului asupra directivelor 
Congresului privind planul cin
cinal pe anii 1971—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale pe perioada 
1976—1980, „Program — scrie 
ziarul — ce va permite Româ
niei să se apropie sensibil de 
țările avansate din punct de 
vedere economic“. Ziarul mai 
relatează că tovarășul Virgil 
Trofin a propus Congresului 
unele modificări la statutul par
tidului, între care cea privind 
alegerea de către Congres a 
secretarului general al parti
dului, funcție pentru care a 
fost propus din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de toate con
ferințele extraordinare județe
ne de partid. „UNITA“ subli
niază în încheiere ampla repre
zentare la Congresul P.C.R. a 
partidelor comuniste și munci
torești frățești, precum și a 
unor mișcări antiimperialiste.

RIO DE JANEIRO 8 — Co
respondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite : Presa braziliană re
flectă pe larg lucrările Congre
sului al X-lea al P.C.R., în cen
trul atenției aflîndu-se Rapor
tul prezentat de secretarul gene
ral al partidului, Nicolae 
Ceaușescu. în numărul său de 
joi, cel mai mare cotidian 
„JOURNAL DO BRASIL“ a- 
nunță în pagina întîia des
chiderea Congresului, publi- 
cînd, totodată, o imagine 
din sală luată în momen
tul cînd tovarășul Ceaușescu 
este aclamat ca președinte al 
Prezidiului congresului. Foto
grafia es‘e intitulată „prestigiu“. 
Se reia partea din raport unde 
se spune că România va conti
nua să dezvolte relațiile de pri
etenie cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, adăugind 
totodată că țara noastră „va 
promova în continuare o politică 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică cu toate țările 
lumii, indiferent de regimul lor 
social-politic“. „JORNAL DO 
BRASIL“ scrie în continuare că 
„Raportul secretarului general, 
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat 
faptul că România concepe re
lațiile de colaborare cu alte țări 
numai pe baza respectării suve
ranității și independenței, nea
mestecului în treburile interne 
egalității în drepturi și avanta
jului reciproc“ și că „poporul și 
forțele armate sînt gata să a- 
pere independența națiunii în 
cazul unui atac imperialist“.

LONDRA 8. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român continuă să fie relatate 
pe larg de ziarele britanice de 
vineri, care publică corespon
dențe :i comentarii ale trimiși
lor lor speciali la București. Sînt

• Expoziție de artă
populară românească

la Caraci
în cadrul manifestărilor organi

zate cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la eliberarea României 
la Caraci a fost inaugurată Ex
poziția de artă populară româ
nească. La vernisajul expoziției 
au rostit cuvîntări rectorul Uni
versității din Caraci, dr. Qureshi, 
și M. Iacob, secretar II al am
basadei României în Pakistan, 
care a vorbit despre realizările 
poporului român în anii care au 
trecut de la eliberarea țării.

Ea sfîrșitul reuniunii, purtă
torul de cuvînt al guvernului a 
anunțat că Consiliul de Miniștri 
al Franței a hotărît să modifice 
paritatea francului de la 0,180 
grame aur fin la 0,160 grame. 

consemnate, printre altele, ex- 
tr tse din mesajele de salut ale 
unor partide frățești și se a- 
cordă o atenție , - osebită dis
cuțiile'- care se desfășoară la 
congres pe marginea rapoartelor 
prezentate.

Astfel, ziarul „MORNING 
STAR“ se referă la raportul pri
vind modilicările ce se propun 
a fi aduse statutului, subliniind 
îndeosebi propunerea ca secre
tarul ger.eral al partidului să fie 
ales de congres. Această propu
nere — arată ziarul — a fost 
primită cu aplauze de către de
legați. Ziarul scoate totodată în 
evidență înalta apreciere dată 
în rapoitul prezentat de tovară
șul Virgil Trofin activității to
varășului Nicolae Ceaușescu, fiu 
devotat al partidului și poporu
lui, care s-a contopit cu cele 
mai vitale năzuințe și aspirații 
ale națiunii.

Ritmul înalt 
de dezvoltare 

a economiei 
românești

TOKIO 8 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, tran
smite : Lucrările celui de-al X- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Român sînt consemnate de 
ziarele japoneze ca un eveniment 
de mare însemnătate în viața 
României socialiste. într-o co
respondență a trimisului său 
special la București, ziarul „YO- 
MIURI“ scoate în evidență rit
mul înalt de dezvoltare a eco
nomiei românești și planurile de 
viitor pe care le trasează Con
gresul. Citînd din raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
ziarul relevă importanța pe care 
o acordă România dezvoltării 
colaborării cu toate țările socia
liste și cu statele lumii întregi, 
indiferent de sistemul lor soci
al-politic. Se subliniază că Ro
mânia concepe această colabo
rare și diviziunea internațională 
a muncii ca fiind întemeiate pe 
principiile egalității și suverani
tății, pe respectul reciproc.

VIENA 8 — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : „România ; mîndrie pen
tru realizări“ își intitulează co
respondența din București zia
rul „VOLKSSTIMME“. „Pe pri
mul plan al dezbaterilor celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. — 
se spune în corespondență — stau 
problemele dezvoltării econo
mice. se face cu mîndrie un bi
lanț al rezultatelor de pipă 
acum, insă se discută deschis și 
temeinic și despre lipsuri. Pri
mul ministru Maurer a subli
niat în raportul său că relația 
între producția mijloacelor de 
producție și a bunurilor de con
sum nu poate să fie constantă, 
ci — corespunzător nivelului de 
dezvoltare — trebuie să se mo
difice“- Ziarul citează în conti
nuare cifre oglindind dinamica 
acestei relații în ultima peri
oadă. Sînt menționate, de' ase
menea. creșterile prevăzute in 
următorii cinci ani in diverse 
ramuri industriale.

„Un spațiu larg ocupă, de 
asemenea, în cadrul dezbateri
lor — scrie „VOLKSSTIMME“ 
— problemele științei. Nicolae 
Ceaușescu a spus că omul de 
știință trebuie apreciat dtipă 
ceea ce dă societății în care 
trăiește, iar Maurer a arătat că 
cercetarea științifică trebuie 
să fie orientată spre soluționa
rea problemelor nemijlocit le
gate de producția materială. 
Delegații au înregistrat cu 
mîndrie obiectivul propus în 
viitorul cincinal — introduce
rea învățămîntului obligatoriu 
de 10 ani și aceasta într-o țară 
în care mai existau în urmă cu 
20 de ani milioane de anal
fabeti“.

în U.R.S.S. a fost 
lansat „Zond-7“
MOSCOVA. — Agenția 

TASS anunță că vineri în 
Uniunea Sovietică a fost 
lansată cu ajutorul unei pu
ternice rachete purtătoare 
stația automată „Zond-7“.

Scopul lansării este conti
nuarea studierii Lunii și 
spațiului circumlunar, foto
grafierea suprafeții lunare, 
perfecționarea sistemelor de 
bord, a agregatelor și con
strucției complexului rache
tei cosmice.

Intre stație și pămînt se 
păstrează o legătură radio 
permanentă. Dirijarea zbo
rului, determinarea parame
trilor traiectoriei și recep- 
ționarea informațiilor tele- 
metrice de la bordul stației 
se efectuează printr-un com
plex de comandă și măsură
tori.

• LA INVITAȚIA grupului 
interparlamentar al Republicii 
Democrate Germane, la Berlin 
a sosit o delegație parlamen
tară britanică, condusă de David 
Ensor, membru al Camerei 
Comunelor, transmite agenția 
A.D.N.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că la 7 august o 
navă militară americană a pă
truns de două ori în apele teri
toriale ale K.P. Chineze, în zone 
situate în provinciile Guandun 
și Fukien. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.P. Chineze a fost 
autorizat să dea un avertisment 
în legătură cu aceste acțiuni.

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Singapore, YUSOF BIN ISHAK, următoarea telegramă :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român și al meu personal, vă adresez, 
cu prilejul zilei naționale a Republicii Singapore, calde feli
citări și cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența 
Voastră și de progres continuu poporului singaporez.

Vineri după-amiază a pără
sit Capitala tovarășul Erkki 
Salomaa, vicepreședinte al 
Partidului Comunist din Fin
landa, conducătorul delegației 
P.C. din Finlanda, care parti
cipă la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii 'Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Pompiliu Macovei, 
membru al C.C. al P.C.R.

Au fost de față membrii de
legației Partidului Comunist 
din Finlanda, care participă 
la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ
PE „REPUBLICII“, 

„CUPA BUCUREȘTIULUI“
LA FOTBAL

Vacanța fotbalistică e pe 
sfîrșite. Pînă la reluarea cam
pionatului mai sînt puține 
zile. „Golul“ este. însă, um
plut de „Cupa Bucureștiu- 
lui". care se află la a treia 
sa ediție. Organizată de 
C.M.B. — E.F.S., întrecerea 
fotbalistică reunește la start 
cele patru binecunoscute e- 
chipe bucureștene: Dinamo, 
Rapid, Steaua și Progresul.

Programul competiției este 
cu atît mai atrăgător cu cît 
meciurile sînt precedate sau 
intercalate cu activități și ma
nifestări multiple organizate 
în cinstea Congresului al 
X-lea al Partidului și aniver
sării Eliberării țării. Dar iată, 
în detalii, programul :

Sîmbătă, 9 august: orele 
18 : meciul de fotbal Progre
sul — Dinamo. în pauză, 
demonstrații de aeromode- 
lism. După meci, timp de 15 
minute, spectatorii vor putea 
urmări o probă atletică, la 
care-și dau concursul atleți 
bucureșteni — cursa de 3 000 
m. obstacole. In continuare, de 
la orele 20, meciul vedetă : 
Rapid — Steaua Din nou, în 
pauză, probe atletice : 800 m. 
plat fete și băieți. Duminică, 
10 august ■ orele 18 : meciul 
dintre echipele învinse (în 
pauză : 400 m. garduri bă
ieți) 19,45 — 20,00 : sosirea 
sportivilor participanți la Șta
feta „A XXV-a aniversare a 
Eliberării patriei“. Urmează, 
începînd de la orele 20. în 
nocturnă, meciul dintre echi-
pele învingătoare ~ deci 
finala pentru locurile 1—2, cu 
un nou intermezzo în pauză ; 
1500 m. plat fete și băieți.

Locul de desfășurare a a- 
cestor manifestări — Stadio
nul Republicii.

• DUPĂ CUM SE ȘTIE, e- 
chipa de tenis a Angliei, care a 
eliminat Brazilia din „Cupa 
Davis“ și urmează să întîlnească 
în finala interzonală formația 
României la Wimbledon, va ră- 
mîne neschimbată : Marc Cox, 
Graham Stilwell, Peter Curtis și 
Gerald Battrick. Se crede însă că 
Peter Curtis nu-și va mai păstra 
locul pentru proba de dublu și 
va fi înlocuit de Stilwell, care 
de obicei nu joacă alături de 
Cox. între timp, în capitala bri
tanică au sosit primii jucători 
români Petre Mărmureanu și Se
ver Dron împreună cu căpitanul 
echipei Gheorghe Cobzuc. Jucă
torii români au început să se 
antreneze pe terenurile de gazon.

• SALA FLOREASCA din 
Capitală găzduiește în zilele de 
sîmbătă 9 și duminică 10 august 
competiția internațională de judo 
dotată cu „Cupa Eliberării“, la 
care participă echipele Cubei, 
Iugoslaviei, României și selecțio
nata de tineret a României.

In ambele zile de concurs în
trecerile încep la ora 18,30.

• ÎN CADRUL turneului tri
unghiular de fotbal ce se desfă
șoară la Lourențo Marques, 
Sporting Lisabona a întrecut cu 
scorul de 1—0 (0—0) formația 
Benfica Lisabona. Golul victoriei 
a fost înscris în minutul 85 de 
Nelson. în alte ,două partide an
terior disputate, Racing Club din 
Buenos Aires a terminat la ega
litate : 0—0 cu Sporting și a 
pierdut cu 0—1 la Benfica.

Institutul roman pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea a organizat la Casa de 
cultură a institutului expoziția 
de fotografii documentare 
„Dezvoltarea Republicii Popu
lare Mongole“, pusă la dispo
ziție de ambasada R. P. Mon
gole la București.

Cu prilejul deschiderii ex
poziției, care a avut loc vi
neri la amiază, au luat cuvîn- 
tul Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., șl 
Damdinnerenghiin Bataa, am
basadorul R.P. Mongole în țara 
noastră.

(Agerpres)

„Cupa tineretului de la sate“ înainte 
de startul in marea finală

De cîteva zile, în mai multe localități din țară — Galați, 
Brăila, Timișoara, Giurgiu, Tg. Mureș, Satu Mare, Iași etc — 
se desfășoară întrecerile pe zone ale „Cupei tineretului de la 
sate“. Echipele campioane ale județelor la fotbal, volei, hand
bal, oină, campionii județelor la trîntă, ciclism și atletism, se 
află într-un ultim efort pentru a-și ciștiga dreptul de a concura 
la întrecerile marii finale — prima finală pe țară, de altfel, a 
competiției — ce vor avea loc în zilele de 16, 17, 18 și 19 august, 
la București.

CRAIOVA

In ultimile zile pe Stadio
nul Tineretului și baza sportivă 
Voința din Cralova cît și pe 
cea din Tr. Severin și-au dispu
tat întîietatea sportivă la fotbal, 
volei și oină, în cadrul etapei 
de zonă a Cupei tineretului de 
la sate, formații sportive din 
județele : Dolj, Gorj, Mehedinți 
și Caraș-Severin.

Comportarea bună a sporti
vilor doljeni a dus în final la 
calificarea pentru faza pe țară a 
patru echipe din acest județ. 
La fotbal s-a calificat echipa 
comunei Afumați, echipă alcă
tuită din jucători din cele 3 
sate componente, oglindind pre
ocuparea tuturor asociațiilor 
sportive de aici pentru această 
activitate. Notăm numele or
ganizatorului de joc Dumitru 
Dinu, brigadier fruntaș la 
C.A.P., un vechi și pasionat a- 
himator al vieții sportive din 
comuna Afumați.

La handbal atît la fete cît și 
la băieți, primul loc a revenit 
tot reprezentanților județului 
Dolj, respectiv echipelor din 
Valea Stanciului și Poiana 
Mare

Oinarii din Gîngiova, care au 
reușit după 10 ani să-i învingă 
la faza pe județ pe cei din 
Boureni, participanți și în cam
pionatul republican, s-au califi
cat la finala pe țară. Merită 
toate laudele

Singura disciplină la care nu 
s-au calificat tinerii din Dolj a 
fost voleiul, dominat net de e- 
chipele județului Caraș-Severin 
care au ocupat locul I atît la 
băieți cît și la fete.

în general jocurile au fost 
viu disputate și de un nivel teh
nic ridicat, dovedind nu numai 
elanul și voința tinerilor, ci și

tejmema
TINEREȚE FARA BATRINE-

J ; rulează la Patria (orele 9;
11.30. 14; 16,30; 19; 21,15).
• BUN PENTRU SERVICIUL
AUXILIAR : rulează la Republica 
(orele 9.30: 11,45; 14: 16,30; 18,45:
21).
• ȘOPRONUL ROȘU : rulează la 
Festival (orele 9,15; 11,15; 13,15; 16; 
18,30; 21). Grădina Festival (ora
20,15).
• DEȘERTUL ROȘU i rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21, 
Grădina Doina (ora 20,15).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Buzeștl (orele 15; 18). Grădina Bu- 
zeștl (ora 20,15).
• A TRAI PENTRU A TRAI î 
rulează la Giulești (orele 15: 
17,45).
• COMEDIANȚII ; rulează la VI- 
tan (ora 16), Grădina Vitan (ora
20,15).
• VERA CRUZ î rulează la Gră
dina Lira (ora 20.15).
• CÎND PRIMĂVARA E FIER
BINTE : rulează la Union (ore
le 15.30; 18, 20,30).
• TELEGRAME j rulează la Vii
torul (orele 15.30: 18: 20.30).
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT: 
rulează la Progresul-parc (ora
20,15).
• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Excelslor (orele 10; 
12,30: 16: 18.30: 21). Flamura (orele 
9—16 în continuare ; 18,15), Grădi
na Expoziției (ora 20,15).
• CRIMA DIN PĂDURE: rulează 
la Tomls (oreîe 9—15 în continua
re ; 18,15). Grădina Tomls (ora
20,30).
• AM DOUA MAME ȘI DOI 
TAȚI: rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).
• CONTEMPORANUL TĂU î ru
lează Ia Progresul (orele 15,30; 19).
• CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III : rulează la Pacea (orele 15.30; 
18: 20,30).
• ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI rulează la Giulești (ora
20,30).
• PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR : 
rulează la Flamura (ora 20,30).
• LANTERNA CU AMINTIRI î

Vineri, în cea de-a 4-a zi a 
lucrărilor seminarului european 
O.N.U., care se desfășoară la 
Iași, au continuat dezbaterile a- 
supra unoi probleme actuale 
ale folosirii forței de muncă fe
minină în producție, ale orientă
rii și ridicării calificării profesio
nale a femeilor.

Au luat cuvintul : Vida Cok 
(Iugoslavia), Ritta Auvihen (Fin
landa). Milada Hrda (Cehoslova
cia). Polina Ivanovna Kovalenko 
(Ucraina), Nina Sergheeva 
(U.R.S.S.), Zofia Szydlowska 
(Polonia), Jose Maraval Yerrero 
(Spania), Mariette Raway (Bel
gia), Ana Drăgan (România), 
Kirsten Rudfeld (Danemarca), Ju- 
lia Turgonjy (Ungaria), Michael 
Fogarty (Irlanda), R. H. Bergman 
(reprezentantul O.I.M.), Nicolina 
Atahassova Filieva (Bulgaria), 
Hilde Wirtz (Elveția), Clanthis 
Vakis (Cipru), Ana Cohen (Ita
lia), Eva Kol Stad (Norvegia), 
Alice Arnold (reprezentanta Aso
ciației Internaționale a tinerilor 
femei creștine), Alice Chevalley 
(reprezentanta Federației Sindica
le Mondiale), Emilienne Brun- 
foud (reprezentanta Federației 
Democratice Internaționale a Fe
meilor), Marianne Bargil (repre- 

preocuparea pentru sport. E- 
chipele cu cea mai bună com
portare au fost cele care po
sedă și baze sportive mai bine 
puse la punct. Spectatorii pre
zenți în număr mare la aceste 
întîlniri au încurajat pe tot 
parcursul pe favoriții lor do
vedind competentă și corectitu
dine.

V. RĂVESCU

GALAȚI

La disciplinele handbal și fot
bal — băieți și fete — au parti
cipat aici, la Galați, pentru faza 
pe zonă echipele campioane ale 
județelor Constanța, Brăila, Ia
lomița, Tulcea și Galați. între
cerile la fotbal s-au desfășurat 
sistem eliminatoriu, iar la hand
bal atît la băieți cît și la fete 
sistem turneu.

La fotbal, în finală, s-au în- 
tîlnit echipele județelor Ialo
mița și Constanța, aceasta din 
urmă cîștigînd cu scorul de 
1—0; Constanța a eliminat pe 
rînd — Brăila cu 1—0, Galați cu 
5—1 și a intrat în finală ; Ialo
mița a eliminat Tulcea cu 5—1.

La handbal fete — pe primul 
loc Constanța — cîștigătoarea 
turneului, apoi pe locul II — 
Ialomița, locul III — Tulcea. 
La băieți locul I Galați, locul 
II Constanța, locul III Tulcea.

BRĂILA

Aici au participat aceleași 
județe, cu echipele campioane 
la oină. A cîștigat județul Ialo
mița. La volei fete a cîștigat e- 
chipa din comuna Slobozia Co- 
nachi reprezentanta județului 
Galați iar la volei — băieți, a 
cîștigat echipa județului Tul
cea.

TBMIPUL DV. UBEIR
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18).
• NElMBLÎNZITA ANGELICA : 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18; 20,15).
• CONTESA COSEL : rulează la 
Favorit (orele 10; 13; 16,15; 19,30).
• SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează Ia Doina (o- 
rele 11,30. 13,45: 16. 18,15; 20,30),
Gloria (orele 9; 11,15: 13.30 16: 18;
20,30).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD : 
rulează la Popular (orele 15.30: 18: 
20).
• TITANIC VALS : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18, 20,30).
• NEAMUL ȘOIM AREȘTILOR : 
rulează la Miorița (orele 9,30: 
12,45, 16,45, 19,45).
• ÎNCOTRO OMULE ? rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).
• STRĂZILE AU xMINTIRI : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
• BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA : 
rulează la Aurora (ora 17).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS:
rulează la Grlvlța (orele 9, 11,15: 
13,30; 16; 18.15; ?0,30). Aurora (ore
le 9; 11; 13; 15: 19). Grădina
Aurora (ora 20.15) Arta (orele 9.15- 
15,45 în continuare : 18,15), Grădi
na Arta (ora 20,30), Floreasca (o- 
rele 11,15; 13.30. 16. 18,15; 20,30).
• LOVITURA PUTERNICĂ : ru
lează la Rahova (orele 15,30. 18), 
Grădina Rahova (ora 20.30), Volga 
(orele 15,30—18 în continuare : 
18,15: 20,30).
• CREOLA. OCHII-Ț1 ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Luceafărul 
(orele 8.30: 11: 13.30; 16; 18.30: 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30: 16; 
18,30; 21). Feroviar (orele 8,30: 11: 
13,30; 16: 18,30: 21), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.30; 18,45; 21). Me
lodia (orele 8,30; 11: 13,30: 16; 18,30; 
20,45). Stadionul Dinamo (ora
20.15) .
• SECRETUL CIPRULUI : ru
lează Ia Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20,30).
• HAIDUCII ; RAPIREA FECIOA
RELOR : rulează la Unirea (ora 
16), Grădina Unirea (ora 20,15).
• DESENE SECRETE t rulează la 
Lumina (orele 9,30—15.45 în conti
nuare : 18,15; 20.30).
• TARZAN, OMUL JUNGLEI ; 
rulează Ia înfrățirea între popoare 
(orele 15: 17.45: 20).
• NEÎMBLINZITA ANGELICA : 
rulează la Dacia (orele 8.45;—16,45 
în continuare ; 18,45: 20.45).
• COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI CÎINT VERZI : rulează la 
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15) , Grădina Bucegi (ora 20,30). 

zentanta Consiliului Internațional 
a femeilor democrate).

★
în cursul zilei de vineri, parti- 

cipanții la seminar au vizitat Bi
serica Trei Ierarhi și au luat 
parte la un cocteil oferit de 
episcopul vicar al Mitropoliei 
Moldovei și Sucevei din Iași, 
Dirineu Suceveanul.

La lucrările seminarului au 
mai sosit în aceste zile reprezen- 
tatiți ai unor organizații interna
ționale : E. Kootz, delegata 
S.U.A. în Comisia pentru statutul 
femeii a O.N.U., dr. A. Patros 
Barvazian, delegată a O.M.S., 
Nevenka Petric, reprezentanta 
Federației internaționale pentru 
planificare familială, precum și 
delegata femeilor din Turcia, L. 
Sayar.

Lucrările seminarului continuă.

Expoziția 
republicană 
a cercurilor 

de fotoamatori
Vineri la amiază s-a des

chis în sala „Nicolae Cristea“ 
din Capitală cea de-a 3-a ex
poziție republicană a cercurilor 
de fotoamatori, organizată de 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
în colaborare cu Asociația ar
tiștilor fotografi.

Cu acest prilej, a luat cuvîn- 
tul inginer Silviu Comănescu, 
secretar general al A.A.F

Expoziția cuprinde circa 170 
de lucrări alb-negru și color, 
selecționate dé juriul central 
dintr-un mare număr de fo
tografii prezentate, primăvara 
aceasta, în cadrul expozițiilor 
județene.

Deschisă sub semnul celor 
două evenimente importante 
ale acestui an — cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. și cea 
de-a 25-a aniversare a elibe
rării patriei — expoziția o- 
glindește succesele construc
ției socialiste.

CASA DE FILME BUCU
REȘTI anunță că, în urma 
selecționării celor 745 de 
scenarii, subiecte și idei ci
nematografice prezentate în 
cadrul concursului pe tema 
Viața oamenilor muncii din 
fabrici, uzine și marile șan
tiere ale construcției socia
liste, juriul, alcătuit din 
scriitori și critici de specia
litate, a acordat următoarele 
premii și mențiuni :

PREMIUL II (în valoare 
de 10 000 lei) scenariului 
FIERARUL, autor Ernest 
Cembra—Polcovnicu, din
București ;

PREMIUL III (în valoare 
de 5 000 lei) lucrărilor :

— FARA IDOLI, autor 
ncidentificat, semnat Askle- 
pios (pentru identificare, ru- ‘«75, 
găm semnatarul lucrării să 
ne trimită un nou exemplar 
însoțit de numele și adresa 
sa) ;

— DOI IN TELEGUȚA, 
DOUA-N MAȘINUȚĂ, autor 
Constantin Sîrbu. din Bucu
rești ;

— MIOPUL sau OMUL CU 
UMBRELA, autor Mircea 
Ovidiu Savu, din București ;

MENȚIUNI (în valoare de 
3 000 lei fiecare), ldorărilor :

— ȘASE TINERI, autor 
Ada Pistiner, din București ;

— VIRFUI. CU DOR 
(CUCEREVIN). autor Ion 
Marina, din București ;

— CRIZA, autor Livia 
Moldovan, din Cluj ;

— ECHIPAJUL VASULUI 
SUCEAVA, autor Radu 
Klein, din București.

• MARIANNA. AGENTUL NR. 
0555 rulează la Munca (orele 16; 
18; 20)..
• PRINȚUL NEGRU ; rulează la 
Moșilor (orele 15,30: 18). Grădina 
Moșilor (ora 20,15).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 in continuare).
• ARUNCAȚI BANCA ÎN AER : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sclntell”, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzoril din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Scînteli* *

SÎMBĂTĂ, 9 AUGUST 1969

PROGRAMUL I

• 17,30 Buletin de știri « 17,35 
Pionierii țării salută Congresul • 
18,00 Film artistic : Golgota — 
producție a studiourilor Bucu
rești • 19,30 Telejurnalul de sea
ră. Relatări de la lucrările Con
gresului al X-lea al P.C.R. • 20,30 
Tele-enciclopedia e 21,15 Zboară 
ciocîrlia. Program de dansuri 
populare românești, maghiare și 
germahe • 21,30 Monografii con
temporane. „Munții cresc prin
tre munți“ — Lotru • 21,45 Rit
muri pentru toate vîrstele. Emi
siune muzicală cu Gabriela Teo- 
d.orescu, Octavian Cadia, Eugen 
Mentzel, Florin Bogardo • 22,15 
Congresul al X lea al P.C.R. • 
Cronica lucrărilor Congresului — 
Ediție specială • 22,45 Cincispre
zece minute cu Ion Voicu • 23,00 
Telejurnalul de noapte • 23,15 
Film serial : „Răzbunătorii“ — 
întîmplările prin care a trecut 
Tara King.

PROGRAMUL II

• 19,30 Telejurnalul de seară • 
Relatări de la lucrările Congre
sului al X-lea al P.C.R. • 20,30 
Tele-cinemateca umorului. cu 
Stan Laurel « 20,40 Cîntă forma
ția de jazz Ștefan Berindei • 20,50 
Recitalul de sîmbătă seara. Tineri 
interpreți români, laureați ai u- 
nor concursuri internaționale ale 
anului 1969 : Lucian Marinescu, 
Silvia Marco viei, Mihai Parighe. 
La pian ; Martha Joja • 21,25 
Roman foileton : „Lunga vară 
fierbinte“. Reîntoarcerea familiei 
Quik • 22,15 Congresul al X-lea 
al P.C.R. • Cronica lucrărilor 
Congresului — Ediție specială.


