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B Aprofundînd cu înaltă exigență și responsabilitate partinică problemele 
înscrise pe ordinea de zi, participanții la dezbaterile care au continuat 
ieri au dat o înaltă apreciere Raportului Comitetului Central, și-au 
exprimat deplina aprobare față de Programul partidului, hotărîrea de 
a face totul pentru transpunerea în viață a obiectivelor ce vor fi 
stabilite de Congres.

B într-o vibrantă unanimitate, reafirmînd voința comuniștilor, a tuturor 
celor ce muncesc, delegații au susținut cu un fierbinte entuziasm pro

punerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de 
secretar general al partidului.

V-------------------------------------------------------- _--------------------------------------------------  J

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

NICOLAE CEAUȘESCU «

Raport 
la cel de-al

Xl-lea Congres 
a! Partidului

Comunist Românau adus un înflăcărat omagiu marelui forum al comuniștilor

a apărut în Editura politică

pe conducătorii unor delegații
participante la Congres

Frontului

RELATAREA PRIMIRILOR IN PAGINA A V-A

din Algeria 

Uniunii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit

Moment emoționant în Sala Palatului: purtătorii cravatelor roșii cu tricolor

Astăzi, 28 noiembrie,

posturile noastre de

radio și televiziune vor

transmite direct, in ju-VOM FACE DIN CHEMĂRILE MOBILIZATOARE rul orei 16.00, ședința

partidului, d« delegați |i in
vitați.

9 Conducătorul delegației 

de Eliberare Națională

9 Conducătorul delegației 

Progresiste Senegaleze

în cea de-a treia zi a lucrări
lor celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
au continuat dezbaterile în plen 
asupra problemelor înscrise pe 
ordinea de zi.

Delegații și invitații au întîm- 
pinat cu multă căldură, la so
sirea în sală, pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului,-pe cei
lalți tovarăși din prezidiul Con
gresului, aplaudind și ovaționînd 
îndelung.

Alături de delegați și invitați 
sînt prezenți oaspeții de peste 
hotare care iau parte la Con
gres.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de tovarășul Iosif 
Uglar.

în continuarea dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Miu Do- 
brescu, delegat 
al organizației 
județene de par
tid Suceava, Ge- 
lu Kahu, de
legat al organi-» 
zației județene 
de partid Galați, 
Ștefan Voitec, 
delegat al orga
nizației județene 
de partid Dolj, 
Ștefan Mocuța, 
delegat al orga
nizației județene 
Iuliana Bucur, delegat al orga
nizației județene de partid Con
stanța, Nicolae Giosan, delegat 
al organizației județene de
partid Ilfov, Carol Dina, delegat 
al organizației municipale de
partid București, Alexandru 
Toană, delegat al organizației 
județene de partid Dolj, Maria 
Stănescu, delegat al organiza
ției județene de partid Iași, 
Vasile Sechel, delegat al orga
nizației județene de partid Bra
șov, Neculai Agachi, delegat al 
organizației județene de partid 
Galați, Ion Traian Ștefănescu, 
delegat al organizației județene 
de partid Timiș și Virgil Teodo- 
rcscu, delegat al organizației 
județene de partid Mureș.

S-a anunțat că pentru a par
ticipa la Congresul XI al P.C.R. 
au mai sosit reprezentantul 
Partidului Comunist din Bolivia 
și reprezentantul Partidului U- 
nificat al Comuniștilor Haitieni prezenți în sală, pionierii 
— Jacques Dorcilien, membru al minează secretarului general al 
Comitetului Central al partidu- »••’••• ■
lui.

Oaspeții au fost salutați căl
duros din partea conducerii

După pauză, la reluarea lu
crărilor, ședința a fost prezi
dată de tovarășul loan Ursu. 

în continuarea dezbaterilor 
au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Pană, delegat al or
ganizației județene de partid 
Brăila, Gheorghe Brehuescu, 
delegat al organizației 
țene de partid Iași, 
Miculescu, delegat al 
zației județene de partid 
lomița, Ștefan Voicu, delegat 
al organizației județene de 
partid Dolj, Mihai Dalea, dele
gat al organizației județene de 
partid Satu Mare, Istvan Pe- 
terfi, delegat ai organizației ju
dețene de partid Cluj, George 
Macovescu, delegat al organi- 

1 zației județene 
de partid Bu
zău, și Mihail 
Florescu, dele
gat al organiza
ției județene de 
partid Prahova.

...în sunetele 
trompetelor, ca
re ritmează un 
marș pionie
resc, în sala 
Congresului își 

fac apariția purtătorii cravate
lor roșii cu tricolor. Este un 
moment emoționant prin care 
cei mai tineri cetățeni ai pa
triei omagiază marele forum al 
comuniștilor, pe cel mai iubit 
prieten și îndrumător al pionie
rilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu glasuri cristali
ne, ei rostesc versuri de vir 
brantă emoție prin care își ex
primă, in numele celor peste 
două milioane de pionieri, dra
gostea fierbinte față de partid, 
de conducerea sa înțeleaptă, 
recunoștința profundă pen
tru copilăria lor fericită,. asi
gurată de minunatele condiții 
de viață și învățătură create 
de partidul nostru, hotărîrea 
lor de a se pregăti temeinic 
pentru a deveni constructori 
de nădejde ai socialismului și 
comunismului pe pămîntul pa
triei dragi

în aplauzele și ovațiile celor 
în-

A TREIA ZI

II (RARILOR

de partid Cluj,

jude- 
Angelo 
orgâni- 
‘ Ia-

partidului mesajul adus Con
gresului al Xl-lea al P.C.R.

(Continuare în pag. a IV-a)

ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CREZUL NOSTRU DE MUNCĂ Șl ACȚIUNE!

Din întreaga țară — vibrante mesaje ale 
pe adresa Congresului

de închidere a lucrări-

lor celui de-al Xl-lea

Congres al Partidului

Comunist Român

uteciștilor r

pai'ticipaiiților
la dezbateri

Acum, cînd orele Congresului sînt orele țării, 
cînd gindurile și ideile sale găsesc adinei, tulbu
rătoare rezonanțe în mintea și în sufletul fie
cărui comunist, al fiecărui tînăr, rememorăm, 
emoționați și gravi, cuvintele-chemare pe care 
ni le-a adresat de la înalta tribună secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„Dovediți-vă, în tot ce faceți, luptători înflăcărați 
pentru coftiunism. pentru ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civilizație !“.

Sub impresia de neuitat a

NI SE CERE SA FIM 
LA ÎNĂLȚIMEA 

VÎRSTEI NOASTRE

acestei vibrante

chemări, consemnăm 
acele gînduri și acele 
pot vorbi pilduitor 
responsabilitatea și maturitatea cu care întot
deauna a 
duiui, ale 
pe deplin 
mîndu-le 
intr-un program 
acțiune revoluționară.

în rindurile ce urmează 
fapte care prin ele însele 
despre felul în care, cu

răspuns marilor chemări ale parti- 
istoriei, tineretul nostru își însușește 
aceste prețioase îndemnuri transfor- 

în programul său propriu de viață, 
concret și mobilizator de

Devotamentul pe viață

„Ceea ce am înțeles eu și to
varășii mei din această înaltă 
chemare — ne spune Victor 
Constantin, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului, 
Slatina — este faptul că expri- 
mînd un îndemn la fapte, la 
muncă, ea aprofundează și căi
le, direcțiile în care organizația 
noastră, fiecare tînăr................
acționeze.

Dacă în Programul 
tineretul este definit, 
exact, „o puternică forță socia
lă, viitorul însuși al națiunii 
noastre socialiste", din cuvinte
le Raportului înțelegem cu toa
tă claritatea că nouă înșine ne 
revine sarcina de mare răspun
dere de a ne educa și a ne pre
găti pentru a fi cu adevărat 
demni de această învestitură. 
Eu sînt încredințat că din a- 
ceste cuvinte înflăcărate, tine
retul, fiecare organizație U.T.C. 
își va desprinde un program 
concret de acțiune.

trebuie să

partidului, 
sintetic și

Puterea de a vedea 
viitorul

de DUMITRU M. ION
Aceste zile ale celui de-al 

Xl-lea Congres al P.C.R., 
sărbători ale muncii care 
niciodată nu se poate ter
mina în patrie, sînt zile 
care ne arată adevăratul 
nostru chip, fața României 
moderne angajată intr-un 
efort unanim să urce pe 
trepte de glorie. Comuniștii 
și țara, toată suflarea cu
prinsă intr-un cor de fapte, 
de adevăruri și mărețe vic
torii, au vorbit prin rapor
tul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, simplu, convin
gător despre viața noastră 
de pînă acum, despre viața 
noastră viitoare, despre pa
tria noastră liberă cloco-

tind de înalt fior patriotic.
Fiecare faptă a muncito

rilor, țăranilor și intelectu
alilor stă mărturie: în
seamnă puterea noastră de 
a zămisli, înseamnă pute
rea noastră de a vedea vii
torul, știința de a înălța in 
ritmuri cutezătoare, după 
programul partidului, pa
tria de azi pentru gloria ei 
de mîine. Mîndria de a mă 
fi născut și a fi al Români
ei cu fiecare fărîmă de cu
get și simțire mă face să 
îAțeleg odată mai mult că 
1 aportul secretarului gene
ral al P. C .R., tovarășul

(Continuare in pag. a VI-a)

Marele’ forum al celei mai bune expe
riențe de muncă și viață, al celei mai scă
părătoare inteligențe, al celor mai înari
pate visuri și proiecții pentru viitor, care 
este, în aceste zile, Congresul al Xl-lea, a 
făcut să vibreze, în conștiința fiecăruia din
tre noi, chemarea pe care secretarul gene
ral ai partidului a adresat-o celor tineri de 
a-și însuși, înainte de orice, 
nist care, așa cum spunea 
caracterizat și caracterizează 
vitate a partidului nostru.

Unul dintre excepționalele 
Nicolae Ceaușescu

spiritul comu- 
domnia sa, a 
întreaga acti-

merite ale to-
varășului
constă în aceea că, sub condu
cerea sa, partidul nostru a adus, 
chiar în ceea ce privește no
țiunea însăși — modul în care 
este conceput spiritul comunist 
în epoca contemporană - clarificări fun
damentale. Sub îndrumarea sa, unui anu
me fixism, unei anume rigidități în mo
dalitățile de a judeca și acționa, comu
niștii români i-au opus imaginea procesului, 
a devenirii permanente, proprii dealtfel gîn- 

, dirii dialectice marxist-leniniste. întreaga 
noastră activitate se umple astfel de viață, 
fiindcă, pătrunzînd filozofia secretarului ge
neral al partidului, noi ne opunem ideii 
treptelor atinse odată pentru totdeauna, in
diferent dacă este vorba de o țară, de un 
om luat individual, sau chiar de lumea în
treagă. De aici, concluzia asupra necesită
ții bătăliilor neîntrerupte în scopul progre
sului, bătălii care vor porni de la fiecare cu 
sine însuși, circumscriind, în același timp, 
planeta în totalitate. De la ordinea de tip 
revoluționar și științific din concepțiile, ati
tudinile și munca fiecărui individ, pînă la 
noua ordine economică și politică interna-

țională, la pace și colaborare între toate 
popoarele - iată sîmburele viu, dinamic, al 
spiritului comunist, în viziunea partidului co
muniștilor români.

Impresionant este faptul că, aproape de 
fiecare dată cînd se adresează tineretului, 
tovarășul Nicolae Ceaușesc.u deschide largi 
paranteze, aduce puternice sublinieri în le
gătură cu datoria celor aflați la vîrsta for
mării de a-și însuși spiritul comunist. Se re- 

' găsește, cred, în acest gest generos al dom
niei sale acea mare nădejde a oamenilor 
celor mai înțelepți în puterea înnoitoare a 

generațiilor care vin precum pri- 
măverile. învățătura, munca, gîn
direa științifică, dragostea de 
progres și civilizație, patriotis
mul și internaționalismul, respec
tul față de om în multiplele sale 

de la capacitatea de sacrificiu 
îngimfării și grandomaniei —,

Eugen Florescu

aspecte - 
la evitarea 
opoziția față de vechi și retrograd, spiritul 
colectivist militant, de luptător înflăcărat - 
iată conținutul chemării către tineret, de fapt 
un admirabil portret al omului nou, pe care-l 
făurește partidul crescînd generațiile, tinere.

Sintem, perttru' toate aceste strălucite în
vățături, profund îndatorați bărbatului pe 
care l-am ales și-l vom realege în fruntea 
noastră. Din gîndirea sa, transpusă concret 
în exemplul său comunist de a trăi, am 
reținut chiar în aceste zile ale Congresului 

i al Xl-lea și o memorabilă expresie, sublimă 
ca o poezie 
viață.

A-ți însuși 
înseamnă, în 
re tot atîta cit îți stă aprinsă lumina ochilor !

înseamnă a te dărui total I

profundă : devotamentul pe

cu adevărat spiritul comunist 
timp, a fi consecvent în dărui-

>



Lucrările Congresului al Xl-lea al P. C. R.
— Din cuvîntul participanților la dezbateri —

Programul partidului, Directi
vele și Raportul Comitetului 
Centra) elucidează și pun în 
evidență cu o mare forță de 
penetrație pentru fiecare dome
niu care sint căile de urmat 
pentru realizarea obiectivelor 
propuse, a spus tovarășul Ilie 
Verdeț, delegat al organizației 
județene de partid Arad, în des
chiderea lucrărilor secțiunii pri
vind politica de dezvoltare a .ba
zei de materii prime și indus
trializare socialistă a țării. Do
cumentele pe care le dezbatem, 
a spus vorbitorul, poartă în în
tregul lor conținut amprenta 
strălucitei personalități a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
cărui realegere în funcția de 
secretar general al partidului o 
susțin cu toată convingerea. în 
continuare, în cadrul unei ample 
analize a direcțiilor dezvoltă
rii industriale a țării, a fost su
bliniat faptul că această dezvol
tare implică antrenarea unui 
volum sporit de resurse materia
le, că ritmul creșterii economice 
depinde într-o măsură din ce în 
ce mai mare de eficiența utili
zării lor, de modul cum se reali
zează cerința valorificării su
perioare și a economisirii lor cît 
mai stricte.

Lucrările secțiunii pentru con
strucții, transporturi, industrie 
locală, gospodărie comunală și 
cooperație meșteșugărească au 
fost deschise de tovarășul Vasile 
Patilineț, delegat al organiza
ției județene de partid Caraș- 
Severin. care a susținut cu căl
dură propunerea realegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului. Vorbitorul a scos în 
evidență preocuparea constantă 
a partidului de a așeza întreaga 
activitate de conducere a econo
miei pe temeiurile științei, evo- 
cînd contribuția deosebită, teo
retică și practică, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la înfăptuirea 
acestui proces. Analizînd în a- 
mănunțime sarcinile stabilite in 
documentele Congresului pentru 
sectorul economiei forestiere și 
materialelor de construcție, vor
bitorul a subliniat necesitatea 
concentrării eforturilor în direc
ția valorificării superioare a re
surselor naturale și a economi
sirii cît mai stricte a resurselor 
energetice, a diversificării pro
ducției, premisă esențială pentru 
creșterea Competitivității pe pie
țele externe și ridicarea eficien
ței economice.

Alăturîndu-mă voinței comu
niștilor, a întregului popor, sus
țin din toată inima realegerea 
în înalta funcție de'secretar ge
neral al partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a spus tova
rășul Vasile Vîlcu, delegat al 
organizației județene de partid 
Constanța, în cuvîntul rostit la 
deschiderea lucrărilor secțiunii 
pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și ape. în 
documentele programatice su
puse dezbaterii și aprobării 
Congresului, documente ce co
respund pe deplin intereselor 
vitale ale națiunii noastre, se 
regăsește aportul nemijlocit și 
deosebit de prețios al secreta
rului general al partidului. Re- 
ferindu-se pe larg la sarcinile 
care revin în perioada următoa
re agriculturii, vorbitorul, după 
ce a subliniat eforturile impor
tante făcute de statul nostru 

pentru continua dezvoltare și 
modernizare a bazei sale tehni- 
co-materiale, referindu-se și la 
experiența județului Constanța, 
a vorbit despre unele direcții de 
acțiune pentru sporirea însem
nată a producțiilor agricole, 
pentru utilizarea cu eficiență a 
pămîntului, a bazei tehnico-ma- 
teriale cu care este înzestrată 
agricultura.

Deschizînd lucrările secțiunii 
pentru învățămînt, pregătirea 
forței de muncă și a cadrelor, 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
delegat al organizației județene 
de partid Mureș, a relevat aten
ția deosebită acordată de docu
mentele Congresului față de 
dezvoltarea continuă a școlii ro
mânești. Susținînd propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de secre
tar general al partidului, vorbi
torul a subliniat contribuția re
marcabilă, teoretică și practică, 
pe care secretarul general al 
partidului a adus-o la elaborarea 
problemelor fundamentale și la 
înfăptuirea deciziilor privind 
dezvoltarea și perfecționarea in- 
vățămîntului. Subliniind rolul 
sporit al școlii în actuala etapă, 
vorbitorul a expus sarcinile ce 
revin învățămîntului în legarea 
școlii, pe toate treptele ei, de 
activitatea productivă, în perfec
ționarea pregătirii cadrelor. O- 
prindu-se asupra exigențelor 
educative ale edificării societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, vorbitorul s-a referit la în
datorirea educării tineretului 
școlar în spirit revoluționar, al 
înaltei lor responsabilități față 
de muncă și societate.

Congresul al Xl-lea va rămîne 
în istoria partidului și patriei ca 
un moment epocal, care mar
chează ridicarea națiunii noas
tre pe o treaptă superioară de 
dezvoltare, a spus tovarășa Elena 
Ceaușescu, delegată a organiza
ției județene de, partid Argeș, în 
cuvîntarea rostită la deschiderea 
lucrărilor secțiunii pentru cer
cetare științifică și proiectare. 
Referindu-se la rolul important 
pe care documentele Congresu
lui îl acordă în mod firesc știin
ței, deoarece în epoca actuală 
progresul nu se poate realiza 
decît pe baza celor mai noi cu
ceriri ale cunoașterii umane, 
vorbitoarea a făcut o amplă 
arîaliză a sarcinilor care decurg 
din Program și Directive, pentru 
diferitele domenii ale cercetării 
științifice, subliniind cerințele 
descoperirii de noi rezerve de 
materii prime și surse de ener
gie, elaborării de noi tehnolo
gii de valorificare superioară a 
acestora, reducerii ciclului cer- 
cetare-proiectare-producție, îm
binării armonioase a cercetării 
aplicative cu cercetarea funda
mentală. Au fost, de asemenea, 
evidențiate principalele direcții 
spre care se va orienta cerceta
rea în domeniul chimiei.

Documentele programatice su
puse spre dezbatere Congresului 
al Xl-lea al partidului deschid 
orizonturi minunate, a spus to
varășul Emil Drăgănescu, dele
gat al organizației județene de 
partid Iași, în deschiderea lu
crărilor secțiunii privind poli
tica de formare și folosire a ve
nitului național, planificare și 
finanțare a economiei naționale. 
Referindu-se pe larg la princi

palele obiective ale dezvoltării 
economice în etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, vorbitorul a arătat 
importanța deosebită pe care o 
dobîndesc aspectele calitative 
subliniind că secțiunea este 
chemată să își concentreze aten
ția asupra problemelor politi
cii de formare și repartizare a 
venitului național, de sporire a 
eficienței economice, de dezvol
tare economică și socială pe ba
za planului național unic, părți 
constitutive esențiale ale stra
tegiei și tacticii partidului nos
tru. îmi exprim convingerea, a 
spus în încheiere vorbitorul, că 
susținînd în unanimitate reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de secretar 
generai al partidului, îndeplinim 
un act de înaltă răspundere față 
de prezentul și viitorul patriei 
nostre socialiste.

Deschizînd lucrările secțiunii, 
pentru problemele sociale și de 
ridicare a nivelului de trai al 
întregului popor, tovarășul 
Ianos Fazekas, delegat al orga
nizației județene de partid Ma
ramureș, a susținut cu căldură 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului și a afir
mat adeziunea deplină față de 
documentele Congresului. Su
bliniind că țelul fundamental al 
politicii partidului nostru îl 
constituie creșterea continuă a 
nivelului de trai și de civilizație 
al întregului popor, vorbitorul 
s-a referit la sarcinile multiple 
și importante prevăzute de do
cumentele Congresului al Xl-lea 
în acest domeniu. Ca și pînă 
acum, opțiunea fundamentală în 

strategia economică a partidu
lui nostru — menținerea unei 
rate înalte a fondului național 
de dezvoltare economico-socială 
— va permite îmbinarea arrrto- 
nioasă a țelurilor imediate și de 
perspectivă ale societății, va 
asigura atît dezvoltarea accele
rată a economiei, cit și creșterea 
nivelului de trai.

Perioada de după Congresul al 
X-lea, a arătat tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu, delegat al orga
nizației județene de partid Te
leorman, în cuvîntul de des
chidere a dezbaterilor secțiunii 
pentru relații economice și coo
perare internațională, s-a ca
racterizat și prințr-o intensifi
care a participării României la 
diviziunea internațională a 
muncii, la circuitul economic și 
tehnico-științific mondial. La
toate acestea o contribuție ho- 
tărîtoare a avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tocmai de 
aceea, în consens cu voința în
tregului partid, a întregului 
nostru popor, susțin din toată 
inima propunerea realegerii sale 
în funcția de secretar general 
al partidului. în continuare, vor
bitorul s-a referit pe larg la 
sarcinile care decurg din do
cumentele celui de al Xl-lea 
Congres, la coordonatele majore 
ale activității viitoare în dome
niul relațiilor economice inter
naționale și cooperării în pro
ducție cu alte state, astfel încît 
acestea să contribuie la accele
rarea creșterii venitului națio
nal, la ridicarea bunăstării na
țiunii noastre.

Deschizînd lucrările secțiunii 
pentru problemele dezvoltării o- 
rînduirii sociale și de stat și 
democrația socialistă, tovară
șul Emil Bodnaraș, delegat al 
organizației județene de partid 
Suceava, a arătat că inițierea 
documentelor de excepțională 
însemnătate supuse dezbaterii 
Congresului aparține secretaru
lui general al partidului, ela
borarea și fundamentarea lor 
științifică reflectînd nedezmin
țita capacitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a investi
ga și sintetiza noile fenomene 
ale societății românești și ale 
vieții internaționale. Cuvîntarea 
s-a referit pe larg la însemnăta
tea deosebită teoretică și prac
tică a modului în care Progra
mul definește funcțiile partidu
lui în conducerea operei de fău
rire a noii societăți, la viziunea 
de largă perspectivă a partidu
lui nostru în care adîncirea con
tinuă a democrației socialiste se 
desfășoară în corelație indisolu
bilă cu creșterea rolului statului 
ca principal instrument în orga
nizarea activității economico-so- 
ciale. în încheiere, vorbitorul a 
arătat că marele forum ăl co
muniștilor din țara noastră va 
alege conducerea politică desti
nată să-i realizeze hotărîrile, 
Comitetul Central și pe secreta
rul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Niciodată, în întreaga istorie 
a partidului, un congres nu a 
avut pe masa de lucru docu
mente de o asemenea însemnă
tate pentru destinele națiunii — 
a spus tovarășul Cornel Burtică, 
delegat al organizației județene 
de partid Sibiu, deschizînd lu
crările secțiunii pentru proble
mele ideologice, ale activității 
politice, culturale și de educa
ție socialistă. Relevînd rolul 
determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu atît în acti
vitatea practică de conducere, 
cît și pe planul activității teo- 
retico-ideologice, vorbitorul a 
spus : Mă asociez din toată 
inima la actul de voință al în
tregului partid și popor, care 
dorește ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar 
general al partidului. Referin
du-se pe larg la direcțiile spre 
care va fi orientată activitatea 
ideologică, politică și cultural- 
educativă, în lumina documente
lor celui de al Xl-lea Congres, 
vorbitorul a scos în evidență 
sarcinile de înaltă răspundere 
ce revin celor care lucrează în 
domeniul propagandei de partid, 
al științelor sociale, presei și 
radioteleviziunii, creației li- 
terar-artistice. pentru întărirea 
spiritului militant, partinic, in 
toate compartimentele vieții 
sociale.

în deschiderea lucrărilor sec
țiunii pentru problemele orga
nizatorice ale vieții interne de 
partid și ale organizațiilor de 
masă și obștești a luat cuvîntul 
tovarășul Mihai Telescu, dele
gat al organizației județene de 
partid Timiș, care a susținut cu 
căldură realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului. 
Referindu-se la întărirea rolu
lui conducător al partidului în 
toate domeniile de activitate, 
vorbitorul a subliniat că în
treaga activitate de partid este 
pătrunsă de spirit revoluționar, 
de exigență și răspundere parti
nică, asigurîndu-se aplicarea pe 

scară largă a principiilor muncii 
și conducerii colective, a centra
lismului democratic, participa
rea masivă a comuniștilor la 
elaborarea și înfăptuirea exem
plară a politicii partidului și 
statului în toate domeniile. E- 
xercitarea cu succes de către 
organele și organizațiile de 
partid a rolului lor conducător, 
s-a arătat în continuare, este 
indisolubil legată de perfecțio
narea stilului și metodelor lor 
de muncă, de aplicarea în viață 
a sarcinilor stabilite în acest 
domeniu de istoricele documen
te ale Congresului al Xl-lea.

Tovarășul Ștefan Andrei, dele
gat al organizației de partid 
Vîlcea, a arătat, în deschiderea 
lucrărilor secțiunii pentru ac
tivitatea internațională a parti
dului și statului, că partidul se 
înfățișează la Congres cu un 
bilanț deosebit de bogat în sfera 
raporturilor externe, ultimii 
cinci ani marcînd și din acest 
punct de vedere perioada cea 
mai fertilă din istoria României. 
Subliniind că aceste mari suc
cese sînt puternic legate în inima 
întregului nostru popor, ca și în 
conștiința lumii, de activitatea 
prestigioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul și-a ex
primat convingerea fermă că 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al partidului consti
tuie o premisă esențială și ga
ranția continuității acestei po
litici fertile. Referindu-se pe 
larg la liniile directoare ale po
liticii internaționale a partidu
lui și statului, vorbitorul a ară
tat în încheiere că o oglindă 
vie a relațiilor internaționale 
deosebit de ample ale partidu
lui nostru, a stimei de care se 
bucură pe arena mondială, o 
constituie însuși faptul că la 
lucrările Congresului participă 
un număr atît de mare și de 
reprezentativ de delegații de 
peste hotare.

Congresul al Xl-lea al P-C.R. 
— a relevat în cuvîntul său to
varășul Miu Dobrescu, delegat 
al organizației județene de partid 
Suceava — constituie un mo
ment epocal în istoria țării 
noastre. în acest climat fier
binte, a adăugat vorbitorul, a- 
sociez voinței unanime arză- 
toarea dorință a sucevenilor ca 
iubitul conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să fie reales 
în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român. Cred că ar trebui, în 
legătură cu matura declarație 
făcută ieri de către secretarul 
general al partidului, ca și alți 
tovarăși din conducere să tragă 
concluziile care se impun din 
aceasta — a spus vorbitorul. 
Materializarea vastului program 
pe care îl va adopta acest înalt 
forum va însemna și pentru me
leagurile sucevene un adevărat 
salt în toate domeniile de acti
vitate, zestrea industrială a ju
dețului urmînd a se îmbogăți cu 
30 de noi întreprinderi. în în
cheiere, vorbitorul și-a expri
mat deplina adeziune la politi
ca externă promovată de țara 
noastră.

De la înalta tribună a Con
gresului vă rog să îmi permiteți 
să exprim aleasa stimă și pre
țuire a tuturor oamenilor mun
cii din județul Galați, față de 
activitatea prodigioasă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 

voința lor unanimă de a fi re
ales în funcția de secretar gene
ral al partidului — a spus to
varășul Gelu Kahu, delegat al 
organizației județene de partid 
Galați. In continuare, vorbitorul 
s-a referit la dezvoltarea econo
mică a județului, arătînd că â- 
cesta va beneficia în viitorul 
cincinal de un volum dublu de 
investiții decît în cel actual, că 
aceasta va determina, pe lîngă 
o sporire substanțială a produc
ției. importante modificări în 
structura populației ocupate, în 
gradul de urbanizare, în crește
rea nivelului de trai. Desfășu- 
rîndu-mi activitatea în domeniul 
construcțiilor navale — a spus 
vorbitorul — mă bucură sincer 
că acest sector va cunoaște în 
viitorul cincinal dezvoltarea cea 
mai spectaculoasă, regăsind în 
această orientare, cutezanța și 
realismul cu care secretarul ge
neral al partidului a deschis 
larg perspectivele industriei 
navale românești.

în cuvîntul său, tovarășul Ște
fan Voitec, delegat al organiza
ției județene de partid Dolj, și-a 
exprimat totala adeziune față de 
documentele Congresului. Rele
vînd pe larg preocupările con
stante ale partidului pentru con
tinua adîncire a democrației so
cialiste, vorbitorul a subliniat 
că măsurile luate de partid în 
perioada de după Congresul al 
X-lea pentru perfecționarea ac
tivității statale, pentru continua 
extindere și adîncire a democra
ției socialiste și, în acest cadru, 
pentru instituționalizarea con
ducerii colective, atragerea tot 
mai puternică a maselor la con
ducere reprezintă etape ale u- 
nui proces neîntrerupt, ascen
dent. Realizările istorice obținu
te de partidul și poporul nostru 
nu pot fi despărțite de persoana 
secretarului general al partidu
lui, fiu devotat, trup și suflet, 
poporului, strălucită personali
tate a vieții internaționale — a 
spus vorbitorul — și de aceea 
reafirm, cu profundă convinge
re, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, simbol al unității 
depline dintre partid și popor, 
să fie reales în cea mai înaltă 
și de răspundere funcție a parti
dului nostru, aceea de secretar 
general.

Tovarășul Ștefan Mocuța, de
legat al organizației județene 
de partid Cluj, a exprimat do
rința comuniștilor, a tuturor ce
lor ce muncesc și trăiesc în 
acest județ — români, maghiari, 
germani — ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în func
ția de secretar general al parti
dului. Noi știm că v-ați unit 
destinul cu țara, iar întreaga 
dumneavoastră activitate, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. se des
fășoară în numele partidului și 
pentru partid. în numele po
porului și pentru popor, în nu
mele socialismului și pentru 
triumful socialismului. în nu
mele păcii și nentru înțelegere 
și cooperare între popoare. Vor
bitorul și-a exprimat acordul 
cu punctul de vedere susținut în 
Congres de către tovarășul Miu 
Dobresep. El a subliniat juste
țea politicii partidului. în cen
trul căreia s-a situat continua
rea în ritm susținut a industria
lizării socialiste. Analizînd acti
vitatea economică desfășurată

(Continuare în pag. a lll-a}

DEZBATERILE DIN SECȚIUNILE CONGRESULUI
Secțiunea privind politica 

de dezvoltare a bazei de materii 
prime și industrializare socialistă

într-o atmosferă înauflețitoa- 
re, de profundă angajare poli
tică, cei 202 participanți la lu
crările secțiunii și-au exprimat 
deplina adeziune față de conți
nutul documentelor programa
tice aflate pe ordinea de zi a 
Congresului. Dînd glas voinței 
unanime a întregii noastre na
țiuni, ei au susținut cu entu
ziasm realegerea în înalta func
ție de secretar general al parti
dului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucitul militant 
comunist care întruchipează toa
te calitățile necesire spre a 
conduce, în fruntea partidului, 
poporul român în opera de edi
ficare a socialismului multila
teral dezvoltat și înaintare a 
patriei noastre spre comunism.

Participanții au dat o înaltă 
apreciere orientărilor Raportu
lui prezentat Congresului de se
cretarul general al partidului, 
privind dezvoltarea riguroasă a 
potențialului productiv al țării, 
îmbunătățirea repartizării teri
toriale a forțelor de producție, 
creșterea rolului industriei în 
ansamblul economiei naționale.

în cadrul discuțiilor — la care 
au luat cuvîntul 23 tovarăși — 
s-a insistat asupra măsurilor 
pentru dezvoltarea și asigurarea 
în perspectivă a bazei proprii de 
materii prime și a resurselor de 
energie primară. Mai mulți par
ticipanți la dezbateri au relevat 
necesitatea amplificării preocu
părilor pentru raționalizarea 
consumurilor energetice în toate 
ramurile economiei, creșterea 
randamentului de folosire a 
combustibililor. recuperarea și 
valorificarea . mai deplină a re

Secțiunea pentru construcții, 
transporturi, industrie locală, 

gospodărie comunală 
și cooperație meșteșugărească
Cei 228 de delegați și invitați secțiunii și-au exprimat senti- 

«are au participat la lucrările mentele de profundă stimă și

surselor energetice secundare, 
precum și pentru reducerea mai 
accentuată a consumurilor spe
cifice de materii prime și ma
teriale. Au fost abordate pro
blemele sporirii eficienței eco
nomice în activitatea industria
lă, ridicării nivelului calitativ al 
produselor. Un accent deosebit 
s-a pus pe necesitatea utilizării 
depline a capacităților și su
prafețelor de producție, redu
cerii mai accentuate a costuri
lor de producție și creșterea mai 
intensă a productivității muncii, 
întărirea ordinii _și discipli
nei în respectarea tehnologiilor 
de fabricație, în întreținerea, ex
ploatarea, repararea corespunză
toare a fondurilor fixe pro
ductive.

Delegații și invitații au ară
tat că realizarea amplului pro
gram de investiții prevăzut in 
cincinalul viitor impune am
plificarea preocupărilor pentru 
pregătirea, realizarea și pune
rea în funcțiune a noilor capa
cități de producție la terme
nele prevăzute.

Participanții și-au exprimat 
deplina adeziune față de poli
tica externă promovată cu 
consecvență de partidul nos
tru, au scos în relief rolul 
hotărîtor al secretarului gene-, 
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în elabora
rea și promovarea acestei poli
tici. Ei și-au manifestat hotărî- 
rea fermă de a milita neabătut 
pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului, de a-și 
consacra toate forțele înfăptuirii 
Programului partidului. 

prețuire față de secretarul ge
neral al partidului, au eviden
țiat contribuția decisivă a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea documentelor pro
gramatice prezentate Congresu
lui, la fundamentarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe 
a partidului. într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, partici
panții la lucrările secțiunii au 
susținut realegerea în funcția 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, 
strălucit conducător politic, e- 
minent militant al mișcării re
voluționare internaționale. Ei 
au relevat excepționala însemnă
tate a Raportului Comitetului 
Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Programu
lui și Directivelor, exprimîn- 
du-și adeziunea și aprobarea 
deplină față de documentele 
Congresului, hotărîrea de a-și 
consacra toate forțele înfăptuirii 
exemplare a acestora, contribu
ind astfel la măreața operă de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. 
Delegații care au luat cuvîntul 
— în număr de 24 — au analizat 
aspectele principale din domenii
le lor de muncă, rezultatele ob
ținute în îndeplinirea planului 
cincinal înainte de termen, fă- 
cind propuneri menite să contri
buie la perfecționarea și creș
terea eficienței activității eco
nomice. în vederea realizării în 
cele mai bune condiții a vastu
lui program de investiții a fost

Secțiunea pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară

Participanții la lucrările sec
țiunii — în număr de 226 — 
și-au exprimat acordul deplin 
față de documentele supuse 
dezbaterii Congresului, au dat 
o înaltă apreciere activității 
neobosite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidu
lui și statului, exprimînd vo
ința unanimă a organizațiilor 
de partid pe care le reprezintă 
privind realegerea sa în func
ția de secretar general al parti
dului.

In cadrul discuțiilor — la 
care au luat parte peste 24 

subliniată necesitatea perfecțio
nării activității de pregătire a 
acestora, ridicării nivelului de 
calificare a cadrelor de construc
tori, desfășurării unei acțiuni 
permanente de creștere a pro
ductivității muncii, îmbunătăți
rii ritmicității livrărilor de uti
laje tehnologice.

Referitor la sistematizarea te
ritoriului s-a subliniat necesita
tea folosirii raționale a terenuri
lor, a respectării întocmai a 
perimetrelor construibile stabi
lite, a grijii pentru aspectul mo
dern. al localităților.

Au fost făcute, de asemenea, 
propuneri privind folosirea ra
țională a capacităților de tran
sport, mecanizarea operațiilor 
de încărcare-descărcare și de
pozitare a mărfurilor, creșterea 
siguranței în traficul rutier și 
feroviar.

Cu privire la activitatea In
dustriei locale s-a accentuat ne
cesitatea îmbunătățirii calitati
ve a producției, folosirii efici
ente a fondurilor fixe, valorifi
cării mai depline a reșurselor lo
cale, făcîndu-se propuneri refe
ritoare la dezvoltarea fabricației 
unor produse de ridicat nivel 
tehnic, intensificarea și lărgirea 
cooperării cu industria repu
blicană, creșterea volumului și 
a sortimentelor oferite la ex
port.

Referitor la activitatea coope
rației meșteșugărești au fost 
relevate modalitățile menite să 
asigure diversificarea producți
ei de serie mică, a prestațiilor 
de servicii către populație, ex
tinderea muncii la domiciliu.

tovarăși — s-a reliefat că 
în actualul cincinal, baza 
tehnică-materială a agricul
turii a cunoscut o puternică 
dezvoltare, s-a creat un cadru 
mai corespunzător organizării 
producției și a muncii, a for
melor de retribuire, perfecțio
nării relațiilor de producție in 
agricultură, ceea ce a determi
nat sporirea simțitoare a pro
ducției și a veniturilor țără
nimii. Succese însemnate au 
fost obținute în industria ali
mentară, silvicultură. Partici
panții au subliniat că sarcinile

stabilite de Congres privind 
sporirea producției agricole în 
viitorul cincinal sint pe deplin 
realizabile. în mod deosebit a 
fost reliefată necesitatea valo
rificării rezervelor menite să 
asigure realizarea unei produc
ții medii anuale de 18—20 mi
lioane tone cereale, precum și 
a unor recolte sporite la cul
turile tehnice : sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui, in, cînepă etc. 
De asemenea, s-a relevat ca
racterul realist al prevederilor 
referitoare la sporirea efective
lor de animale și păsări, Ja 
creșterea producției zootehnice.

Totodată, au fost reliefate 
măsurile care trebuie aplicate 
și problemele de rezolvat pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce 
revin agriculturii, industriei 
alimentare și sectorului de gos
podărire a apelor în lumina 
documentelor Congresului. Vor
bitorii s-au oprit în mod deo
sebit asupra problemelor legate 
de folosirea rațională a pămîn
tului, insistîndu-se asupra ne
cesității de a se aplica consec
vent măsurile de prevenire și 
stăvilire a eroziunii solului, de 
creștere a suprafețelor amena
jate pentru irigații, de îndi
guiri și desecări, regularizări 
a cursurilor de apă. Totodată, 
a fost subliniată necesitatea în-

Secțiunea pentru învățămînt, 
pregătirea forței de muncă 

și a cadrelor
La lucrările secțiunii au par

ticipat 218 delegați și invitați 
care și-au exprimat în una
nimitate adeziunea deplină la 
documentele Congresului al 
Xl-lea, subliniind semnificația 
deosebită a aprecierilor din 
Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și din 
Programul partidului referi
toare la rolul crescînd al școlii 
în formarea cadrelor necesar» 
economiei noastre socialiste, la 
obiectivele' pregătirii și perfec
ționării forței de muncă. Ei au 
dat o înaltă apreciere contri
buției de mare valoare, teore
tică și practică, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la revoluțio- 
narea întregului învătămînt si 
la instituirea, organizarea și 
funcționarea unui sistem na
țional unitar de pregătire a ca
drelor. Cei 20 de participanți 

chelerii și urgentării aplicării 
lucrărilor de zonare a produc
ției agricole.

Vorbitorii au solicitat ca Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, împreună 
cu alte ministere și organe cen
trale, să acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru asigura
rea unor utilaje de mare ran
dament și într-o gamă diversi
ficată care să permită extinde
rea mecanizării lucrărilor, în 
toate sectoarele agriculturii. în 
legătură cu problemele dezvol
tării zootehniei s-a insistat 
asupra necesității ameliorării 
raselor la toate speciile, a co
relării producției animaliere cu 
baza furajeră. Participanții au 
arătat că trebuie îmbunătățită 
activitatea întreprinderilor agri
cole de stat, iar stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii 
să-și întărească răspunderea 
pentru rezultatele obținute în 
producție de cooperativele agri
cole. S-a subliniat, de aseme
nea, necesitatea îndrumării și 
sprijinirii mai operative a 
unităților agricole de către Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, Uniunea 
Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție și Banca 
pentru Agricultură și Industrie 
Alimentară.

care au luat cuvîntul s-au ală
turat dorinței unanime expri
mate de întregul nostru partid, 
de întreaga națiune, ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales îp înalta funcție de se
cretar general al Partidului Co
munist Român.

Reliefînd o serie de rezultate 
pozitive obținute pe linia în
făptuirii hotărîrilor de partid 
și de stat privind perfecționa
rea învățămîntului și a pregă
tirii forței de muncă, vorbitorii 
au criticat neajunsurile care se 
mai manifestă în aceste do
menii, angajîndu-se să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru 
eliminarea lor. Participanții la 
discuții au dezbătut pe larg 
modalitățile de înfăptuire a in
tegrării învățămîntului cu pro
ducția și cercetarea, de îmbu 
nătățire a conținutului activi

tăților productive ale elevilor 
și studenților, de întărire a ro 
lului școlii în instruirea și e- 
ducarea tineretului prin și pen
tru muncă, de perfecționare a 
sistemului de patronare a uni
tăților școlare de către între
prinderi și, pe această bază, de 
încadrare nemijlocită a activi
tăților productive din școli și 
facultăți în programele de pro
ducție ale unităților economice. 
Ei au evidențiat necesitatea 
intensificării eforturilor pentru 
cultivarea in rîndurile tinere
tului a spiritului revoluționar, 
a fermității în respectarea 
principiilor eticii și echității 
socialiste.

O atenție deosebită s-a acor
dat problemelor referitoare la 
perfecționarea pregătirii profe
sionale a tuturor lucrătorilor 
din întreprinderi, centrale, mi
nistere, institute de cercetări 
și proiectări, instituții de învă
țămînt. Criticîndu-se unele as
pecte de formalism, precum și 
deficiențe ale conținutului pro-

Secțiunea pentru cercetare 
științifică și proiectare

La lucrările-secțiunii au parti
cipat aproape 180 delegați și in
vitați. Dezbaterile, la care au 
luat parte 23 de tovarăși, au 
subliniat importanța Congresu
lui al Xl-lea, care va rămîne în 
istoria partidului și a patriei 
noastre ca un moment epocal ce 
marchează ridicarea națiunii 
noastre pe o treaptă superioară 
de dezvoltare.

Participanții și-au exprimat 
acordul deplin cu documentele 
istorice supuse spre dezbatere 
Congresului, cu Raportul Comi
tetului Central, precum și cu 
activitatea internațională desfă
șurată de partidul și statul nos
tru, subliniind că înfăptuirea 
prevederilor de dezvoltare a 
țării noastre, progresul activită
ții de cercetare științifică sint 
nemijlocit legate de asigurarea 
unei largi colaborări internațio
nale, a Unei păci trainice.

Dînd glas voinței unanime a 
organizațiilor de partid pe care 
le reprezintă, a tuturor celor 
care lucrează în domeniul știin
ței și tehnologiei, participanții 
au susținut în unanimitate și cu 
entuziasm realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, in 

gramelor și activităților orga
nizate, participanții au subli
niat necesitatea de a se acțio
na pentru lărgirea profilului de 
pregătire și perfecționare a lu
crătorilor, pentru policalificarea 
lor corespunzătoare modifică
rilor care vor avea loc în în
zestrarea tehnică a economiei 
noastre. De asemenea, s-a 
subliniat necesitatea ca orga
nele și organizațiile de partid 
să acționeze cu mai multă exi
gență în direcția ridicării ni
velului de pregătire politico- 
ideologică a tuturor lucrători
lor.

Participanții la dezbateri au 
formulat numeroase propuneri 
de perfecționare a învățămîn
tului, angajindu-se să militeze 
neabătut pentru transpunerea 
integrală în practică a sarcini
lor stabilite în acest domeniu 
în documentele Congresului.

Concluziile dezbaterilor din 
secțiuni și sinteze ale propune
rilor formulate au fost înain
tate secretariatului Congresului.

funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

însușindu-și în totalitate reco
mandările de excepțională în
semnătate pentru viitorul știin
ței și tehnologiei românești, pri
mite din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorii 
s-au angajat să facă totul pentru 
ca perioada 1976—1980 să devină 
cincinalul afirmării plenare a 
revoluției tehnico-științifice1 în 
toate domeniile activității econo- 
mico-sociale din România.

Subliniind înalta valoare a in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
recentei Conferințe naționale a 
cercetării științifice și proiectă
rii. vorbitorii au subliniat sarci
nile ce le revin din programul 
complex stabilit de partid, pre
cum și modalitățile pentru în
deplinirea acestor sarcini. Ei au 
analizat problemele majore ale 
activității de cercetare științifică 
și de proiectare, înaltele îndato
riri ce revin lucrătorilor din a- 
cest domeniu în lumina preve
derilor din Program și Directive.

(Continuare în pag. a IV-a)
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în întreprinderile clujene, vor
bitorul a exprimat hotărirea de 
a se valorifica superior rezer
vele existente in utilizarea ca
pacităților de producție și a for
ței de muncă, de a se îmbună
tăți calitatea produselor, pro
blemă majoră a fiecărui om al 
muncii.

în numele oamenilor muncii 
care lucrează iii industria ușoa
ră, tovarășa Iuliana Bucur, de
legat al organizației județene 
de partid Constanța, a susținut 

' cu căldură propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului. 
Arătind că unul din obiectivele 
fundamentale supuse dezbaterii 
fi aprobării Congresului îl con
stituie modernizarea întregii 
noastre industrii, ridicarea cali
tativă și tehnică a activității 
tehnico-economice, vorbitoarea 
s-a referit pe larg la sarcinile 
ce revin în acest context indus
triei ușoare. în lumina orientă
rilor ce reies din documentele 
Congresului, a spus vorbitoarea, 
sintem hotărîți ca produsele in
dustriei ușoare să se situeze, 
sub aspectul calității, la nivelul 
realizărilor pe plan mondial. 
Ne-am propus ca, în funcție de 
cerințele pieții interne și exter
ne să asigurăm creșterea pro
ducției în sectoarele prelucră
toare ; ca urmare, industHa 
confecțiilor și tricotajelor va 
cunoaște o rapidă dezvoltațe.

/ y Vorbitoarea a arătat, apoi, că se 
va acționa cu mai mare fermi
tate în direcția modernizării 
producției și reducerii cheltuie- 

z Iilor materiale.
Cu profund sentiment de pre

țuire și recunoștință țin să sub
liniez și eu — a spus tovarășul 
Nicolae Giosan, delegat al orga
nizației de partid județene Ilfov 
— că realizările istorice din ulti
mul deceniu, toate. transformă
rile înnoitoare din patria noas
tră, ca și obiectivele cutezătoare 
cuprinse în Raport și în Progra
mul partidului, poartă ampren
ta personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Alăturîn- 
du-mă voinței unanime a comu
niștilor, a întregului popor, sus
țin din adîncul inimii propu
nerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului. Ocupîndu-se de rea
lizarea obiectivelor de dezvoltare 
a agriculturii, care are un rol 
determinant pentru întreaga 
dezvoltare economico-socială, de 
necesitatea intensificării pe mul
tiple planuri a cercetării știin
țifice și accelerarea introducerii 
în activitatea productivă a celor 
mai valoroase cuceriri ale știin
ței, vorbitorul a expus pe larg 
preocupările și1 sarcinile ce re
vin în acest sens Academiei de 
științe agricole și silvice. Coor
donata de bază a cercetărilor ști
ințifice din agricultură, a subli
niat vorbitorul, o constituie a- 
plicarea rezultatelor în activita
tea productivă.

Pentru noi, cei care muncim 
la întreprinderea „23 August", a 
spus tovarășul Carol Dina, dele
gat al organizației de partid a 
Capitalei, Îndrumările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu date cu 
prilejul vizitelor de lucru, 
imboldul la autodepășire, au 
constituit factori de puternică 
mobilizare și emulație. Colecti
vul nostru de muncă își expri
mă, prin mine, întreaga recu
noștință și prețuire față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și, 
totodată, voința și dorința fier
binte de a fi reales în malta 
fu . ‘ie de secretar general al 
partidului, convinși fiind că a- 
ceasta este garanția îndeplinirii 
cu succes a strălucitului pro
gram de făurire a comunismului 
pe pămîntul României. în con
tinuare, vorbitorul a arătat că 
toți cei ce lucrează în această 
citadelă muncitorească cu vechi 
tradiții revoluționare sînt preo
cupați de a folosi întreaga ca
pacitate de muncă, toate ener
giile lor, in vederea îndeplinirii 
sarcinilor cuprinse în documen
tele pe care le va adopta acest 
istoric Congres.

Exprimînd, în numele comu
niștilor, al tuturor țăranilor din 
județul Dolj, dorința lor fier
binte ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului, tovarășul Alexandru 
Toană, delegat al ■ organizației 
de partid Dolj, a apreciat în cu
vintul său atenția deosebită 
acordată de partid agriculturii, 
pentru creșterea contribuției 
acestei ramuri la progresul ge
neral al patriei. Vorbitorul s-a 
referit apoi la sarcinile sporite 
ce revin în acest sens județului, 
subliniind că în vederea reali
zării lor se vor depune eforturi 
susținute pentru folosirea cit 
mai rațională a pămîntului, 
extinderea mecanizării, chimi
zării și irigațiilor, aplicarea 
consecventă a tehnicilor mo
derne. Cooperatorii din Poiana 
Mare, care au primit, recent, 
pentru a doua oară, Ordinul 
Muncii clasa I, s-au angajat, la 
îndemnul secretarului general 
al partidului, să obțină la po
rumb. sfeclă de zahăr și legume 
producții medii record, să îm
bunătățească structura culturi
lor.

Exprimîndu-și adeziunea de
plină față de documentele Con
gresului, Maria Stănescu, dele
gat al organizației județene de 
partid Iași, a susținut cu căldu
ră propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția de secretar general al 
partidului. întregul corp didactic, 
a spus vorbitoarea, își manifes
tă profunda recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru strălucita fundamentare 
și orientare dată învățămîntului 
românesc, organizat într-o con
cepție unitară cu largă deschi
dere spre viitor, spre nevoile de 
dezvoltare economică și socială 
a țării, învățămîntul nostru cu
noaște o continuă perfecționare, 
asigurînd pregătirea pentru 
muncă și viață a tinerei gene

rații. Ca o expresie a rolului 
deosebit al școlii în formarea 
viitorilor specialiști, vorbitoarea 
a relevat faptul că prin genera
lizarea primei trepte liceale, în 
anul I urmează peste 265 000 e- 
levi, cea mai mare promoție 
cunoscută în istoria învățămîn
tului liceal.

Doresc să exprim dorința vie 
a comuniștilor, a întregului nos
tru colectiv ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în func- 

— ția de secretar general al parti
dului — a spus tovarășul Vasi- 
le Sechel, delegat al organizației 
județene de partid Brașov. Re
ferindu-se la dinamica puternic 
ascendentă a producției în ca
drul Centralei industriale de 
tractoare și mașini agricole, vor
bitorul a relevat succesele obți
nute pe linia asimilării de noi 
produse, a promovării progresu
lui tehnic și creșterii competiti
vității pe piețele externe. Pentru 
amplificarea acestor succese, în 
conformitate cu obiectivele în
scrise în documentele Congresu
lui, se acționează , intens pen
tru extinderea relațiilor econo
mice externe, pentru diversifi
carea formelor de comerț exte
rior. Totodată, se îmbogățește 
continuu gama produselor prin 
trecerea la fabricația de serie a 
tractoarelor grele, de 80, 180 și 
360 CP., a celor de puteri mici, 
precum și prin crearea de noi 
tipuri de mașini agricole.

Tovarășul Neculai Agachi, de
legat al organizației județene de 
partid Galați, a subliniat în cu- 
vîntul său realismul și rigurozi
tatea, științifică a politicii parti
dului’ de dezvoltare economică 
a .țării, menționînd rolul ce se 
acordă metalurgiei în diversifi
carea industriei românești. Con
secvența acestei politici este 
ilustrată și în Programul și Di
rectivele celui de al Xl-lea Con
gres, în care se prevede creș
terea substanțială a producției 
de oțel, lărgirea gamei sorti
mentale și îmbunătățirea cali
tății acestuia, precum și apari
ția, pînă în 1980, a unor noi cen
tre metalurgice pe harta țării : 
Călărași ; producția specifică de 
circa 800 kg oțel, pe un locuitor, 
va situa țara noastră în rîndurile 
țărilor cu o puternică industrie 
metalurgică. Apreciind aportul 
deosebit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și în
făptuirea politicii de înflorire 
multilaterală a României so
cialiste, vorbitorul a exprimat 
dorința și voința tuturor lucră
torilor din metalurgie ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de se
cretar general al partidului.

Exprim — în numele milioa
nelor de uteciști, al tuturor ti
nerilor patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — adeziunea noastră 
deplină și înflăcărată la docu
mentele supuse dezbaterii ma
relui forum al comuniștilor, ho- 
tărîrea unanimă a tinerei gene
rații de a se consacra cu pa
siune și energie realizării mă
rețelor obiective ale făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism — a spus 
tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, delegat al organizației 
județene de partid Timiș. Vor
bitorul s-a referit în continuare 
la răspunderile organizației UTC 
în actuala etapă și în perspec
tivă, asigurînd Congresul că tî- 
năra generație își va Îndeplini 
cu înaltă responsabilitate dato
ria față de partid și popor. 
Secretarul general al partidului 
este puternic legat de activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist 
încă din anii ilegalității, a spus 
în încheiere vorbitorul. Expri
mînd sentim'entele profunde ale 
tuturor tinerilor Patriei, ne ală
turăm cu căldură și entuziasm 
propunerii ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Scriitorii țării, a spus tovară
șul Virgil Teodorescu, delegat 
al organizației județene de par
tid Mureș, iși exprimă totala 
adeziune față de documentele 
Congresului, aflînd în conținu
tul și rațiunea acestora sursa 
vocației for creatoare pentru o 
literatură inspirată din marile 
adevăruri ale vieții noi, Susți- 
nînd propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția de secretar general 
al partidului, vorbitorul a expri
mat în numele scriitorilor cele 
mai profunde sentimente de re
cunoștință și prețuire. Susținem 
cu toată inima această reale
gere, întrucît vedem în per
soana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe marele sprijinitor, 
îndrumător și prieten al artei și 
culturii, purtător de cuvînt al 
revoluției și făuritor de veac 
nou în necontenitul flux al is
toriei. Răspunzînd chemării 
adresate scriitorilor de a contri
bui, prin scrisul lor, la desăvîr- 
șirea conștiinței socialiste, vor
bitorul a subliniat datoria aces
tora de a realiza lucrări literare 
profund angajate, demne de 
epoca în care trăim.

Marile victorii dobîndite de 
poporul nostru în ultimul de
ceniu — a spus tovarășul 
Gheorghe Pană, delegat al or
ganizației județene de partid 
Brăila — sînt rezultatul nemij
locit al multilateralei activități 
politice și organizatorice a par
tidului, al gindirii creatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al Româ
niei contemporane, militant 
ilustru al mișcării comuniste 
internaționale. în această peri
oadă — în care efectivul par
tidului a crescut cu circa un 
milion de membri — a avut 
loc un amplu proces de per
fecționare a stilului și metode
lor de lucru ale organelor și 
organizațiilor de partid, proces 

ce se cere ferm continuat pen
tru înfăptuirea exemplară a o- 
biectivelor sintetizate în măre
țul program de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre co
munism. Susțin din inimă — a 
spus vorbitorul — propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de se
cretar general al partidului. Tot
odată, adine impresionat de 
gestul de emoționantă modestie 
al secretarului general al par
tidului în legătură cu propu
nerea organizației de partid a 
Capitalei, mă asociez opiniilor 
exprimate, ca și alți tovarăși 
din conducerea partidului să 
tragă concluzia că nu sînt aleși 
în funcții pe viață.

Alăturîndu-se voinței întregii 
națiuni, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Iași, mi-au 
dat mandatul să exprim adeziu
nea deplină la documentele 
programatice ale Congresului, 
să susțin dorința‘ lor fierbinte 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de se
cretar general al partidului 
— a arătat tovarășul Gheorghe 
Brehuescu, delegat al organi
zației județene de partid Iași. 
Impresionantele realizări ob
ținute în toate comparti
mentele vieții noastre eco
nomice și sociale — magistral 
sintetizate în Raportul prezentat 
de secretarul general al partidu
lui — confirmă elocvent juste
țea șl realismul politicii parti
dului. Relevînd transformările 
înnoitoare cunoscute în județul 
Iași, vorbitorul s-a referit în

Rapartul prezentat Congresului, Programul și Directivele sintetizează activitatea multilaterală 
desfășurată de partidul și poporul nostru, generalizează experiența in construcția socialistă
a Partidului Comunist Român, a altor partide comuniste și țări socialiste, experiența dezvoltării 
sociale și a cunoașterii umane in general. Ele înarmează partidul cu o concepție teoretică, ideologică

marxist-leninistă
Aceste documente dau o perspectivă măreață dezvoltării societății românești, trasează 

direcțiile principale ale activității practice a partidului, statului, întregului nostru popor.
NICOLAE CEAUȘESCU

continuare la perspectivele ge
neroase . ce se deschid acestei 
zone. El a exprimat angajamen
tul oamenilor muncii din județ, 
să nu precupețească nici un e- 
fort, să muncească cu pasiune 
pentru înfăptuirea mărețului 
program de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării patriei noastre 
spre comunism.

în cuvîntul său tovarășul An
gelo Miculescu, delegat al orga
nizației județene de partid Ia
lomița, și-a exprimat acordul 
față de documentele supuse 
dezbaterii și a susținut cu căl
dură, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înal
ta. funcție de secretar general 
al partidului. Referindu-se pe 
larg la rezultatele .obținute, 1 la 
perspectivele deschise agricul
turii, industriei alimentare de 
documentele Congresului al 
Xl-lea, vorbitorul a subliniat 
hotărirea fermă a lucrătorilor 
din agricultură și a colectivelor 
de muncă din unitățile indus
triei alimentare de a face totul 
pentru îndeplinirea programului 
stabilit de partid. Conform exi
gențelor impuse de actuala e- 
tapă de dezvoltare. o atenție 
deosebită se va acorda elemen
telor calitative, asigurîndu-se 
astfel creșterea susținută a efi
cienței economice, gospodărirea 
superioară a resurselor umane 
și materiale, folosirea cit mai 
bună a pămîntului — mijlocul 
de producție cel mai de preț al 
agriculturii, inestimabilă avuție 
națională.

Raportul prezentat de secre
tarul general al partidului, pre
cum și Programul partidului — 
despre care se poate spune cu 
deplin temei că este o creație 
fundamentală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — constituie 
o magistrală analiză, cu pro
fundă semnificație teoretică a 
drumului parcurs, a noilor sar
cini de însemnătate istorică ce 
ne stau în față, a spus tova
rășul Ștefan Voicu, delegat al 
organizației județene de partid 
Dolj. Subliniind importanța de
osebită a tezelor cuprinse în 
documentele Congresului cu pri
vire la îmbunătățirea activității 
ideologice, vorbitorul a arătat 
că, în spiritul lor, lucrătorilor 
din acest domeniu le revine 
îndatorirea de a manifesta mai 
multă cutezanță, spirit novator, 
interes și receptivitate în stu
dierea noului, de a-și face sim
țită prezența activă în marile 
dezbateri ale epocii. în înche
iere, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Dolj, vorbitorul a sus
ținut propunerea realegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului.

După ce și-a exprimat ade
ziunea totală față de documen
tele programatice ale Congre
sului și a susținut realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de secretar general 
al partidului, tovarășul Mihai 
Dalea, delegat al organizației 
județene de partid Satu Mare 
s-a referit la rolul, locul și sar
cinile sindicatelor în lumina do
cumentelor Congresului. în a

cest sens vorbitorul a subliniat 
că întreaga activitate a sindi
catelor va trebui să se regă
sească în rezultatele concrete 
obținute de oamenii muncii în 
creșterea eficienței economice, 
in ridicarea calității produselor 
și serviciilor, în aplicarea co
rectă a sistemului de retribuire 
a muncii, în realizarea obi
ectivelor social-culturale și în 
exercitarea controlului obștesc, 
sub egida Frontului Unității 
Socialiste. în încheiere, vorbi
torul a reafirmat hotărirea sin
dicatelor de a face totul pentru 
traducerea în viață a prevede
rilor documentelor pe care le 
va adopta Congresul al Xl-lea 
al partidului.

Tovarășul Istvan Feterfl, de
legat al organizației județene 
de partid Cluj a arătat că oa
menii muncii de naționalitate 
maghiară din țara noastră își 
exprimă totala lor adeziune 
față de întreaga politică a Par
tidului Comunist Român, de 
documentele programatice ale 
Congresului al Xl-lea și hotâ- 
rirea lor de a-și pune talentul 
și hărnicia în slujba înfăptuirii 
acestei politici de înflorire mul
tilaterală a patriei comune — 
România socialistă. în conti
nuare, vorbitorul s-a referit la 
sarcinile importante ce stau în 
fața cadrelor didactice din în
vățămîntul superior în educarea 
și instruirea teoretică și prac
tică a studenților, în concor
danță cu cerințele vieții econo
mice și sociale. S-a relatat că, 
în lumina indicațiilor secreta
rului general al partidului, în

Centrul universitar CIuj-Napoca 
au fost stabilite măsuri con
crete pentru toate facultățile 
de integrare a invățămintului, 
cercetării și practicii intr-un 
proces unitar. Vorbitorul a sus
ținut cu căldură realegerea în 
funcția de secretar general al 
partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, eminent patriot, re
voluționar înflăcărat și inter
naționalist consecvent în elabo
rarea și înfăptuirea politicii 
partidului.

Tovarășul George Macoveseu, 
delegat al organizației jude
țene de partid Buzău, s-a re
ferit pe larg la concepția Par
tidului Comunist Român asu
pra realităților lumii contem- 
porane, subliniind că această 
concepție, ca și întreaga poli
tică internațională a partidu
lui și statului nostru, sînt in
disolubil legate de numele to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Susținînd cu căldură realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, vorbitorul a 
evocat prestigioasa activitate 
desfășurată pe plan internațio
nal de cel ce se află in frun
tea partidului și statului nos
tru, marea sa contribuție la 
promovarea principiilor noi in 
relațiile dintre state, pentru in
staurarea unei noi ordini poli
tice și economice internațio
nale. Numeroasele documente 
internaționale semnate de Ro
mânia, ca și numeroasele ini
țiative politice românești pe 
plan internațional poartă am
prenta puternică a personali
tății tovarășului Nicolae 
Ceaușescu exprimată prin con
secventă principialitate mar
xist-leninistă, luminat patrio
tism, excepțională capacitate de 
analiză, puternică voință de a 
promova idei mari, folositoare 
omului, necesare popoarelor.

Unanimitatea cu care comu
niștii, întregul popor, sprijină 
propunerea realegerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidu
lui are la bază meritele sale 
deosebite în fața națiunii noas
tre socialiste, indisolubila legă
tură cu masele, fidelitatea de 
neclintit față de cauza socialis
mului și comunismului, a spus 
tovarășul Mihail Florescu, dele
gat al organizației județene de 
partid Prahova. în continuare 
vorbitorul a prezentat bilanțul 
bogat al dezvoltării industriei 
chimice, a analizat sarcinile 
care decurg din documentele 
Congresului pentru această ra
mură de mare importantă a 
economiei românești, a expus 
pe larg preocupările pentru ca 
industria chimică să răspundă 
deplin cerințelor economiei, să 
asigure valorificarea superioară 
a resurselor naturale ale țării.

în încheiere, vorbitorul a ară
tat că își exprimă deplina ade
ziune față de principiile pro
gramatice și față de soluțiile 
practice cuprinse în documen
tele Congresului.

Impresionantul Raport pre
zentat Congresului de secre
tarul general al partidului mi-a 

inspirat credința intimă și mîn- 
dria patriotică că asist la expu
nerea unei adevărate sinteze a 
gindirii întregului popor, a unui 
document care va îmbogăți cu 
noi și originale valori patrimo
niul nostru ideologic — a spus 
tovarășul Gheorghe Oprea, dele
gat al organizației județene 
de partid Prahova, susținînd 
din toată inima ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie din 
nou învestit cu înalta funcție de 
secrețar general al partidului, 
în continuare, vorbitorul a făcut 
o amplă expunere în legătură 
cu principalele direcții ale dez
voltării economiei naționale sta
bilite în proiectele de Program 
și Directive, insistînd asupra as
pectelor calitative — repartiția 
teritorială rațională a forțelor 
de producție, modernizarea 
structurală a economiei, folosi
rea cu randament superior a 
capacităților de producție șl a 
fpndurilor de investiții, promo
varea științei și tehnologiei mo
derne.

Toți oamenii muncii din între
prinderea de Confecții și trico
taje București, a spus tovarășa 
Elena Nae, delegată a organiza
ției de partid a Capitalei, doresc 
din toată inima ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să ne conducă 
și mai departe, fiind reales ca 
secretar general al partidului. Ca 
reprezentantă a unui mare colec
tiv de . femei, a continuat vorbi
toarea, îmi exprim adeziunea 
deplină față de documentele su
puse adoptării Congresului, do
cumente care ilustrează grija și 
prețuirea pe care partidul o a

cordă femeilor din patria noas
tră, creării condițiilor necesare 
afirmării lor în toate domeniile 
de activitate. Rezultatele obți
nute în întreprinderea noastră 
sint dovada grăitoare a capaci
tății femeilor, de a participa ac
tiv la construirea noii societăți, 
a dragostei și competenței cu 
care s-au integrat efortului ge
neral pentru prosperitatea pa
triei.

Stăpinit de sentimente de ne
țărmurită dragoste și res- 
pe'ct față de secretarul ge
neral al partidului — a spus to
varășul Ion Ioniță, delegat al 
organizației municipale de par
tid București — dau glas do
rinței tuturor celor care slu
jesc patria sub drapel, de a 
susține, în consens unanim cu 
întregul popor, realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului. Făcînd bilanțul în
făptuirii hotărîrilor Congresului 
al X-lea, armata raportează că 
obiectivele ce i-au revenit, sar
cinile pe care i le-a trasat ne
mijlocit comandantul suprem 
au fost îndeplinite. De o însem
nătate capitală este faptul că in 
această perioadă, sub directa 
îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost cristalizată 
doctrina militară a statului nos
tru. materializată ■ în sistemul 
național de apărare militară. 
Vorbitorul a încredințat Con
gresul că armata iși va con
sacra toate forțele pentru a în
făptui hotărîrile Congresului, 
va străjui cu fermitate cuceri
rile revoluționare ale poporu
lui, independența și suverani
tatea patriei.

Referindu-se la Raportul pre
zentat la Congres de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
loan Călin,, delegat al organi
zației județene de partid Vas
lui, a relevat importanța deose
bită a acestuia, care, împreună 
cu Programul și celelalte do
cumente ale Congresului, stabi
lește coordonatele desfășurării 
la un nivel superior a proce
sului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism. Vorbitorul a subliniat 
importanța cunoașterii de către 
fiecare comunist, în profunzi
me, a politicii partidului, nece
sitatea participării nemijlocite 
a tuturor comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la indeplinirea 
sarcinilor. în continuare, vor
bitorul s-a referit pe larg la 
experiența organizației de par
tid din comuna Tutova, în an
trenarea cetățenilor în rezolva
rea tuturor problemelor pe care 
le ridică viața comunei. în în
cheiere vorbitorul a susținut cu 
căldură realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al poporului nostru, în 
funcția de secretar general al 
partidului.

Noi, lucrătorii din învățămînt, 
a spus tovarășul Radu Bogdan, 
delegat al organizației județene 
de partid Brașov, susținem din 
adîncul inimii noastre ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în funcția de secre
tar general al partidului. Desele 
sale vizite în unitățile de în- 

vățămînt au fost totdeauna mo
mente de profundă satisfacție 
pentru noi, pentru că dinamis
mul și înțelepciunea cu care 
tratează fiecare problemă în 
parte, exigența sa comunistă, 
indicațiile date au o însemnă
tate deosebită în orientarea în
vățămîntului în țara noastră, 
în promovarea concepției pri
vind1 integrarea învățămîntului 
cu cercetarea și producția. Pen
tru ca fiecare institut, fiecare 
facultate să devină un puternic 
centru de învățămînt. și tot
odată un laborator de cercetare 
și o uzină de producție, vorbi
torul a arătat că trebuie lichi
date unele lipsuri ce mai tre
nează atit în domeniul pregătirii 
practice, cit și în cea educa
tivă.

Ideile exprimate în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cit și în celelalte do
cumente, exprimă propriile 
noastre dorințe de a ne făuri 
prin muncă un viitor .strălucit 
pe pămîntul României — a spus 
tovarășul Țvetco Milanovici, 
delegat al organizației județene 
de partid Caraș-Severin. Vor
bitorul s-a referit pe larg la re
zultatele economice obținute de 
cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Belobresca, la 
dezvoltarea de pînă acum și de 
viitor a agriculturii județului. 
Ca cetățean român, de națio
nalitate sirbă, a spus în înche
iere vorbitorul, am simțit în
totdeauna căldura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, grija parti
dului pentru a asigura tuturor, 
indiferent de naționalitate, con
diții egale de muncă și de via

ță și de aceea susțin din toată 
inima realegerea sa în funcția 
de secretar general al partidu
lui, avînd astfel chezășia că, 
strîns uniți, vom păși cu hotă- 
rîre pe drumul înfloririi patriei 
noastre — Rpmânia socialistă.

Ceea ce caracterizează docu
mentele Congresului, a spus to
varășul Eduard Eisenburger, de
legat al organizației județene 
de partid Brașov, este spiritul 
lor creator care are la bază con
tribuția de inestimabilă valoare 
adusă la elaborarea lor de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Doresc 
ca în numele populației de na
ționalitate germană, să aduc 
partidului cele mai calde mul
țumiri pentru condițiile ce i-au 
fost create. Susținînd propune
rea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului, 
avem garanția sigură că idealu
rile scumpe ale tuturor cetățe
nilor. indiferent de naționalitate, 
vor fi înfăptuite. Vorbitorul a 
continuat prin a arăta că frăția 
dintre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare constituie o 
realitate vie, confirmată prin 
fapte, o victorie cucerită sub 
conducerea partidului. Oamenii 
muncii de naționalitate germa
nă vor participa în mod activ 
la întreaga viață politică și ob
ștească a țării, traducînd în via
ță Programul partidului.

In consens cu toți ceilalți 
vorbitori, tovarășul Ion Ruși
nam, delegat al organizației ju
dețene de partid Mehedinți, a 
subliniat caracterul profund 
realist al documentelor progra
matice ale celui de al Xl-lea 
Congres și a susținut realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar general al 
partidului. în continuare după 
ce a subliniat că creditul ban
car și controlul financiar ocu
pă un loc important în Progra
mul partidului ca pîrghii care 
vor trebui să acționeze în strin- 
să concordantă cu principiile 
economiei planificate, să con
tribuie la buna funcționare a 
mecanismului economic, vorbi
torul s-a referit pe larg la re
zultatele dobîndite în dezvol
tarea agriculturii, evidențiind, în 
același timp, cerința folosirii 
depline a întregii baze mate
riale puse la dispoziție de stat, 
la mobilizarea tuturor rezerve
lor, la cit mai buna gospodă
rire a fondului fipanciar.

Aprofundata dezvăluire a dia
lecticii dezvoltării societății ro
mânești, îndrăzneață viziune 
prospectivă, pătrunderea în 
esența problemelor contempora
neității sint doar citeva din tră
săturile Raportului prezentat 
Congresului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spus tova
rășul Leonte Răutu, delegat al 
organizației județene de partid 
Bacău. Ocupîndu-se pe larg de 
sarcinile și răspunderile sporite 
care revin științelor economice 
și politice, vorbitorul a subliniat 
că și în acest domeniu, ca și în 
toate celelalte domenii, problema 
este aceea a eficienței cercetă
rilor. O problemă deosebit de 
importantă pentru activitatea de 
cercetare, ,ca și pentru cea de 
predare a științelor sociale, este 

cultivarea spiritului militant, a 
partinității. în încheiere, decla- 
rindu-se intru totul de acord cu 
documentele Congresului, vorbi
torul s-a alăturat cu căldură do
rinței unanime ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exponentul 
cel mai autentic al celor mai 
înalte .năzuințe ale poporului 
nostru, să fie reinvestit în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

I
Referindu-se la modul strălu

cit în care este înfăptuită poli
tica de industrializare, de re
partizare rațională a forțelor 
de producție, tovarășul Gheor
ghe Trandafir, delegat al orga
nizației județene de partid Con
stanța. a relevat puternicul 
avînt economic și social al a- 
cestui județ. Un important vo
lum de investiții a fost orien
tat spre creșterea flotei, extin
derea și utilarea portului, dez
voltarea și modernizarea bazei 
materiale a turismului pe lito
ral, edificarea a numeroase o- 
biective productive și sociai- 
culturale. în continuare au 
fost prezentate preocupările co
muniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii, pentru perfecțio
narea activității, preocupări 
fundamentate de prețioasele in
dicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitelor de lucru întreprinse in 
portul și județul Constanța. 
Alături de întregul partid, de 
întreaga țară — a arătat vorbi
torul — comuniștii care mi-au 
încredințat mandatul susțin cu 
căldură, din toată inima, ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Referindu-se la faptul că 
Programul partidului conferă 
noțiunii de civilizație spiri
tuală, de cultură, un nou și 
uriaș perimetru, tovarășul Du
mitru Popescu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Alba, a abordat o serie de pro
bleme ale activității din dome
niul ideologiei și culturii, ale 
creației literar-artistice, precum 
și ale instituțiilor specializate 
care au răspunderi in acest 
sens. Popoarele își iubesc și iși 
elogiază eroii pentru că le po
tolesc propria sete de desăvir- 
șire, a spus în continuare vor
bitorul. Poporul nostru se min- 
drește cu Nicolae Ceaușescu, 
eroul comunist al României 
contemporane. Nu vom uita 
niciodată gestul, exprimat atit 
de delicat, dar cu atit mai im
presionant prin care, refuzind 
un titlu pe viață, propus de 
partid, a oferit partidului în
treaga sa viață — de altfel, ca 
mereu, de peste patru decenii 
— in numele nobilului titlu de 
comunist. Congresul nostru, ex
primînd voința Întregului par
tid, a întregii națiuni, ii va re
alege pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
urindu-i ca marea flacără ce 
arde in ființa și in conștiința 
lui, să râmînă la fel de vie, 
pentru ca Programul pe care 
il adoptăm în aceste zile — și 
în care și-a zidit propriile-i 
visuri — să devină realitate pe 
pămîntul românesc.

Dind glas profundelor senti
mente și convingeri, aleselor 
ginduri ale tuturor locuitorilor 
județului Mureș — români, ma
ghiari, germani — Înfrățiți in 
muncă și idealuri, exprim ade
ziunea și aprobarea deplină 
față de politica internă și ex
ternă a partidului, față de do
cumentele Congresului și in 
numele și din însărcinarea lor 
susțin cu căldură, din adîncul 
inimii, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidu
lui, a spus tovarășul Iosif Banc, 
delegat al organizației județene 
de partid Mureș. în continuare, 
vorbitorul a făcut o amplă pre
zentare a succeselor de seamă 
obținute în dezvoltarea indus
triei și a agriculturii județului, 
în întreaga activitate socială, a 
noilor și strălucitelor perspec
tive de dezvoltare care i se 
deschid în lumina prevederilor 
din Directive, aducind cele mai 
calde mulțumiri conducerii de 
partid și de stat, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grijă deosebită ce o 
poartă acestor frumoase plaiuri 
românești.

în cuvîntul său, tovarășul Ni
colae Doggendorf, delegat al or
ganizației județene de partid 
Timiș, a subliniat că îndepli
nește cu nespusă bucurie man
datul de a se alătura voinței 
întregului popor ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția de secretar general 
al partidului. în perioada din
tre cele două Congrese au fost 
adoptate măsuri de importanță 
majoră pentru organizarea, pla
nificarea și conducerea științi
fică a agriculturii, s-au pus pe 
temeiuri reale raporturile din
tre stațiunile de mecanizarea 
agriculturii și cooperativele a- 
gricole de producție. Toate a- 
cestea, a spus vorbitorul, se re
flectă în rezultatele bune ob
ținute, fără însă ca acestea — 
așa cum remarca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
sărbătoririi „Zilei recoltei" — 
să se ridice la nivelul posibi
lităților existente, al nevoilor 
economiei noastre naționale. în 
continuare, vorbitorul, relevînd 
sarcinile ce revin . agriculturii 
județului Timiș în viitorul cin
cinal în lumina documentelor 
Congresului, a indicațiilor date 
recent, a înfățișat măsurile lu
ate de comuniștii de la S.M.A. 
Orțișoara, pentru ca aportul lor 
la înflorirea . agriculturii jude
țului să crească corespunzător 
cerințelor, condițiilor create.

I 
în cuvintul său, tovarășul Iu

lian Ploștinaru, delegat al or
ganizației județene de partid 
Mehedinți, a susținut cu căl
dură realegerea in înalta func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
In continuare vorbitorul s-a re

ferit la politica științifică a 
partidului de formare și dez
voltare a omului, a cadrelor, 
sublinjind acțiunile întreprinse 
în , județul Mehedinți pentru 
pregătirea’diferențiată pe struc
turi,, profile și niveluri a for
ței de muncă necesare, pentru 
orientarea procesului instructiv 
educativ in funcție de cerințele 
fiecărui loc de muncă. Vorbi
torul a înfățișat experiența a- 
cumulată in redistribuirea for
ței de muncă și cadrelor potri
vit capacității, pregătirii și po
sibilităților de dezvoltare, atra
gerii unui număr sporit de fe
mei în activitatea economică și 
socială, la conducerea acesteia, 
în încheiere vorbitorul a asi
gurat Congresul că va depune 
toate eforturile pentru perfec
ționarea continuă a stilului șl 
metodelor de muncă pentru în
făptuirea politicii de cadre, 
pentru, formarea comunistă a 
oamenilor, chemați să înfăptu
iască istoricele hotărîri ale Con
gresului al Xl-lea al P.C.R.

•
Luind cuvîntul, tovarășul Fer

dinand Nagy, delegat al orga
nizației județene de partid Co- 
vasna, a arătat că documentele 
Congresului al Xl-lea se ba
zează pe fundamentul solid al 
realizărilor construcției socia
lismului in țara noastră și o- 
feră întregului popor căile si
gure. concrete, ce vor trebui 
urmate pentru progresul gene
ral al României, al tuturor fii
lor ei. Relevind clarviziunea, 
fermitatea, devotamentul cu 
care cel ce se află in fruntea 
partidului și statului asigură 
înaintarea neabătută a țării 
spre comunism, apreciind că 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de- secre
tar general al partidului repre
zintă voința unui întreg popor 
și are în conștiința acestui po
por rezonanța unui act istoric, 
de înaltă răspundere națională, 
vorbitorul s-a ocupat, totodată, 
pe larg, de implicarea angajată 
a tuturor membrilor societății 
în procesul edificării României 
moderne. Așa cum s-a sub
liniat, obiectivele majore ale 
activității economice — redu
cerea normelor de' consum, u- 
tilizarea cu maximă rigoare a 
materiilor prime, a energiei și 
combustibililor, creșterea pro
ductivității muncii .— sint înseși 
căile ce conduc spre creșterea 
nivelului material și spiritual 
al națiunii.
ș

Cei care ne pregătim pe băn
cile facultăților pentru a deveni 
mîine constructorii socialismului 
și comunismului, a spus în cu
vintul său Ileana Antonescu, de
legată a organizației municipale 
de partid Bucrfrești, ne expri
măm adeziunea fierbinte la do
cumentele programatice ale Con
gresului al Xl-lea al partidului, 
la propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția de secretar general al 
partidului. Vorbitoarea a rele
vat, în continuare, sarcinile ce 
stau in fața' Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști în lumina 
documentelor Congresului pen
tru formarea comunistă a tutu
ror studenților, pentru legarea 
organică a învățămîntului de 
producție, de practica socială, 
pentru transformarea efectivă a 
facultăților în adevărate unități 
în care se îmbină organic învă- 
țămîntul-cercetarea și produc
ția, așa cum prevăd documentele 
Congresului. Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști va mi
lita consecvent pentru ca fiecare 
membru al său să înțeleagă că a 
fi student comunist înseamnă 
a-ți face din împlinirea acestui 
crez rațiunea supremă a vieții 
și muncii de fiecare zi.

Cu bucurie și căldură, cu sen
timentul unei înalte aprecieri 
și satisfacții, ne alăturăm voinței 
ferme a întregului popor ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul nostru iubit și stimat, 
să fie reales în înalta funcție 
de secretar general al partidu
lui — chezășia făuririi socialis
mului multilateral dezvoltat și 
a comunismului în România, a 
spus tovarășul Winter Richard, 
delegat al organizației județene 
de partid Sibiu. Menționînd 
succesele deosebite obținute de 
oamenii muncii români, ger
mani, maghiari din județul Si
biu în cinstea Congresului par
tidului, vorbitorul a arătat că 
sarcinile pe primii patru ani ai 
cincinalului au fost îndeplinite 
încă la 14 octombrie, ceea ce 
creează premisa realizării cin
cinalului în patru ani și jumă
tate. Vorbitorul s-a referit a- 
poi la participarea activă a Ro
mâniei la diviziunea, interna
țională a muncii — factor deo
sebit al accelerării progresului 
ei multilateral și a asigurat 
Congresul că oamenii mun/.i 
din județul Sibiu vor face to
tul pentru traducerea exem
plară în viață a hotărîrilor de 
însemnătate istorică ale celui 
de al Xl-lea Congres.

Și în domeniul asigurării ma
teriilor prime minerale, parti
dul nostru, cu deosebire în ul
timul deceniu, a dovedit clar
viziune și consecvență, formu- 
lînd, în cadrul politicii econo
mice generale, o adevărată po
litică industrială extractivă, in 
centrul căreia stă principiul a- 
sigurării în cea mai 'mare mă
sură a nevoilor proprii din re
surse interne, a spus tova
rășul Bujor Almășan, delegat al 
organizației județene de partid 
Hunedoara. în continuare, vor
bitorul a făcut o amplă analiză 
a sarcinilor și obiectivelor pe 
care Programul și Directivele 
le pun în fața cercetării geo
logice și a industriei extractive 
românești. pentru asigurarea 
bazei de materii prime nece
sare industrializării țării. în 
încheiere vorbitorul a exprimat 
hotărirea unanimă a lucrători
lor din industria extractivă ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului, 
de numele căruia este legată 
prosperitatea și înflorirea pa
triei, să fie reales in funcția 
de secretar general al parti
dului.
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Lucrările Congresului al Xl-lea al P. C. R.
DEZBATERILE DIN SECȚIUNILE CONGRESULUI ZIUA A TREIA A LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. a Il-a)

în intervenția lor, participanții 
la dezbateri s-au referit pe larg 
la problemele pe care le implică 
descoperirea de noi rezerve de 
materii prime și surse de ener
gie și elaborarea tehnologiilor de 
valorificare a acestora în condi
ții de maximă economicitate, 
crearea de noi materii sintetice 
ș, înlocuitori, elaborarea de noi 
tehnologii, de mașini și utilaje 
de înalt nivel tehnic. Specialiș
tii din agricultură participanți 
la lucrările secțiunii s-au anga
jat să producă noi soiuri de 
plante cu calități nutritive su
perioare, să amelioreze și să 
creeze rase de animale de înaltă 
porductivitate.

în dezbateri s-a relevat, de a- 
semenea, necesitatea intensifi
cării activității de cercetare în 
domeniul fizicii, matematicii, 
biologiei, medicinii, științelor e- 
conomice și sociale, orientarea 
mai stăruitoare a acestor, dome
nii spre investigarea probleme
lor noi pe care le ridică făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. S-a subliniat, totoda
tă, necesitatea ca odată cu preo
cuparea pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a cercetă
rii legate de planul de dezvol
tare economico-socială a țării

să se acorde mai multă atenție 
cercetării de perspectivă, îmbi
nării în mod armonios a cercetă
rii aplicative cu cercetarea fun
damentală pentru a asigura o 
bază trainică fundamentării pro
gresului societății noastre socia
liste în toate domeniile de ac
tivitate. In discuții au fost for
mulate numeroase propuneri 
menite să asigure scurtarea du
ratei ciclului de cercetare-pro- 
iectare-producție, să impulsione
ze valorificarea cit mai rapidă a 
rezultatelor cercetărilor proprii 
și universale.

în încheierea lucrărilor, parti
cipanții s-au angajat ferm să ac
ționeze neabătut pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin in 
realizarea Programului și Direc
tivelor de dezvoltare economico- 
socială a țării care constituie le
gea de bază a activității lor vii
toare. Totodată, participanții 
s-au angajat să facă totul pen
tru ca cercetarea științifică să 
devină un factor activ în înfăp
tuirea politicii internaționale a 
partidului și statului nostru. Ei 
au urat, din inimă, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ani buni de 
viață lungă, sănătate și putere 
de muncă în fruntea partidului 
și statului nostru.

intare a României spre comu
nism.

Subliniind însemnătatea politi
cii partidului și statului nostru 
de lărgire și adîncire a colabo
rării și cooperării economice in
ternaționale, vorbitorii s-au re
ferit la o serie de rezultate bune 
obținute și au evidențiat căile, 
metodele și măsurile care se 
impun pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a planului de 
comerț exterior pe anul 1975. pe 
perioada 1976—1980 și a progra
mului de dezvoltare economico- 
socială a țării noastre pînă în 
1990.

S-a subliniat necesitatea asi
gurării fondului de marfă pre
văzut la export în condiții de 
calitate sporită, acoperirii ex
portului cu contracte externe, 
pe baza cunoașterii aprofundate, 
temeinice a conjuncturii econo
mice internaționale. Totodată, 
a fost relevată necesitatea creș
terii ponderii la export a produ
selor cu un grad tot mai ridicat 
de prelucrare, în special a insta
lațiilor complexe. Cei 21 de to
varăși care au luat cuvîn
tul au insistat asupra im
portanței asigurării stabile și 
de perspectivă a importului de 
materii prime și alte produse

necesare economiei naționale, în 
condițiile preocupării pentru uti
lizarea cu grijă și spirit gospo
dăresc a resurselor interne și a 
Înlocuitorilor.

Subliniindu-se însemnătatea 
cooperării în producție și teh- 
nico-științifice cu alte state, s-a 
pus accent pe realizarea unei 
mai bune corelări a obiectivelor 
de cooperare cu prevederile din 
planul unic de stat. A fost ex
primată hotărîrea de a acționa 
pentru amplificarea cooperării 
cu țările membre ale C.A.E.R., 
în cadrul înfăptuirii Programu
lui complex, pentru extinderea 
colaborării economice cu toate 
țările socialiste, pentru aprofun
darea legăturilor economice cu 
țările în curs de dezvoltare, pre
cum și cu țările capitaliste dez
voltate, ca expresie a contribu
ției active la progresul economic 
și social al fiecărei țări, la rea
lizarea unei noi ordini economi
ce internaționale, la cauza cola
borării și păcii în lume.

Participanții s-au angajat 
ferm ca, împreună cu' colectivele 
din care fac parte, să facă totul 
pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini ale celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului.

Secțiunea pentru politica 
de formare și folosire a venitului 
național, planificare și finanțare 

a economiei naționale
O atenție deosebită a fost a- 

cordată problemelor legate de 
creșterea

Secțiunea pentru problemele 
orînduirii sociale și de stat 

și democrație socialistă

■

ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și a înaintării 
României spre comunism. Ei au 
susținut în unanimitate, cu o 
justificată mîndrie patriotică, 
reinvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului, reliefind 
că aceasta va reprezenta cheză
șia amplificării marilor succese 
obținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în ulti
mul deceniu.

Participanții la dezbateri au 
relevat că trăsătura dominantă 
a etapei pe care o parcurgem o 
constituie creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului 
în viața socială, aceasta rezol- 
vind în mod creator, pe baza 
Învățăturii marxist-leniniste, 
problemele cardinale ale con
strucției socialiste în patria 
noastră. Vorbitorii — în nu
măr de 23 — și-au expri
mat deplina aprobare față de 
măsurile adoptate de Comitetul 
Central pentru aplicarea în via
tă a hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale privind întărirea perma
nentă politică și organizatorică 
a partidului, dezvoltarea legătu
rilor sale cu masele, perfecțio
narea stilului și metodelor de 
muncă ale organizațiilor de 
partid. înfăptuirea Programului 
partidului impune întărirea în 
continuare a forței și coeziunii

rîndurilor partidului, dezvolta
rea muncii colective și a demo
crației interne de partid, întă
rirea disciplinei și sporirea răs
punderii tuturor comuniștilor în 
lupta pentru unirea eforturilor 
întregului popor pentru edifica
rea socialismului și comunismu
lui în patria noastră.

A fost accentuată necesitatea 
creșterii exigenței la primirea 
în partid, ridicării nivelului de 
pregătire al tuturor comuniști
lor, îmbunătățirii muncii de în
drumare și control a organiza
țiilor de tineret, sindicat, a acti
vității în rîndul femeilor. Parti
cipanții la dezbateri au subliniat 
necesitatea de a se intensifica 
activitatea de unire în jurul or
ganelor de partid a unui activ 
tot mai puternic, a tuturor co
muniștilor. întărindu-se astfel 
spiritul de răspundere și dez- 
voltîndu-se participarea cadre
lor de conducere, a activului, a 
tuturor comuniștilor, la elabora
rea ca și la înfăptuirea hotărî- 
rilor.

Participanții și-au exprimat 
acordul deplin cu propunerile 
de modificare a Statutului Parti
dului Comunist Român și s-au 
formulat propuneri privind îm
bunătățirea în continuare a sti
lului și metodelor de 1 .
perfecționarea vieții interne 
partid.

muncă, 
—i de

(Urmare din pag. I) 
de Organizația pionierilor 
oferă buchete de flori tovară
șului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți tovarăși aflați în pre
zidiu, conducătorilor delegații
lor de peste hotare

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

Mulțumind, președintele șe
dinței a spus :

Salutul vostru adresat astăzi 
înaltului forum al comuniștilor, 
secretarului general al parti
dului, este dovada prețuirii, a 
dragostei nețărmurite pe care 
copiii țării, tînăra generație, o 
nutresc față de Partidul Co
munist Român, față de comu
niști, care vă cresc și vă educă 
în spiritul înaltelor idealuri ale 
umanismului socialist.

Partidul nostru, Întreaga 
societate, vă înconjoară cu 
grijă și dragoste, fac totul pen
tru ca viața voastră să fie tot 
mai senină șl mai însorită, pen- 

o copilărie 
să creșteți 
ca oameni 
participant! 
pe pămîn-

: a

Cei 206 delegați și invitați la 
lucrările secțiunii și-au expri
mat adeziunea unanimă față de 
Raportul prezentat de tovarășul în toate 
Nicolae Ceaușescu, de proiec
tele de Program și Directive, 
de Tezele Comitetului Central. 
Ei și-au manifestat adeziunea 
lor deplină la întreaga politică 
internă și externă a partidului, 
dînd o înaltă prețuire contri
buției hotărîtoare aduse de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
organizarea activității pentru 
înfăptuirea exemplară a sarci
nilor stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională 
ale partidului. în unanimitate 
participanții au susținut propu
nerea *ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu, înflăcărat patriot,
eminent militant revoluționar 
și internaționalist consecvent, 
să fie reales în funcție de se
cretar general al partidului.

Cei 23 vorbitori și-au exprimat 
deplina aprobare față de politica 
de creștere în ritm înalt a pro
dusului social și a venitului na
țional, opțiune fundamentală a 
politicii economice a partidului, 
menită să asigure egalizarea 
nivelului de dezvoltare al țării 
noastre cu cel al țărilor socia
liste avansate din punct de ve
dere economic, apropierea Ro
mâniei de țările industriale 
dezvoltate ale lumii. Totodată, 
politica partidului și statului 
nostru de alocare a unei părți 
însemnate din venitul național 
pentru fondul național de dez
voltare economlco-socială a fost 
apreciată ca factor propulsor al 
dezvoltării forțelor de produc
ție, al creșterii sistematice a 
nivelului de viață material și 
spiritual al întregului popor.

eficienței economice, 
domeniile, reducerea 
de producție, a chel- 
materiale, creșterea 

valori-

costurilor 
tuielilor 
productivității muncii.
ficarea superioară a resurselor 
materiale, folosirea cu eficiență, 
sporită a tuturor fondurilor, in
stituirea unui regim strict de 
economii.

S-a relevat importanța măsu
rilor pentru ca întreaga dezvol
tare economică și socială să se 
realizeze pe baza planului na
țional unic, care unește efor
turile umane $i materiale ale 
întregului popor în scopul în- 
făptuirii Programului partidu
lui.

In cuvîntul lor. delegații au 
propus ca ministerele, centra
lele industriale și unele organe 
de sinteză să sprijine într-o 
măsură mai mare întreprinde
rile la fundamentarea planului 
și soluționarea problemelor ce 
apar în cursul realizării sarci
nilor de plan. S-a solicitat să 
se asigure o mai. bună corelare 
a secțiunilor planului, să se e- 
vite modificările pe parcursul 
îndeplinirii planului, să se ia 
măsuri pentru întărirea disci
plinei contractuale, mai buna 
corelare a livrării utilajelor cu 
executarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj la obiectivele 
de investiții.

Din lucrările secțiunii s-a 
desprins cu claritate hotărîrea 
fermă a participanților de a 
acționa consecvent pentru tran
spunerea neabătută în viață a 
sarcinilor mobilizatoare stabilite 
de Congresul al Xl-lea al par
tidului.

Cei 206 delegați și invitați la 
Congres care au participat La lu
crările sețțiunii și-au exprimat 
adeziunea deplină și aprobarea 
entuziastă față de Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. față de proiectele de 
Program și Directive, precum șl 
hotărîrea de a-și consacra toate 
forțele înfăptuirii exemplare a 
hotărîrilor Congresului.

Dînd glas voinței unanime a 
organizațiilor de partid pe care 
le reprezintă, cei 24 delegați ca
re au luat cuvîntul, oa și ceilalți 
participanți la lucrări, au spri
jinit cu căldură reinvestirea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului, reliefind că aceasta 
va reprezenta chezășia continu
ării cursului ascendent și ampli
ficării succeselor strălucite ob
ținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în ultimul 
deceniu, garanția că partidul va 
călăuzi cu clarviziune și dina
mism înaintarea României pe 
calea socialismului și comunis
mului.

Participanții la lucrările sec
țiunii au dezbătut problemele 
majore ale dezvoltării orînduirii 
noastre sociale și de stat, ale 
adîncirii democrației socialiste, 
dînd o înaltă apreciere activită
ții desfășurate de partidul nos
tru în perioada marcată de Con
gresele al IX-lea și al X-lea ale 
P.C.R.

Vorbitorii au dat o înaltă a- 
preciere analizei științifice fă
cute în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
proiectul de Program, aspectelor 
fundamentale ale evoluției de 
viitor a rolului statului și dez
voltării democrației socialiste în 
procesul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre co-

munism. El ș-au referit la mo
dalitățile de perfecționare a a- 
plicării centralismului democra
tic. de promovare a conducerii 
și muncii colective ca principiu 
de bază al Întregii activități e- 
conomico-sociale, de asigurare a 
creșterii rolului statului, a or
ganelor sale centrale și locale 
în organizarea activității econo- 
mico-sociale, de sporire a rolu
lui comitetelor și consiliilor oa
menilor muncii, al adunărilor 
generale din unitățile economi- 
co-sociale. Totodată, au fost a- 
nalizate problemele legate de 
Întărirea capacității de apărare 
a patriei și ridicarea nivelului 
de pregătire politică a armatei, 
perfecționarea activității orga
nelor Ministerului de Interne șl 
a justiției, precum șl de îmbu
nătățirea legislației și de întări
rea legalității socialiste. Vorbi
torii au făcut numeroase obser
vații și propuneri privind creș- 
tereâ rolului sindicatelor, a ce
lorlalte organizații de masă și 
obștești în sistemul democrației 
socialiste, sporirea aportului fe
meilor în dezvoltarea multilate
rală a societății, îmbunătățirea 
activității de creștere și educa
re a tinerei generații, accentua
rea rolului Frontului Unității 
Socialiste, ca organism politic 
permanent, larg reprezentativ al 
coeziunii societății noastre.

Participanții și-au exprimat 
convingerea că acțiunea perse
verentă a partidului pentru cre
area cadrului organizatoric cel 
mai potrivit participării între
gului popor la conducerea vieții 
economico-sociale constituie, de
opotrivă. un factor esențial și o 
necesitate obiectivă în făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și pregătirea condiții
lor trecerii la comunism.

Secțiunea privind activitatea 
internațională a partidului 

și statului

Secțiunea pentru problemele 
sociale și de ridicare a nivelului 

de trai al întregului popor

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

Participanții la lucrările sec
țiunii — in număr da 300 — 
și-au exprimat adeziunea de
plină la Raportul Comitetului 
Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la celelalte 
documente programatice ale 
Congresului, au evidențiat va
loarea teoretică și practică a 
acestor strălucite documente ale 
gîndirii marxist-leniniste crea
toare. într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm a fost unanim 
sprijinită propunerea de reale
gere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de secre
tar general al partidului.

Vorbitorii — în număr de 
25 — au subliniat cu preg
nanță faptul că realizarea țe
lului suprem al politicii par
tidului — ridicarea continuă a 
nivelului de trai al întregului 
popor — este indisolubil legată 
de progresul multilateral al eco
nomiei naționale, de ritmurile 
înalte de dezvoltare a produc
ției materiale, de modernizarea 
structurilor economice, de creș
terea venitului național și a 
eficienței în toate domeniile de 
activitate. Au fost evidențiate, 
in acest context, măsurile luate 
în ultimii ani pentru : majorarea 
retribuției oamenilor muncii șt 
asigurarea unei corelări judi
cioase între veniturile mici și 
cele mari în spiritul eticii și e- 
chitfiții socialiste ; sporirea ve
niturilor țărănimii ; crearea a 
noi locuri de muncă ; majorarea 
pensiilor, a alocațiilor de stat 
pentru copil, a burselor studen
ților șl elevilor ; sporirea chel
tuielilor social-culturale ale sta
tului, toate acestea avînd drept 
rezultat creșterea venituri
lor reale ale populației. Ridi
carea nivelului de trai al

oamenilor muncii se leagă, de 
asemenea, nemijlocit de efortu
rile neîntrerupte făcute de stat 
pentru dezvoltarea construcțiilor 
de locuințe și social-culturale, 
extinderea învățămîntului de 
toate gradele, îmbunătățirea o- 
crotirii sănătății, creșterea nu
mărului de creșe șl grădinițe, 
diversificarea prestărilor de ser
vicii. S-a exprimat satisfacția 
pentru consecvența politicii par
tidului, de asigurare a unei cit 
mai bune aprovizionări a popu
lației în condițiile stabilității 
prețurilor. Vorbitorii au apre
ciat că există premisele ca sar
cinile trasate de Congres în do
meniul creșterii nivelului de 
trai să fie îndeplinite și depă
șite. în același timp, ei au for
mulat critici cu privire la o 
seamă de neajunsuri, propunind 
luarea unor măsuri ferme pen
tru respectarea regulilor de pro
tecție și securitate în toate lo
curile de muncă, ca și a pro
gramelor de măsuri stabilite 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață ale femeilor. 
S-a cerut producătorilor de bu
nuri de consum să facă efor
turi mai susținute pentru a răs
punde cerințelor cumpărători
lor, comerțului — să dirijeze 
mărfurile in mod mal organi
zat ți chibzuit spre cumpără
tori, iar organizatorilor de ser
vicii — să le diversifice în ra
port cu cerințele reale ale ce
tățenilor, organelor sanitare să 
asigure in mai mare măsură 
operativitatea și ridicarea cali
tății asistenței medicale.

Participanții la lucrările sec
țiunii s-au angajat să facă to
tul pentru traducerea în .viață 
a documentelor adoptate de 
Congres.

La lucrările secțiunii au parti
cipat 243 de delegați și invitați 
care au dat expresie adeziunii 
lor totale la Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au subliniat in mod deosebit im
portanța activității creatoare 
desfășurată de partid pentru 
rezolvarea tuturor problemelor 
dezvoltării societății socialiste, 
valoarea teoretică a soluțiilor 
originale care au stat la baza 
măsurilor de perfecționare a 
organizării și conducerii socie
tății noastre. Subliniind marile 
merite ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în toate aceste do
menii, participanții au susținut 
din toată inima realegerea sa în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului.

în cadrul dezbaterilor 
luat cuvîntul 24 tovarăși 
au relevat că munca de 
pagandă și educație 
noscut 
vescență.
succese importante în înfăp
tuirea programului ideologic al 
partidului, în promovarea nor
melor eticii și echității socialiste, 
în educarea patriotică și interna- 
ționalistă a maselor. A crescut 
nivelul politic al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, s-a 
format și dezvoltat continuu 
conștiința revoluționară a mase
lor.

In discuții s-a relevat marea 
eficiență socială a activității de 
propagandă a partidului nostru, 
subliniind necesitatea continuei 
perfecționări a acesteia, datoria 
acesteia de a sluji cu maximă 
eficacitate promovarea noului, a 
ideilor înaintate, de a combate și 
eradica hotărit mentalitățile 
retrograde, prin crearea unui 
climat de intoleranță față de 
nesocotirea intereselor societății, 
față de orice fenomene care con-

au 
care 
pro- 
cu- 

efer-
a

o puternică
Au fost obținute

travin normelor eticii și echității 
socialiste.

Subliniind înalta valoare teo
retică și practică a aprecierilor 
cuprinse în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în celelalte documente ale Con
gresului, privind misiunea sluji
torilor artei și literaturii, parti
cipanții la discuții s-au referit 
la faptul că în ultimii ani au fost 
create opere valoroase, inspirate 
din trecutul glorios de luptă al 
poporului, al partidului, din 
realitățile socialiste ale țării, 
opere care se constituie în forme 
vii de educație politică, moral- 
cetățenească și estetică a mase
lor. în același timp, numeroși 
vorbitori s-au referit la necesi
tatea să se acționeze în con
tinuare cu energie pentru 
crearea de noi opere valoroase, 
militant-revoluționare și umanis
te. Totodată, s-a relevat drept un 
obiectiv de mare actualitate 
ridicarea nivelului ideologic al 
criticii, chemate ca, de pe poziții 
de partid, să analizeze creația 
artistică, să promoveze cu prin
cipialitate și obiectivitate valo
rile autentice ale culturii noas
tre socialiste, să ajute la selec
tarea din patrimoniul culturii 
universale a operelor străbătute 
de idei umaniste, progresiste, 
menite să ajute la înnobilarea 
omului, la înălțarea sa moral- 
spirituală.

Participanții la dezbateri au 
acordat o atenție deosebită locu
lui de mare însemnătate pe care 
îl ocupă, în contextul activității 
politico-ideologice, activitatea 
editorială, presa, radioteleviziu- 
nea, celelalte mijloace de infor
mare în masă.

Vorbitorii s-au angajat să de
pună toate eforturile pentru în
făptuirea sarcinilor insuflețitoare 
ce le revin din hotărîrile Con
gresului.

Secțiunea pentru relații economice 
și cooperare internațională

rii României pe noi culmi de 
progres și civilizație, a afirmării 
sale și mai puternice pe arena 
internațională. Vorbitorii au a- 
preciat contribuția remarcabilă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea documentelor pro
gramatice ale Congresului, ex- 
primîndu-și acordul deplin cu 
ideile insuflețitoare, orientările 
clarvăzătoare, sarcinile și căile 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de îna-

Cei. 240 de delegați ți Invitați 
care au participat la lucrările 
secțiunii și-au manifestat ade
ziunea unanimă față de Rapor
tul prezentat Congresului de to
varășul Nicolae Ceaușescu, față 
de Programul și Directivele par
tidului. într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, participanții 
au susținut ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales in înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, ca o chezășie • ridică-

Secțiunea pentru problemele 
organizatorice, ale activității 

și vieții interne de partid și ale 
organizațiilor de masă și obștești
Participanții la lucrările sec

țiunii — 127 de delegați și in
vitați — au dat o înaltă apre
ciere Raportului Comitetului 
Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, proiectelor 
de Program și de Directive, do-

cumente care fac o multilate
rală și profundă analiză a dru
mului parcurs de partidul și po
porul nostru pe calea făuririi 
noii orînduiri jalon' .1, In ace
lași timp, strategia și tactica 
partidului pentru perioada fău-

Cei 300 de participant! la lu
crările secțiunii și-au exprimat 
deplina adeziune și unanima 
aprobare față de Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
față de Programul Partidului 
Comunist Român și celelalte 
documente prezentate Congre
sului al Xl-lea. Secțiunea a dat 
o înaltă apreciere analizei cu
prinse în Raport asupra proble
melor de o deosebită complexi
tate care se ridică în fața lumii 
contemporane, aprobînd întru- 
totul concluziile cu privire la 
necesitatea mobilizării eforturi
lor maselor populare de pre
tutindeni, în vederea asigurării 
unor soluții în interesul tutu
ror popoarelor, a progresului 
și păcii.

în unanimitate, participanții 
au reliefat contribuția de ex
cepțională însemnătate a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea șl transpunerea în 
viață a politicii internaționale 
a partidului și statului.

Relevînd că, partidul și sta
tul nostru au desfășurat o vas
tă și dinamică activitate inter
națională, participanții și-au în
sușit întrutotul liniile funda
mentale din Raport și Program 
cu privire la dezvoltarea pe 
mai departe a prieteniei, alian
ței și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, întărirea 
solidarității militante cu parti
dele comuniste, celelalte par
tide și organizații muncitorești, 
democratice, progresiste, extin
derea relațiilor cu statele care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, cu mișcările de 
eliberare națională, dezvoltarea 
raporturilor cu toate celelalte 
state ale lumii.

Cei 25 de vorbitori au subliniat 
hotărîrea țării noastre de a-și a- 
duce întreaga contribuție la în
făptuirea obiectivului profund 
mobilizator al instaurării unei or
dini noi, politice și economice, 
în viața internațională, la li
chidarea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste 
de forță și dictat, de domina
ție și inegalitate, la eliminarea 
surselor de încordare și a fo
carelor de conflict din orice 
parte a lumii, reglementarea 
problemelor litigioase pe cale 
politică, la masa tratativelor, 
Înfăptuirea dezarmării generale 
și în primul rind a celei nu
cleare, asigurarea participării 
tuturor țărilor» indiferent de 
dimensiune sau potențial, la so
luționarea problemelor care fră- 
mintă omenirea, depășirea fe
nomenelor de subdezvoltare, 
crearea unui sistem de relații 
noi, bazat pe deplina egalitate 
în drepturi, care să ofere ga
ranția sigură a respectării vo
inței fiecărei națiuni, eliberării 
omenirii de spectrul războaie
lor, să asigure dezvoltarea li
beră și nestînjenită, progresul 
și înflorirea tuturor popoarelor. 

Participanții au propus ca 
măsurile cuprinse în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la instau
rarea noii ordini economice și 
politice mondiale și înfăptuirea 
dezarmării, să fie înaintate spre 
difuzare ca documente ale Or
ganizației Națiunilor Unite.

Secțiunea a dat glas hotărîrli 
unanime de a sprijini cu toată 
căldura realegerea în funcția 
de secretar general al partidu
lui a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fiu credincios al po
porului, internaționalist consec
vent, a cărui prezență la con
ducerea partidului și statului 
reprezintă cea mai bună cheză
șie a continuității remarcabi
lelor Înfăptuiri ale politicii de

pace și colaborare a României 
socialiste.

★
Concluziile dezbaterilor din 

secțiuni și sinteze ale propune
rilor formulate au fost înaintate 
secretariatului Congresului.

tru a vă bucura de 
fericită, pentru ca 
șl să vă dezvoltați 
de nădejde, viitori 
vrednici la făurirea ,__
tul patriei noastre scumpe 
celei mai drepte societăți 
comunismul.

Prin hotărîrile Istorice 
care le va adopta Congresul, 
se deschid larg porțile spre un 
viitor luminos, spre noi pro
grese pe calea atît de rodnică 
a socialismului și comunismu
lui, care ■ asigură întregului 
popor, inclusiv tineretului1, po
sibilități nelimitate de afirma
re a talentului, 
lor de împlinire 
Îndrăznețe visuri 
nobile aspirații.

Mulțumindu-vă 
rile transmise,

pa

a capacități- 
a celor mai 
și a celor mai

pentru ură- 
vă adresăm,

dragi pionieri ți școlari, ura
rea să trăiți ani mulți, să creț-
teți în voioșie și sănătate și să 

vă formați în spiritul marilor

răspunderi pe care societatea vi 
le va încredința mîine, să bine
meritați încrederea de viitori 
participant! la realizarea gran
diosului program al partidului.

Lucrările ședinței de 
amiază au fost prezidate 
varășa Elena Ceaușescu.

Reluîndu-se dezbaterile 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi, au luat cuvîntul tovarășii i 
Gheorghe Oprea, delegat al or
ganizației județene de partid 
Prahova. Elena Nae, delegat al 
organizației municipale de partid 
București, Ion Ioniță, delegat al 
organizației municipale de partid 
București, Ion Călin, delegat al 
organizației județene de partid 
Vaslui. Radu Bogdan, delegat al 
organizației județene de partid 
Brașov, Țvetco Milanovicl, dele
gat al organizației județene da 
partid Caraș-SeVerin, Ioan E- 
duard Elsenburger, delegat al 
organizației județene de partid 
Brașov, Ion Rușinaru, delegat 
al organizației județene de 
partid Mehedinți, Leonte Răutu, 
delegat al organizației jude
țene de partid Bacău, Gheor
ghe Trandafir, delegat al orga
nizației județene de partid Con
stanța.

După pauză, lucrările au fost 
prezidate de tovarășul Mihal 
Telescu.

La dezbateri au luat cuvîntul 
tovarășii : Dumitru Popescu, 
delegat al organizației județene 
de partid Alba, Iosif Banc, dele
gat al organizației județene de 
partid Mureș, Nicolae Doggen- 
dorf, delegat al organizației ju
dețene de partid Timiș, Iulian 
Ploștinaru, delegat al organiza
ției județene de partid Me
hedinți, Ferdinand Nagy, dele
gat al organizației județene de 
partid Covasna, Ileana Antones
cu, delegat al organizației mu
nicipale de partid București, 
Richard Winter, delegat al orga
nizației județene de partid Sibiu 
și Bujor Almășan, delegat al or
ganizației județene de partid 
Hunedoara.

Lucrările Congresului conti
nuă.

după* 
de to*

asupra

OMAGIUL PIONIERILOR
Partid, părinte drag, din zări străbune 
Copiii țării către tine vin ;
Spre comunism, cu-ntreaga națiune, 
Noi, cei mai tineri fii ai tăi, pornim.
Din inimă, cu florile, cu versul, 
Din zările pămintului străbun — 
Copiii patriei cinstesc Congresul, 
Cinstesc Partidul Comunist Român.
Copiii patriei cinstesc Congresul, 
Cinstesc Partidul Comunist Român.
Avem pe fețe soare. Părintescul 
îndemn ne este astăzi legămint :
Partidul,
România, 
Ceaușescu — 
Sînt tot ce-avem mai scump pe-acest 

pămint !

Pe bărbăteasca demnității cale 
Ne e mereu indemn cutezător 
Vibrant însemn ai tinereții tale 
Cravata roșie cu tricolor.
Venind aici, la marea ta tribună. 
In inimi viitorul il purtăm ;
Spre viața tot mai demnă, tot mai bună 
Și noi, copiii tăi, ne-ncolonăm.
Și noi trăim, adinca bucurie, 
De-a ști că la istoricul Congres — 
Stegar de vis, de-avînt, de omenie. 
El, Ceaușescu, fi-va reales !

înalte porți spre viitor deschide 
Programul comunistei ctitorii. 
Ni-s leagăn brațele neostenite, 
Să creștem cu-ale țării bucurii.
Numai prin muncă, ne dăm bine seama 
Construcții și recolte se-mplinesc.
Eu zidăriță mă visez, ca mama...

Ca tata, strunguri vreau să făuresc, 
M-aplec avid spre tainele 
Mă cheamă griul nou In

chimiei...
Bărăgan...

Copllărie, tehnică și poezie
Sint deopotrivă zbor inalt
Știind să minuim cu-ndeminare 
Giganții de oțel, vom decola 
Din săli de clasă și laboratoare 
Spre-acolo unde patria ne va chema.
Pe-ntinsul țării, două milioane 
De pionieri-putere se unesc ;
Orașe, sate, școli sub noi coloane 
De flori și frumusețe strălucesc.
Ne este școala rampă de lansare 
Spre-nalte constelații de lumini.
Noi doar în nestemate de sudoare 
Comoara viitorului
Români, maghiari,

citim.
germani

prin ani.

ți partid.Iubirea către țară și partid. 
Frăția noastră inflorește plaiul 
Cu-același viitor de neumbrit.
Ni-s inimile flori în sărbătoare, 
Ai noștri ani adine s-au luminat t 
Partidul, pe mărețul drum de soare. 
In frunte are un viteaz bărbat.

ni-i unul 
graiul

Prieten și îndrumător iubit, cum altul 
Nicicînd copiii țării n-au avut, 
Din pilda vieții sale, noi înaltulDin pilda vieții sale, noi _____
Devotament pentru popor am cunoscut.

Am cunoscut dreptatea.
Omenia,

Credința-n adevăr șl-al muncii rost,

Copii frumoși, aici în România, 
La-ndemnul său sintem și noi la post.

La școala muncii bucurii ne-așteaptă, 
Cintăm in marș, și tot cintind muncim, 
Părinții ne iubim precum prin faptă 
Partidul Comunist Român iubim !
Noi, pionierii-acestei generații, 
Cinstind al unsprezecelea Congres, 
Visăm și zbornl culmilor în spații, 
Și freamătul drapelelor în vers.

în ani de muncă și învățătură 
Contur va prinde visul temerar.
Partid, In orice tinără făptură 
Ai un cutezător, ai un vlăstar.
Partid,
Ai un

în orice tînărâ făptură 
cutezător, ai un vlăstar !

Noi, revoluționara dăruire
Din graiul tău, partid, o învățăm — 
Exemplu viu, in suflet și-n gindire. 
Pe comunistul Ceaușescu il purtăm.
Prieten neasemuit. Iubit părinte. 
Primiți din largul mîndrei Românii 
Lumina dragostei nemărginite 
Din sufletele noastre de copil.
Iubit partid, cu toți rostim fierbinte
AI fiecărui pionier răspuns :
Izvor înalt de inimă și minte, 
Vrem școala românească tot mai sus !

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

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

Ca Feți-Frumoși crescînd, da nu-n 
Ci-n România socialistă, noi 
Creștem în ritm cu țara care este — 
Cu ea urcăm spre orizonturi noi.

po.csie,

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

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

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

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

Iubirea pentru patrie e Marșul 
Victoriei, din augustul de foc ;
Ea înflorește satul și orașul, 
Trăiește-n vesel cint și-n vesel joc.

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

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

Partidul ni-i părinte fără seamăn. 
Credința-n el ni-i far din tată-n fiu ;

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

Oricind, In muncă, în învățătură, 
Cu sete-ascult mereu chemarea lui. 
Al țării sînt, cu-nteaga mea făptură, 
Tină, oștean al comunismului.

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

Din țara păcii și a demnității 
Primiți, copii ai lumii gind frățesc. 
Să fiți scăldați de soarele dreptății — 
Copiii României vă doresc !

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

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

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

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

Jurăm cu toți, din inimă, fierbinte : 
Iubit partid, mereu te vom urma ! 
Jurăm să fim întotdeauna demni, 
De viitorul acestui plai străbun. 
Avem stindard cutezător prin vremi 
Partidul Comunist Român.
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Lucrările Congresului al Xl-lea al P. C. R.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit VIZITE ĂLE DELEGAȚIILOR DE PESTE HOTARE

pe conducătorii unor delegații 
participante la Congres

0 Conducătorul delegației Frontului
de Eliberare Națională din Algeria

MITINGUL DE LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST"

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Abdel Aziz Maoui, membru al 
guvernului, ministrul turismu
lui, conducătorul delegației 
Frontului de Eliberare Naționa
lă din Algeria, care participă la 
lucrările celui de-al Xl-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Consiliului Revoluției și al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene, 
un cald salut frățesc și cele mai 
bune urări de succes. Aceleași 
sentimente âu fost exprimate,

I

® Conducătorul delegației Uniunii Progresiste
Senegaleze

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a acordat o întrevedere, miercuri 
la amiază, conducătorului dele
gației Uniunii Progresiste Sene
galeze la Congresul al Xl-lea al 
P.C.R. — Magatte Lo, secretar 
permanent al Biroului Politic 
al U.P.S.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a înmînat președinte
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
prietenesc al președintelui Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, și a transmis din par

Depunerea unor coroane Sosirea
de flori

Delegația Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, cpndusă 
de dr. Peter Colotka, membru 
al Prezidiului C. C. al P. C. din 
Cehoslovacia,' vicepreședinte al 
guvernului federal, președintele 
guvernului slovac, delegația 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Gerhard 
Griineberg, membru al Biroului 
Politic, secretar al C. C. al 
P.S.U.G., și delegația Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
condusă de Aczel Gyorgy, mem
bru al Biroului Politic al C. C. 

din partea Frontului Național de 
Eliberare al Algeriei, a poporu
lui algerian, Partidului Comu
nist Român, națiunii române, 
care se bucură de multă simpa
tie și prestigiu.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președin
telui Houari Boumediene un 
cald salut cordial și cele mai 
bune urări.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru participarea delegației alge
riene la Congres, pe care o con
sideră ca o expresie a bunelor 
relații dintre popoarele, parti
dele și țările noastre, o mani
festare de solidaritate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o înal
tă apreciere colaborării multila
terale româno-algeriene, ce se 
dezvoltă pe o cale ascendentă și 
a subliniat, totodată, că există 
largi posibilități pentru accen
tuarea acestui curs pozitiv ‘al 
raporturilor de prietenie și coo
perare.

tea sa cele mai bune urări, îm
preună cu dorința ca relațiile 
româno-senegaleze să se dezvol
te și să se întărească tot mai 
mult.

împărtășind opinia președinte
lui Leopold Sedar Senghor cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre, partidele și 
țările noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a adresat salutări 
prietenești, urări de sănătate, 
de progres și bunăstare poporu
lui senegalez.

în cadrul convorbirii, oaspete
le a exprimat satisfacția că de
legația Uniunii Progresiste Se

al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, au depus, miercuri la 
amiază, coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monu
mentul lui V. I. Lenin din 
București.

Au fost de față Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C. C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C. C. al P.C.R.

în acest context, s-a subliniat, 
de asemenea, că între partidele 
și țările noastre există puncte 
de vedere comune cu privire la 
problemele fundamentale ale lu
mii contemporane, ale luptei 
antiimperialiste, împotriva colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru o politică nouă de 
egalitate între popoare, pentru 
progres social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete ca la înapo
ierea în patrie să-1 asigure pe 
președintele Houari Boumedie
ne că România va acționa cu 
fermitate pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabora
re dintre partidele și țările 
noastre și a adresat poporului 
algerian urări de multă prospe
ritate, iar conducerii F.N.L., mi- 
litanților săi, succese tot mai 
mari în activitatea consa
crată înfăptuirii programului de 
transformare revoluționară a Al
geriei și de edificare a unei noi 
societăți.

negaleze participă la cel de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R., ale că
rui documente prezintă o deose
bită importanță prin bogăția lor 
de idei și tezele privitoare la 
principalele probleme ale con
temporaneității, pentru faptul 
că a avut posibilitatea să cu
noască direct realizările poporu
lui român, obținute sub condu
cerea partidului.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

reprezentantului 
P.C. din Bolivia 
în Capitală a sosit, pentru a 

participa la lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, reprezentan
tul Partidului Comunist din Bo
livia.

La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, care parti
cipă la cel de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
a vizitat miercuri la amiază uzi
nele „23 August" din Capitală. 
Tovarășii A.P. Kirilenko, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., conducăto
rul delegației, și K.F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., V. E. 
Malanciuk, secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, V. I. Drozden
ko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, au fost însoțiți de tovară
șii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P. C. R., prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal de .partid București, 
primarul general al Capi
talei, Mihai Dalga, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, pre
ședintele Consiliului General 
ARLUS, și Gheorghe Badrus, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
In Uniunea Sovietică.

întîmpinați cu căldură de nu
meroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri ai uzinei, oaspeții au 
fost salutați de tovarășul Ale
xandru Roșu, directorul general 
al uzinei „23 August", de repre
zentanți ai comitetului de par
tid și al comitetului de direcție.

Au fost vizitate cîteva din 
principalele secții de fabricație, 
dotate cu mașini și utilaje mo
derne, în care se realizează o ga
mă largă de produse cu caracte
ristici tehnice și performanțe 
ridicate, din care o parte însem
nată se exportă în peste 20 de 
țări ale lumii, printre care și în 
U.R.S.S. în cursul vizitei, oas
peții s-au întreținut cu munci
tori și specialiști ai uzinei, au 
adresat cuvinte de apreciere și 
au felicitat colectivul uzinei 
pentru succesele deosebite în
registrate în realizarea înainte 
de termen a planului cincinal.

în continuare, în cursul unei 
discuții avute cu conducerea uzi
nei și comitetul de partid, oas
peților li s-a relatat pe larg 
despre istoricul și tradițiile re
voluționare șl de muncă ale a- 
cestui puternic colectiv al in
dustriei noastre constructoare de 
mașini, despre preocupările pen
tru diversificarea și moderniza
rea continuă a producției, des
pre formarea și specializare a 
mii și mii de cadre de muncitori 
și ingineri, despre relațiile 
de cooperare în fabricația de 
utilaje tehnologice de mare com
plexitate.

A avut loc apoi un miting !n- 
tr-una din marile hale ale uzi
nei, la care au participat munci
tori, tehnicieni și ingineri.

în numele comuniștilor, al ce
lor aproape 16 000 de oameni ai 
muncii din întreprindere, Carol 
Dina, secretar al comitetului de 
partid, a adresat oaspeților un

Delegațiile a numeroase par
tide comuniste și muncitorești, 
socialiste și progresiste, precum 
și ale unor mișcări de eliberare 
națională, care participă la lu
crările celui de-al Xl-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, au vizitat miercuri di
ferite obiective economice și 
social-culturale din București 
și din alte localități ale țârii.

Delegația Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, condusă de 
Stane Dolanț, secretar al Co
mitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., a făcut o vi
zită la Muzeul de istorie al 
R.S.R. ; delegația Partidului 
Comunist Italian, condusă de 
Carlo Galluzzi, membru al Di
recțiunii, al Biroului Politic și 
al Secretariatului C.C. al P.C.I., 
a vizitat întreprinderea de 
Confecții și Tricotaje Bucu
rești ; delegația Partidului Co
munist Bulgar, condusă de Bo
ris Velcev, membru al Birou
lui Politic, secretat al C.C. al 
P.C.B., a vizitat Fabrica de 
calculatoare electronice Bucu
rești și Institutul de cercetări 
viticole „Valea Călugărească" ; 
delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de Guy 
Besse, membru al Biroului Po
litic al P.C.F., a vizitat Com
binatul petrochimic de la 
Brazi ; delegația Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, con
dusă de Jan Szydlak, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a fost oaspete 
al colectivului întreprinderii 
de Mașini Grele București ; de
legația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de 
Aczel Gyorgy, membru al Bi
roului Politic al C.C. al" 
P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, a vizitat Teatrul Na
țional din București ; delegația 
Uniunii Socialiste Arabe din 
Republica Arabă Egipt, con
dusă de dr. Hafez Ghanem, 
prim-secretar al C.C. al U.S.A., 
a vizitat municipiul Brașov și 
stațiunea Poiana Brașov ; de
legația Partidului Comunist din 
Cuba, condusă de Raul Garcia 
Pelaez, membru al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Cuba, a 
vizitat Fabrica de zahăr Bu
zău, tabăra de sculptură in 
aer liber de la Măgura 
și stațiunea balneară Mon- 
teoru ; delegația Partidului Co
munist din Ecuador, condusă 
de Pedro Saad, secretar gene
ral al partidului, a vizitat Mu
zeul Doftana ; delegația Parti
dului Comunist Portughez, con
dusă de Fernando Blanqui 
Teixeira, membru al Comisiei 
Politice a C.C. al P.C. Portu
ghez, a vizitat Combinatul pe
trochimic de la Brazi ; dr. 
Martius Helder, președintele 
Comisiei de restructurare și 
reorganizare a serviciului de 
sănătate din Mozambic, mem
bru al delegației Frontului de 
Eliberare — F.R.E.L.I.M.O., a 
vizitat Policlinica Titan și în
treprinderea de Medicamente 
din București ; delegația Parti-

■alut călduros, cordial și prit- 
tenesc. Vorbitorul a subliniat că 
întregul colectiv, sub conducerea 
organizației de partid, iși va a- 
duce o contribuție sporită la 
traducerea in viață a hotărîri- 
lor pe care le va adopta în aces
te zile Congresul al Xl-lea al 
partidului. Vorbitorul s-a referit 
apoi la legăturile de prietenie și 
colaborare tovărășească dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică, dintre cele 
două popoare.

Adresînd oaspeților un salut 
muncitoresc, frezorul Stelian 
Șoacă a prezentat unele activi
tăți și preocupări ale oamenilor 
muncii din uzină, succesele ob
ținute pentru traducerea în via
ță a sarcinilor.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Gheorghe Cioară, care, după 
ce a salutat prezența In mijlo
cul colectivului de muncă din 
uzina „23 August" a delegației 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a spus : După cum 
știți, întregul nostru popor tră
iește în aceste zile in atmosfera 

■ vibrantă, entuziastă, prilejuită 
de desfășurarea celui mai înalt 
for al comuniștilor — Congresul 
al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român, eveniment de excep
țională însemnătate istorică în 
viața partidului și a poporului 
nostru, care marchează trecerea 
României la o etapă superioară 
în construcția societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Importanța documentelor su
puse spre dezbatere Congresu
lui, în mod deosebit a Progra
mului partidului și a Raportu
lui Comitetului Central prezen
tat de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rezidă în faptul 
că ele, bazîndu-se pe rezul
tatele obținute pînă în pre
zent, proiectează cu rigoare ști
ințifică perspectiva luminoasă a 
dezvoltării României în următo
rul pătrar de veac, strategia și 
tactica partidului nostru, pro
gramul de luptă și de muncă al 
întregului popor, pentru realiza
rea mărețului obiectiv, înainta
rea spre comunism. Evidențiind 
contribuția hotărîtoare a secre
tarului general al partidului la 
fundamentarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a par
tidului și Statului nostru, parti- 
cipanții la Congres și-au mani
festat voința unanimă, devenită 
cauză a întregului popor, ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în înalta funcție- da 
secretar general al partidului.

Subliniind însemnătatea cola
borării și prieteniei cu toate ță
rile socialiste, vorbitorul a re
levat că. așa cum s-a arătat si 
la' Congres, ele se vor situa și 
în viitor în centrul politicii ex
terne a partidului șl statului 
nostru.'

în spiritul bogatelor tradiții 
ale solidarității și prieteniei ro- 
mâno-sovietice, a spus In conti
nuare vorbitorul. acordăm o 
înaltă prețuire întăririi continue 
pe multiple planuri, a relațiilor 
dintre P.C.R. șl P.C.U.S., dintre

★
dului Socialist Francez, con
dusă de Pierre Berogovoy, 
membru al Biroului Executiv, 
secretar național al P.S. Fran
cez, a vizitat Combinatul me
talurgic, ' Curtea Domnească, 
Muzeul scrisului și tiparului 
din Tîrgoviște și a avut o în- 
tilnire la Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R. ; membri 
ai delegației Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei au 
vizitat Policlinica Titan — 
București ; delegația Partidului 
Liberal din Columbia, condusă 
de German Zea Hernandez, pre
ședintele Directoratului Națio
nal al partidului, a vizitat 
Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice 
din România și Institutul 
de geriatrie — București ; de
legația Partidului Comunist 
(Marxist) din India, con
dusă de P. Sundarayya, se
cretar general al partidului, a 
făcut scurte popasuri în zona 
Sistemului hidroenergetic și de 
navigație „Porțile de fier", în 
noul oraș Orșova și a vizitat 
Muzeul și noile cartiere de lo
cuințe din municipiul Drobeta- 
Turnu Severin ; delegația Par
tidului Socialist din Japonia, 
condusă de Katsujiro Nagai, 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv Central al P.S. din 
Japonia, a vizitat cooperativa 
agricolă de producție „9 Mai" 
din Giurgiu ; delegația Parti
dului Comunist din Marea Bri- 
tanie, condusă de George Char
les Wake, membru al Biroului 
Politic al P.C. din Marea Bri
tanic, a făcut o vizită la Mu
zeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia ; delegația Partidului So
cialist Belgian, condusă de 
Andre Sweert, membru al Bi
roului Național al partidului, 
senator, a vizitat întreprinde
rea de autoturisme Pitești și 
întreprinderea agricolă de stat 
Ștefănești — Argeș ; delegația 
Partidului Democrat din Gui
neea, condusă de Mamadi 
Keita, membru al Biroului Po
litic al partidului, a vizitat 
Casa de cultură a sindicatelor, 
cartiere de locuințe și alte 
obiective social-culturale din 
Pitești, precum și întreprinde
rea agricolă de stat Ștefănești ; 
delegația Partidului Congolez 
al Muncii din Republica Popu
lară Congo, condusă de Ganga- 
Zanzou Jean, secretar al C.C. 
al partidului, a vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România și 
întreprinderea „Dacia" — Bucu
rești ; delegația Partidului Unit 
de Independență Națională din 
Zambia, condusă de W. Nye- 
renda, membru al C.C. al 
U.N.I.P., a fost oaspete al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu"; 
delegația . Partidului Socialist 
Popular din Norvegia, condusă 
de Stern Ornhoi, președintele 
partidului, delegația Partidului 
Comunist din Norvegia, con-

Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică.

Participarea delegației P.C.U.S. 
la Congresul al Xl-lea al parti
dului nostru reprezintă încă o 
contribuție ia întărirea acestor 
relații.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul 
prezentat Congresului al Xl-lea, 
Partidul Comunist Român va ac
ționa și în continuare cu toată 
fermitatea pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie cu Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
cu Uniunea Sovietică, conside- 
rind că aceasta corespunde inte
reselor ambelor partide și po
poare, cauzei socialismului și co
munismului.

Animați de profunde senti
mente internaționaliste, comu
niștii români, întregul nostru 
popor, urmăresc cu caldă sim
patie și viu interes munca rod
nică a oamenilor sovietici și se 
bucură din toată inima de suc
cesele lor remarcabile în toate 
domeniile de activitate, apre- 
ciindu-le drept o contribuție de 
deosebită Însemnătate la creș
terea influenței și prestigiului 
socialismului, a forțelor demo
crației și păcii în lume.

Cu aceste sentimente, a spus 
în încheiere vorbitorul, îngădui
ți-mi să rog pe membrii dele
gației sovietice să transmită, în 
numele dumneavoastră, al po
porului român, un cald salut to
vărășesc poporului frate sovietic 
și urări de noi și tot mai mari 
succese în îndeplinirea progra
mului elaborat de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. de con
struire a societății comuniste în 
Uniunea Sovietică.

A luat apoi cuvîntul A. P. Ki
rilenko, care, în numele C.C. al 
P.C.U.S., al comuniștilor sovie
tici și al întregului popor sovie
tic, al secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejnev, a 
transmis colectivului Uzinei „23 
August", comuniștilor din țara 
noastră, clasei muncitoare, țără
nimii muncitoare, intelectualită
ții, tuturor oamenilor muncii din 
România, un fierbinte salut, u- 
rări de fericire, pace și prospe
ritate.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la profundele prefaceri care 
au avut loc în România Socia
listă în cele trei decenii care au 
trecut de la 23 August 1944 la 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare și prietenie frățească din
tre popoarele român și sovietic.

Succesele dumneavoastră ne 
bucură pe noi, atît ca interna
ționaliști, cît și ca prieteni sin
ceri ai dumneavoastră. O satis
facție profundă este prilejuită și 
de faptul că în procesul conso
lidării României socialiste, pas cu 
pas se dezvoltă colaborarea po
poarelor din țările noastre.

Dezvoltarea continuă, pe toate 
căile a colaborării sovieto-ro- 
mâne corespunde pe deplin in
tereselor popoarelor noastre. Noi 
sîntem convinși că prietenia U- 
niunii Sovietice și României în 
anii următori va aduce noi roa
de minunate.

delegația
Independența

vizitat Mu- 
al Repu- 

România și 
din Bucu- 
Congresului 

Mada-

dusă de Arne Jorgensen, mem
bru al C.C. al partidului, și 
delegația Partidului Socialiștii 
Democrați din Norvegia, con
dusă de Ole Wiig, vice
președinte al partidului, 
au vizitat Combinatul petrochi
mic de la Brazi, delegația Par
tidului Comunist Irakian, con- 
al Biroului 
P.C.
zeul 
blicii 
Teatrul Național 
rești ;
pentru ______
gascarului, condusă de Richard 
Andriamanjato, președintele 
A.K.F.M., a vizitat Universita
tea, noile cartiere de locuințe și 
Parcul poporului din Craiova și 
a avut o întîlnire la Comitetul 
județean Dolj al P.C.R. ; dele
gația Uniunii Socialiste Arabe 
din Republica Arabă Libia, con
dusă de Mohamed Omar K. A- 
buzakuk, secretar al Comitetu
lui Uniunii Socialiste Arabe al 
guvernoratului Misurata, a vizi
tat întreprinderea agricolă de 
stat „30 Decembrie" din județul 
Ilfov ; delegația Ligii Awami din 
Bangladesh, condusă de Sala- 
huddin Yusuf, membru al C.C. 
al Ligii, deputat, a vizitat Fa
brica de zahăr Buzău, coopera
tiva de producție și stațiunea 
experimentală viticolă Pietroa
sele, Combinatul petrochimic 
Brazi și întreprinderea „Doro
banțul" — Ploiești ; delegația 
Partidului Poporului din Pakis
tan, condusă de Sayed Nassir 
Aii Rizvi, secretar general al 
partidului al Provinciei Pun
jab, a făcut o vizită la Aca
demia „Ștefan 
delegația Partidului 
nist din Argentina, 
de Rodolfo ' ~ "
Comitetului 
Argentina, 
Doftana ;
Radicalilor 
Franța, condusă 
Loncle, membru 
lui Național, secretar națio
nal, a vizitat Muzeul de Artă al 
Republicii Socialiste România, 
Muzeul satului și cartiere noi de 
locuințe din București ; delega
ția Partidului Socialist din San 
Marino, condusă de Remy Gia- 
comini, secretar general al par
tidului, a vizitat întreprinderea 
„Electronica" ; delegația Con
gresului întregului Popor — Sie
rra Leone, condusă de C. A. Ka- 
mara-Taylor, secretar general, 
ministrul finanțelor, a vizitat 
Uzina de tractoare și unele o- 
biective social-culturale din mu
nicipiul Brașov ; delegația Par
tidului Comunist din Austria, 

de Ernst Wimmer, 
al

dusă de Ibrahim Taher, membru 
__1_1 Politic al C.C. al 
Irakian, a 
de istorie 
Socialiste

Gheorghiu" ; 
Comu- 

condusă 
Ghioldi, membru al 
Executiv al P.C. din 
a vizitat Muzeul 

Mișcării
Stînga din 
de Franțois 

al Birou-

vizitat 
delegația 

de

tidului 
condusă 
membru al Biroului Politic
C.C. al P.C. din Austria, a fost 
oaspetele muncitorilor de la u- 
zinele „23 August" ; delegația 
Partidului Comunist din Ban
gladesh, condusă de Anil Mu
kherjee, secretar al C.C. al P.C. 
din Bangladesh, a vizitat Fa
brica de zahăr Buzău, coopera-

\

La Congresul al Xl-lea care 
se desfășoară în prezent, comu
niștii români analizează drumul 
parcurs, fac bilanțul lui, și dis
cută probleme programatice pri
vind dezvoltarea social-economi- 
că, in continuare, a țării. în Ra
portul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt trasate sarcini e- 
norme în domeniul industriei, 
agriculturii, creșterii nivelului 
material și cultural de viață a 
poporului, precum și în alte do
menii ale construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării spre comunism. în
suși faptul că sînt dezbătute a- 
semenea probleme atestă marile 
posibilități de care dispune 
România și dovedește avantajele 
hotărîtoare ale socialismului.

Permiteți-mi să felicit de la 
această tribună pe comuniști și 
pe toți oamenii muncii din țara 
dumneavoastră, cu prilejul Con
gresului al Xl-lea al Partidu
lui Comunist Român și să urez 
călduros Congresului o activi
tate rodnică.

în Raportul Comitetului Cen
tral, prezentat celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R., se subliniază 
că și de acum înainte comuniștii 
vor acorda o deosebită atenție 
dezvoltării relațiilor cu Uniunea 
Sovietică, sînt relevate vechile 
legături prietenești dintre par
tidele și popoarele noastre. în 
ceea ce ne privește pe noi, ne 
pronunțăm ca și întotdeauna 
pentru întărirea unității parti
delor, țărilor și popoarelor 
noastre, pentru colaborarea 
strînsă, multilaterală.

în cuvîntul său, A. P. Kiri
lenko a înfățișat, de asemenea, 
pe larg activitatea desfășurată de 
comuniștii sovietici, de poporul 
sovietic pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor Congresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S., în vederea făuririi 
bazei trainice, necesare mersu
lui înainte spre comunism.

Economia sovietică se carac
terizează nu numai prin ritmuri 
înalte și stabile ale dezvoltării 
sale. O particularitate importan
tă în actuala etapă a dezvoltării 
sale o constituie accelerarea re- 
înzestrării tehnice a industriei 
și agriculturii, pe baza aplicării 
ultimelor realizări ale științei 
și tehnicii. Nivelul potențialului 
științifico-productiv al Uniiinii 
Sovietice îl caracterizează ase
menea obiective noi, puse în 
funcțiune, ca hidrocentrala 
Krasnoiarsk cu o putere de 
6 milioane kilowați, exploata
rea carboniferă „Bogatîri" 
din Kazahstan cu o capa
citate de producție anuală de 
25 milioane tone, gigantica uzi
nă de automobile de pe Kama, 
care va livra anual 150 mii 
autocamioane cu o mare capa
citate de transport și 250 mii 
motoare-auto, ori ca furnalul de 
la Krivoi Rog, care va da 4 
milioane de tone de fontă pe 
an.

Cit privește rezultatele eco
nomice ale anului curent, este 

tiva agricolă da producție și sta
țiunea viticolă de la Pietroasele; 
delegația Partidului Socialist 
Unit din Berlinul occidental, 
condusă de Karlheinz Kniestedt, 
membru al Biroului și Secreta
riatului Comitetului, director al 
partidului, a vizitat uzinele „23 
August", și Muzeul de isto
rie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și 
democratice din România ; 
delegația Mișcării Naționale pen
tru Revoluția Socială și Cultu
rală din Ciad, condusă de 
Mahamat Djarrna, membru al 
Consiliului Executiv al Mișcării, 
a avut o întilnire cu cadrele di
dactice la Institutul Agronomic 
București ; in aceaași zi, Tou- 
mar Tayo, directorul Radiodifu
ziunii naționale din Ciad, mem
bru al delegației, a făcut o vi
zită la Radioteleviziurrea Româ
nă ; delegația Partidului Con
servator din Columbia, condusă 
de Alvaro Camargo de la Torre, 
secretar general al Directoratu
lui Național al partidului, a vi
zitat Universitatea București și 
Institutul de geriatrie ; delegația 
Partidului Socialist Popular din 
Danemarca, în frunte cu Sigurd 
Omann, membru al C.C. al par
tidului, a avut convorbiri cu ca
dre de conducere din Comitetul 
de Stat al Planificării ; K. Y. 
Boafo, ambasador, reprezentant 
al Consiliului Redeșteptării Na
ționale din Ghana, a vizitat 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi și a avut o întîlnire cu e- 
levi ghanezi de la Liceul de chi
mie din Ploiești ; delegația Par
tidului Comunist German, con
dusă de Jupp Angenfort, mem
bru al Prezidiului și Secretaria
tului partidului, a vizitat uzinele 
„23 August" ; delegația Frontu
lui Patriotic Laoțian, condusă de 
Saly Vongkhamsao, membru al 
C.C. al Frontului, a fost oaspete 
al uzinelor „Semănătoarea" ; de
legația Partidului Republican I- 
talian, condusă de Ennio d’Anie- 
llo, membru al Direcțiunii parti
dului, deputat, a avut o întîlni
re cu reprezentanți ai Ministe
rului Sănătății ; delegația Par
tidului Liberal Autentic din Li
beria, condusă de Isaac David, 
președinte al Organizației de 
Partid din comitatul Cape 
Mount, senator, a vizitat ' Mu
zeul satului ; reprezentantul Co
mitetului militar de Eliberare 
națională din Republica Mali 
— Missakone, membru al Birou
lui C.M.L.M., a făcut o vizită la 
întreprinderea „Tricodava" ; re
prezentantul Partidului Socialist 
din Nicaragua a vizitat Muzeul 
satului ; delegația Partidului 
Comunist Paraguayan, condusă 
de Pedro Vasquez, membru al 
Comisiei Politice și al Secreta
riatului C.C. al P.C. Paraguayan, 
a vizitat Muzeul Doftana : dele
gația Consiliului Revoluționar 
din Somalia, condusă de Moha
med Omar Gess, membru al 
Consiliului Revoluționar Suprem, 
a avut o întîlnire cu lucrători 
din Ministerul Turismului ; de
legația Partidului Socialist din 

clar de pe acum că industria 
sovietică va depăși sarcinile de 
plan, dînd o producție supli
mentară in valoare de circa 8 
miliarde de ruble. De aseme
nea, anul acesta, deși condi
țiile meteorologice au fost rela
tiv complexe, s-a obținut totuși 
o recoltă de cereale care de
ține al doilea loc, ca mărime, 
în istoria țării.

Creșterea eficienței producției 
sociale, a productivității mun
cii, a spus vorbitorul, ne-au în
găduit să realizăm vaste măsuri 
social-economice.

Relevînd rolul uriaș al 
P.C.U.S., in privința accelerării 
progresului tehnic și perfecțio
narea metodelor de conducere 
a economiei naționale, vorbito
rul a spus : Comuniștii, toți 
oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică se străduiesc să în- 
tîmpine Congresul al XXV-lea 
al P.C.U.S. cu realizare® unui 
nivel tot mai Înalt al dezvol
tării social-economice a țării, 
nivel pe baza căruia congresul 
va trasa planurile construirii in 
continuare a comunismului.

Oprindu-ae asupra principale
lor aspecte ale situației inter
naționale, conducătorul delega
ției sovietice a relevat contribu
ția țărilor socialiste la reali
zarea importantelor mutații po
zitive de pe arena internațio
nală.

în acest context, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea excepțio
nală pe care o are Confe
rința general-europeană pen
tru securitate și cooperare. In- 
tilnirea general-europeană la cel 
mai înalt nivel este chemată să 
legalizeze drept norme de re
lații între toate statele conti
nentului, principiile coexistenței 
pașnice și cooperării.

Relevînd cu satisfacție succe
sele luptei pentru atenuarea în
cordării internaționale, vorbito
rul a spus : ne dăm seama clar 
că s-au făcut abia primii pași, 
deși importanți, pe drumul spre 
o pace trainică și securitatea 
popoarelor. Ca să dispară pen
tru totdeauna „războiul rece", 
ca să fie stabilit pe planetă 
climatul Încrederii și colaborării 
de bună vecinătate, e nevoie să 
se depună încă multe eforturi.

Noi știm bine că fiecare pas 
pe drumul întăririi păcii și 
securității reclamă o luptă acu
tă, Încordată și complexă. Iată de 
ce partidul nostru, Statul So
vietic, ca și celelalte țări fră
țești consideră că sarcina lor 
este de a continua ofensiva paș
nică, de a spori eforturile pe 
tărîmul consolidării și lărgirii 
destinderii, astfel ca aceasta să 
capete un caracter Ireversibil.

In încheiere, A. P. Kirilenko 
a urat colectivului uzinei 
„23 August", întregului popor 
român, noi succese în muncă, 
prosperitate și fericire.

La încheierea mitingului, în 
aplauzele puternice ale partici- 
panților, oaspeții au oferit co
lectivului uzinei „23 August" un 
basorelief cu chipul lui V. E 
Lenin.

Sri Lanka, în frunte cu Bernard 
Soysa, secretar general al par
tidului, a vizitat grupul școlar 
al Ministerului Industriei Ușoa
re din București ; delegația Par
tidului de stînga — Comuniștii 
din Suedia, condusă de Gunvor 
Ryding, membru al Comitetului 
Executiv al partidului, a viziv.'t 
Teatrul Național din București ; 
delegația Uniunii Naționale A- 
fricane — T.A.N.U. — din Tan
zania, condusă de Remi- 
gius Kalubu, membru al 
C.C. al T.A.N.U., a vizitat între
prinderea „Tricodava" și Policli
nica Titan, iar delegația Afro- 
Shirazi — Policlinica Titan ; de
legația Frontului Național din 
Republica Democrată Populară a 
Yemenului, condusă de Rashed 
Mohamed Thabet, membru al 
C.C., ministrul informațiilor, â 
vizitat Muzeul de istorie a Parti
dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România ; delegația Mișcării de 
Eliberare din Arhipelagul Sao 
Tome și Principe, condusă de 
Alda Espirito Santo, președintele 
mișcării, membru al Biroului Po
litic, a vizitat întreprinderea de 
confecții și tricotaje București și 
Muzeul de istorie a Partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia.

în cursul vizitelor, oaspeții — 
primiți cu căldură de oamenii 
muncii —, au avut posibilitatea 
să cunoască in mod nemijlocit 
activitatea susținută pe care po
porul român o desfășoară cu suc
ces, sub conducerea partidului 
comunist, pentru edificarea orîn- 
duirii socialiste multilateral dez
voltate, precum și dorința sa vie 
de a trăi în pace și colaborare 
cu toate popoarele lumii. în ca
drul dialogului vid, susținut in 
fabrici și uzine, in unități a- 
gricole cooperatiste și în institu
țiile social-culturale vizitate, cu 
numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni, țărani cooperatori, 
medici, profesori și alți oameni 
ai muncii, membrii delegațiilor 
de peste hotare s-au interesat 
de realizările obținute în dife
rite domenii de activitate, apre
ciind în mod unanim eforturile 
poporului român pentru necon
tenita înflorire a patriei sale, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual. Pretutin
deni, oaspeții s-au putut con
vinge, prin intermediul realită
ților cu care au venit în con
tact, de grija permanentă pe 
care Partidul Comunist Român 
și statul socialist o manifestă1 
fată de om, în toate direcțiile.

în atmosfera prietenească ce 
a dominat in tot cursul vizite
lor. membrii delegațiilor de pes
te hotare au urat oamenilor 
muncii din unitățile vizitate. în
tregului nostru popor, noi suc
cese pe calea înfăptuirii lumi
noaselor prevederi înscrise in 
Programul Partidului Comunist 
Român, în celelalte documente 
ce vor fi adoptate de Congresul 
al Xl-lea.
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VOM FACE DIN CHEMĂRILE MOBILIZATOARE 
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CREZUL NOSTRU DE MUNCĂ Șl ACȚIUNE!

Angajați în bâtâlia pen
tru realizarea celei mai 
mari producții de oțel

Comuniștii, întregul colectiv 
de muncă din Combinatul side
rurgic Reșița, răspunzind che
mării adresate de dvs., iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, tutu
ror oamenilor muncii de a-și în
zecii eforturile pentru îndeplini
rea înainte de termen a preve
derilor planului cincinal, vă ra
portează cu sentimente de aleasă 
mîndrie că în cinstea marelui 
forum al partidului și-au înde
plinit angajamentele luate in în
trecerea socialistă — se spune 
în telegrama colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din Combinatul siderurgic Re
șița.

Acum cînd întregul nostru 
popor urmărește cu adîncă 
emoție și cu încredere nestră
mutată viitorul luminos al pa
triei noastre, deschis de hotă- 
fîrile ce vor fi adoptate de Con
gresul al XI-lea al partidului, 
oțelarii. furnaliștii, laminatorii, 
ceilalți oameni ai muncii din 
străvechea cetate de foc a Reși- 
țjei, raportează realizarea unei 
producții globale suplimentare 
de 67,8 milioane lei, o producție 
marfă de 72,8 milioane lei, ma
terializate în importante spo
ruri de producție.

Angajați plenar în bătălia pen
tru realizarea celei mai mari 
producții de oțel din istoria 
metalurgiei reșițene, de un mi
lion de tone, oțelarii au dat pes
te plan pînă astăzi 40 000 tone 
oțel, ceea ce reprezintă angaja
mentul pe întregul an 1974. De 
asemenea, ne-am preocupat per
manent de sporirea producției 
de laminate realizînd suplimen
tar o cantitate de 33 000 tone, 
depășind angajamentul pe între
gul an cu aproape 5 000 tone. 
Cinstind marele eveniment ce 
Se deschide astăzi, furnaliștii au 
realizat pînă în ziua Congresu
lui peste 17 000 tone fontă cu 
cocs economisit.

Exprimînd sentimentele de sa
tisfacție și recunoștință pe care 
lucrătorii din combinatul nostru 
le nutresc față de Dvs., cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, pe 
care istoria v-a descoperit din, 
plămada din care s-au plămădit1 
atîtea genii românești și-i apar
țineți, vă rugăm să primiți a- 
cest raport muncitoresc că încă 
din ziua de 8 noiembrie, noi 
muncim in contul anului 1975.

Asigurăm conducerea partidu
lui, pe Dvs., mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că mun
citorii, inginerii, tehnicienii, în; 
tregul colectiv al combinatului 
avind în frunte comuniștii, vor 
lupta neabătut pentru transpu
nerea în viață a istoricelor hotă- 
riri ce vor fi adoptate de Con
gresul al XI-lea al Partidului 
'Comunist Român, aducîndu-și 
■contribuția la ridicarea Români- 
■ei socialiste pe noi culmi de ci- 
.vilizație și progres.

Expresie a voinței- una
nime a poporului

■ în telegrama colectivului de
■ oameni ai muncii de la între
prinderea de autoturisme Pi
tești se spune: întimpinînd mă
rețul eveniment din viața par- 

’tidului și a întregului nostru 
■popor, comuniștii, tot personalul, 
și-au conjugat eforturile reali
zînd sarcinile de plan pe primii 
4 ani ai cincinalului cu 3 luni 
mai devreme. Pînă la finele a- 
cestui an vom obține o produc- 

’ție suplimentară în valoare de 
•900 milioane lei concretizată în 
fabricarea a mii autoturisme 
Dacia 1300 paste prevederile 
cincinalului și peste 400 milioane 
lei piese de schimb și produse 
pentru colaboratori. Aplicînd cu 
consecvență indicațiile date de 
secretarul general al partidului 
nostru pentru creșterea continuă 
a calității și a competitivității 
autoturismului românesc, colec
tivul Întreprinderii noastre, sub 
conducerea organizației de par-

"tid, a cucerit încrederea benefi
ciarilor externi exportind de la 
începutul fabricației peste 47 000 
autoturisme Dacia în 15 țări ale 
lumii. Asigurăm Congresul că 

toți comuniștii întreprinderii 
noastre, tot personalul va ur
mări cu un interes justificat 
desfășurarea lucrărilor marelui 
forum și vor dezbate la locul 
de muncă documentele prețioa
se elaborate de Congres, tradu- 
cînd in viață Programul de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre culmile lumi
noase ale comunismului. Dînd 
glas voinței unanime a întregu- 
gului nostru popor comuniștii, 
toți oamenii muncii din între
prinderea noastră se alătură 
participanților la înaltul forum 
al comuniștilor, cel de al XI-lea 
Congres al partidului, susținînd 
din toată inima realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului, pentru binele 
patriei, pentru prosperitatea și 
progresul întregii noastre na
țiuni.

Vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului

Organizația noastră județea
nă și-a realizat angajamentul pe 
1974 cu 2 luni înainte de termen 
la majoritatea obiectivelor, ti
neretul contribuind la colectarea 
unei cantități de 2 850 tone me
tale vechi, 85 tone deșeuri de 
hîrtie, la împădurirea a 85 hec

Telegrame adresate Congresului P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

tare, plantarea a peste 40 000 
puieți, predarea a 12 tone /plan
te medicinale, valoarea lucrări
lor ridicîndu-se la peste 40 mi
lioane lei. se arată în tele
grama Comitetului județean 
Tulcea al U.T.C.

însuflețiți de înaltul dum
neavoastră exemplu, de abnega
ția patriotică și pasiunea revo
luționară cu care vă dăruiți 
propășirii patriei, cauzei socia
lismului și comunismului, vă a- 
sigurăm mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
istorice pe care le va adopta 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
pentru a face să triumfe în 
România orînduirea cea mai 
dreaptă — orînduirea comunistă.

★
în ■ telegrama Comitetului 

județean Bistrița-Năsăud al 
U.T.C. se spune : înfrățiți 
prin muncă și idealuri comunis
te, noi. tinerii români.maghiari, 
gșrmani și de alte naționalități, 
locuitori ai meleagurilor stră
bune ale județului Bistrița-Nă
săud, folosim acest minunat pri
lej pentru a ne exprima adeziu
nea fierbinte și dăruirea tine
rească față de politica marxist- 
leninistă creatoare și clarvăză
toare a partidului și statului 
nostru, față de istoricele docu
mente ce vor fi adoptate de cel 
de al XI-lea Congres al P.C.R.

Exprimînd profunda gratitu
dine pentru grija și dragostea 
cu care partidul și poporul, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se ocupă de formarea 
și educarea tinerei generații, 
dînd o înaltă apreciere contri
buției pe care secretarul gene
ral al partidului a adus-o incă 
din fragedă tinerețe la aplica
rea creatoare a marxism-leninis- 
mului la realitățile noastre so
cial-! storice, la îmbogățirea teo
riei și practicii revoluționare 
contemporane, la prefigurarea 
științifică a României de mîine, 
susținem din inimile noastre de 
tineri comuniști propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în funcția de secretar 
general al P.C.R.

★
Raportăm înaltului forum al 

comuniștilor, dumneavoastră 
personal tovarășe secretar ge
neral — se arată in telegrama 

Comitetului județean Constanța 
al U.T.C. — că tineretul jude
țului nostru antrenat în între
cerea utecistă „Tineretul — fac
tor activ in realizarea cincina
lului înainte de termen", prin 
întreaga noastră activitate, prin 
schimburi de onoare ale tinere
tului în cinstea Congresului, am 
realizat producții suplimentare 
de peste 40 milioane lei, econo
mii de materii prime și mate
riale în valoare de 35 milioane 
lei, iar prin acțiuni de muncă 
patriotică 34 milioane lei.

Cu vie satisfacție și mîndrie 
patriotică exprimăm’ dorința 
tfituror tinerilor județului nos
tru ca dumneavoastră, așa cum 
o dorește întregul partid, în
treaga națiune, să fiți reales în 
înalta funcție de secretar ge
neral al P.C.R.

★
în telegrama comitetului jude

țean Brăila al U.T.C. se spune :
Dind glas înaltelor sentimente 

de dragoste și stimă față de 
partid și popor, față de dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, e- 
minentă personalitate politică, 
exponent fidel al năzuințelor vi
tale ale poporului nostru, tine
retul brăilean, ca de altfel în
treaga națiune română, vă adu
ce prinosul de recunoștință, mul
țumirile cele mai fierbinți, pen
tru grija permanentă pe care o 
purtați tinerei generații, educării 
și formării sale în spiritul idea
lurilor nobile ale socialismului și 

comunismului călăuziți perma
nent de exemplul dvs. personal, 
de muncă, dăruire și luptă re
voluționară, de încrederea pe 
care o acordați tineretului, vă 
raportăm, iubite conducător, că 
în atmosfera de muncă entu
ziastă pentru îndeplinirea sarci
nilor ce revin județului nostru, 
sint încorporate și eforturile ple
nare ale tinerilor, conștienți, 
prin crez și fapte, de aportul co
munist pe care trebuie să-l avem 
la realizarea cincinalului înainte 
de termen.

Exprimînd gîndurile și voin
ța unanimă a tineretului brăilean 
ne alăturăm comuniștilor, în
tregului nostru popor, susținînd 
cu întreaga noastră ființă pro
punerea realegerii Dumneavoas
tră în funcția de înaltă răspun
dere de secretar general al 
Partidului Comunist Român — 
spre binele și prosperitatea na
țiunii române.

Știința «n slujba poporu
lui, societății socialiste

Comuniștii, membrii titulari și 
membrii corespondenți din Cluj- 
Napoca ai Academiei Republicii 
Socialiste România și ai Acade
miei de științe sociale și politice 
a Republicii Socialiste România, 
cercetători tineri și vîrstnici an
gajați cu toate forțele la îndepli
nirea mărețelor sarcini încre
dințate cercetării științifice tră
iesc în aceste zile momente de 
înaltă satisfacție și mîndrie pa
triotică. în Documentele Progra
matice supuse spre aprobare 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român vedem 
chezășia unei etape de dezvolta
re superioară, de afirmare pe 
plan mondial a politicii juste și 
sincere promovate de partidul 
nostru.

Aceste documente în care este 
puternic imprimată amprenta 
gindirii personale a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, . tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înfățișează cu clarvi
ziune și înaltă responsabilitate 
comunistă, perspectivele și di
recțiile de dezvoltare a patriei și 
națiunii noastre pe calea socia
lismului și comunismului.

Cu toată voința noastră dorim 
ca fiul cel mai iubit al națiunii 
noastre socialiste, comunistul 
clarvăzător, internaționalistul 

consecvent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales de către 
Congresul comuniștilor în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului' Comunist Român.

Asigurăm Congresul al XI-lea, 
pe secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că ne exprimăm ade
ziunea totală față de desfășura
rea lucrărilor celui mai înalt 
forum al comuniștilor. Odată cu 
aceasta nu vom precupeți nici 
un efort pentru dezvoltarea ști
inței cu aplicabilitate în viața e- 
conomică și spirituală a patriei, 
pentru creșterea prestigiului 
științei românești în lumea con
temporană.

însușiri care întruchipea
ză cele mai alese gînduri 
ale națiunii noastre so
cialiste

Colectivul întreprinderii „E- 
LECTRONICA", în frunte cu cei 
peste 1 800 de comuniști, dînd 
expresie sentimentelor de pro
fund atașament și dragoste față 
de politica înțeleaptă și clarvă
zătoare a partidului nostru de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de în
treaga activitate internă și ex
ternă a partidului șl statului 
nostru, bazată pe principiile 
marxism-leninismului, alături de 
întregul nostru popor, salută cel 
de al XI-lea Congres al parti

dului nostru care reprezintă un 
moment istoric de excepțională 
importanță in viața și activitatea 
națiunii noastre socialiste.

Apreciind cu deosebită recu
noștință contribuția esențială și. 
decisivă adusă la elaborarea do
cumentelor Congresului de către 
secretarul general al partidului 
nostru, muncitorii, , inginerii, 
tehnicienii. întregul nostru co
lectiv," in frunte cu comuniștii, 
dau o înaltă apreciere clarviziu- 
nii politice, cutezanței în gîndi- 
re, spiritului novator, patriotis
mului fierbinte și internaționa
lismului consecvent, însușiri care 
întruchipează cele mai alese gîn
duri ale națiunii noastre; socia
liste și sint reprezentate magis
tral de conducătorul nostru iu
bit. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu gîndul la viitorul luminos 
al patriei noastre, dînd glas sen
timentelor de profundă dragoste 
și stimă pe care comuniștii și 
toți oamenii muncii din patria 
noastră îl poartă tovarășu
lui secretar general Nicolae 
Ceaușescu, susținem cu înflăcă
rare realegerea sa în înalta func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, chezășie 
sigură a îndeplinirii consecvente 
a Programului de dezvoltare 
multilaterală a patriei, de rid’- 
care a bunăstării poporului și de 
afirmare și mai strălucită a 
României în lume.

Alături de succesele obținute 
de întregul nostru popor, colec
tivul întreprinderii „Electronica" 
raportează înaltului forum al 
comuniștilor că nivelurile de 
creștere prevăzute de directivele 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
pentru anul 1975, față de anul 
1970, de 143—154 la sută la radio
receptoare și 150—167 la sută la 
televizoare, vor fi depășite, rea- 
lizîndu-se în anul 1975 procente 
de 180 la sută la radioreceptoa
re și aproape 200 Ia sută la te
levizoare, preliminări ce sint 
confirmate de realizările obți
nute pînă în prezent, ajungînd 
astfel ca dotarea populației cu 
asemenea bunuri în anul 1975 
să crească de 2,1 ori față de anul 
1970.

în patriotica întrecere a între
gului nostru popor de realizare 
a cincinalului înainte de termeh. 
colectivul întreprinderii „Elec
tronica" va realiza o producție 
suplimentară pe primii 4 ani de 

circa o jumătate de miliard lei, 
ceea ce creează premisele favo
rabile pentru îndeplinirea anga
jamentului asumat de a realiza 
cincinalul în 4 ani și jumătate.

Asigurăm forumul cel mai 
înalt al comuniștilor din patria 
noastră că vom milita neabătut 
de a traduce în fapte prevederi
le de a realiza în anul 1980 o 
producție anuală de 750 mii bu
căți televizoare la nivelul celor 
mai înalte exigențe, în paș cu 
cele mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii.

In numele programului 
devenirii noastre

Deschiderea lucrărilor celui 
de al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român repre
zintă pentru comuniștii Univer
sității „Al. I. Cuza" din Iași 
cadre didactice, studenți și per
sonal administrativ ca și pen
tru întregul nostru popor un 
eveniment de excepțională im
portanță în viața economică, 
politică și spirituală a țării, se 
spune în telegrama semnată de 
rectoratul și organizația de par
tid de la Universitatea „Al. I. 
Cuza" din Iași.

Programul, Tezele și Directi
vele care sint supuse dezbaterii 
și aprobării forumului comuni
știlor vor constitui pentru noi 
îndreptare fundamentale în ac
tivitatea profesională și politică 
pe care o vom desfășura. Ne 
sint încă vii în suflet cuvintele 
calde pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ni le-a adresat de la 
tribuna consfătuirii cadrelor 
didactice din învățămîntul su
perior înaintea celui de al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și prin care 
rolul școlii superioare s-a con
turat cu pregnanță ca factor 
principal de educare și formare 
a tinerei generații, a omului în 
general, în spiritul unui comu
nism generos, al eticii și echită
ții socialiste sub semnul acestor 
deziderate.

Cadrele didactice și studenții 
celei mai vechi Universități din 
țară au muncit cu entuziasm și 
responsabilitate civică pentru a 
întimpina Congresul partidului 
cu succese deosebite. Convinși 
fiind de justețea directivelor pe 
baza cărora trebuie să se dez
volte un invățămînt modern ca-. 
drele didactice $i studenții Uni
versității ieșene și-au unit for
țele intr-un efort colectiv în 
vederea legării neintîrziate a 
învățămîntului de cercștare și 
producție așa cum atit de lim
pede s-a conturat această idee 
in epocalele documente ale par
tidului.

însuflețiți de importanța mo
mentului istoric pe care îl trăim 
cu toții ne manifestăm ade
ziunea unanimă față de docu
mentele ce vor fi adoptate și 
susținem din inimă propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în înalta funcție 
de secretar general al partidului 
încredințați fiind de clarviziu
nea și înalta responsabilitate 
patriotică cu care conducătorul 
iubit al partidului și națiunii 
române a fundamentat progra
mul devenirii noastre viitoare 
ca popor statornicit în spațiul 
Carpato-Dunărean.

Urăm succes deplin desfășu
rării lucrărilor celui de al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Dreptul de a visa pe a- 
cest liber pămînt

Unitatea de pionieri din Liceul 
Măcin transmite pe adresa Con
gresului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu :

Visăm spre înalt, visăm fru-* 
mos, căci pe acest pămînt stră
moșesc, poporul nostru e stăpîn 
și urmează drumul înfloririi sub 
conducerea înțeleptului partid.

Și azi, cînd sîntem în sărbă
toare, și cînd Congresul comu
niștilor și?a reales conducătorul, 
noi, petale albe, roșii, tricolore 
ale buchetului românesc, urăm 
„stejarului din Scornicești" ani 
mulți și fericiți, ramuri împodo
bite de roadele împlinirii !

Cuvintele secretarului general
al partidului definesc cele mai înalte

aspirații ale tinerei generații
Am terminat' școala profesio

nală acum un an — ne-a spus 
muncitorul forjor Dumitru Jo- 
ra, de la întreprinderea de oțe
luri aliate-Tîrgoviște — și promo
ției noastre i-a fost încredințată 
cea mai modernă forjă din țară. 
Muncim în condiții care nu mai 
au nimic comun cu ceea ce în
semna forja pînă acum — în
tregul proces de producție este 
automatizat. Sîntem conștienți 
de marea răspundere ce ne re
vine privind întreținerea acestor 
utilaje moderne, de mare fi
nețe, exploatarea lor rațională, 
realizarea producției 'la capaci
tatea proiectată. Ne străduim 
să ne desfășurăm munca la co
tele celei mai înalte exigențe, 
să ne perfecționăm cunoștințele, 
să ne însușim in timpul cel mai 
scurt deprinderile muncitorilor 
cu experiență, care ne îndrumă, 
pentru a răspunde, în acest 
mod, condițiilor deosebite de 
viață și muncă ce ni s-au creat.

Așa trebuie să ne
pregătim pentru azi

și pentru viitor
Ne aflăm printre tinerii con

structori navali gălățeni. Am 
fost printre tinerii aceștia 
care numai în acest an au 
efectuat prin schimburi de o- 
noare o producție suplimentară 
de peste 1 500 000 lei, impresiile, 
gîndurile, angajamentele lor ca 
răspuns la chemările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

„Pentru noi, semnificația Ra
portului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fața Con
gresului — arăta Antoaneta Gă- 
lățeanu, membră a comitetului 
U-T.C. a Șantierului naval Galați 
— este cea a unui bilanț al țării și, 
în același timp, a unei imagini 
convingătoare și mobilizațoare a 
viitorului. Ni s-a arătat nu nu
mai ce trebuie să facem, ci și 
cunj trebuie să facem pentru a 
transforma în realitate amplul 
program ce ni s-a propus spre 
realizare". ...„Pentru noi 
arăta și Neculai Cerbu, 
justor in secția Sculărie 
este limpede ca lumina zilei ce 
avem de făcut, ce sarcini ne re
vin, și în acest sens ne angajăm să 
nu precupețim nici un efort,'să ne 
dedicăm tot elanul nostru tine
resc în vederea aplicării și reali
zării în fapte a sarcinilor ce ne 
revin din documentele celui de 
al XI-lea Congres al P.C.R.

a-

MARIAN GRIGORE

Pe șantierul I.T.A.S.-ului lu
crează tinărul comunist Victor 
Dumitrașcu, mezinul unei ves
tite familii de constructori-mon- 
tori.

— Noi, constructorii de la 
grupul de șantiere montaj, ne-a 
spus el, ne-am încheiat pla
nul anual, în cinstea Congresu
lui al XI-lea, încă de Ia 16 no
iembrie și ne-am asumat anga
jamentul de a executa, în plus, 
pînă la finele anului calenda
ristic, lucrări in valoare de 9 
milioane lei. în Raportul tova
rășului Ceaușescu, s-a precizat 
că în cincinalul viitor se vor da 
în funcțiune încă 2 700 noi capa
cități, că metalurgiei i se vor 
aloca fonduri mari de investiții 
și știm că o parte din aceste 
importante sarcini ne revin. Am 
reținut din Raport marea răs
pundere ce ne revine nouă, con
structorilor, în darea în folosin
ță a noilor capacități la termen 
și la nivelul calitativ preconizat 
și sîntem ferm hotărîți să fa
cem totul pentru a nu dezamă
gi încrederea acordată. Vom fo
losi din plin experiența acumu
lată pînă acum, ne vom perfec
ționa cunoștințele profesionale, 
vom întări disciplina muncii de 
șantier, vom fi întotdeauna a- 
colo 
voie 
nici 
sate 
varășul Nicolae Ceaușescu, con
stituie expresia celor mai înalte 
aspirații pe care le putem avea 
și pentru împlinirea cărora nici 
un efort nu mi se pare ’ prea 
mare. Acestea sint idealurile 
generației mele, generația so
cialismului multilateral dezvol
tat și a comunismului în scum
pa noastră patrie.

unde va fi mai multă ne- 
de noi, nu vom precupeți 
un efort. Chemările adre- 
nouă, tinerilor, de către to-

Au primit carnetul 
roșu de utecist

în memoria aces
tor tineri, ziua de 
26 noiembrie va 
rămîne o zi de ne
uitat pentru că Ion 
Saiahoru, Gheor- 
ghe Saiahoru, Ele
na Ioan, Ion Ba
ras. Dumitru Sîr- 
ghie, elevi Ia Școa
la generală din sa
tul Popeni, comuna 
Zorleni, județul 
Vaslui, au primit în 
această zi carnetele 
de membri ai U.T.C.

Inmînarea car
netelor de membri 
ai U.T.C. s-a făcut 
într-o 
sărbătorească și

atmosferă 
a 

fost urmată de un 
frumos program ar
tistic compus din 
cîntece revoluționa
re, aranjamente 
folclorice și, mo
ment remarcabil, 
din poezii dedicate 
secretarului gene
ral al partidului, 
Congresului al XI-

al secretaru-

automatică* 
într-o ra- 
virf, cea a

Angajare revoluționară 
intr-un invățămînt 

revoluționar
„M-a impresionat profund cla

ritatea punerii problemelor în 
Raportul Ia Congres, locul și 
chemările destinate tineretului. 
Recunoaștem în toate acestea 
spiritul lucid, profund analitic, 
profund comunist 
lui nostru general.

Facultatea de 
pregătind tinerii 
mură tehnică de 
automatizării și tehnicii de cal
cul, se simte profund implicată 
în revirimentul dictat industriei 
românești de către societate. Să 
nu uităm că viitorul cincinal 
este definit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ca un cincinal al re
voluției tehnico-științifice. De 
aici, decurg responsabilitățile 
noastre, Intrucit li pregătim pe 
realizatorii acestei revoluții 
tehnice.

Știm către ce țintim. Consiliul 
profesoral, catedrele, înșiși stu
denții desfășoară o activitate la
borioasă pentru a găsi soluția 
ideală a acestei deveniri. Și nu 
ne referim numai la proiecte, ci 
și la împliniri. Am avut luni, 
in prima zi a Congresului, 
bucuria că unul din cele trei 
ateliere ale facultății, profilat pe 
echipament de aparatură de la
borator lingvistic (condus de 
conf. univ. Gabriel Ionescu), să 
treacă la producerea unui nou 
lot de 10 laboratoare — contrac
tat cu „Didactica" — din planul 
de producție pe anul viitor.

Noul în concepția școlii supe
rioare îl reprezintă faptul că ca 
nu mai pregătește tineri pentru 
producție, ci ÎMPREUNA cu pro
ducția, slujind producția".

Prof. univ. dr.
SERGIU CALIN 

decanul Facultății de automa
tică din București

lea, compuse chiar 
de elevi ai școlii 
din Popeni. Anga
jamentul solemn al 
uteciștilor : hotărî- 
rea de a-și însuși 
ca un suprem crez 
de viață spiritul 
comunist care a 
caracterizat și ca
racterizează întrea
ga activitate a par
tidului nostru.

SILVIA 
ZABARCENCU

Calitatea 
noastre

Plecîndu-mă asupra pa
ginilor strălucitului Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tri
buna Congresului, senti
mentul participării devine 
parcă și mai puternic, de
vine certitudine.

Din bogăția de idei și o- 
rientări al acestui docu
ment cu valoare progra
matică îmi rețin atenția în 
mod deosebit acelea care 
prefigurează căile și mo
dalitățile prin care patria 
noastră va urca tot mai 
sus pe culmile civilizației 
și prosperității. Citesc des
pre cincinalul următor — 
un cincinal al revoluției 
tehnico-științifice — și mă 
gîndesc că toate acestea în
seamnă, în esență, calitate. 
Calitate sporită în muncă. 
Deci și în munca noastră, a 
celor ce creștem țării ostași, 
modelind, la școala bărbă
ției și devotamentului față 
de patrie, care este armata 
noastră, contingente după 
contingente de tineri. Și 
gîndul merge mai departe 
la ceea ce vom face . noi 

faptelor 
viitoare
concret în bateria noastră, 
devenită subunitate de frun
te în cinstea Congresului 
partidului. Iar răspunsu
rile le deslușesc în ho- 
tărîrea comuniștilor, a tu
turor celor care purtăm 
răspunderea în organi
zarea și desfășurarea pro
cesului de instruire și 
educare din subunitate, de 
a ne spori competența pro
fesională, de a îmbina mai 
bine eficiența metodelor 
moderne de instrucție cu 
activitatea răbdătoare, mi
nuțioasă cu omul, de a va
lorifica mai mult valențele 
educative ale fiecărei ore 
de pregătire. In mod deo
sebit ne preocupă sporirea 
forței educativ-formative a 
acțiunilor și activităților 
inițiate și desfășurate de 
organizația U. T. C. Țelul 
nostru e să facem din fie
care utecist un militar care 
să se distingă prin realizări, 
comportare și calități mo
rale deosebite.

Locotenent major 
GH. BADOIU

ADEVĂRATUL SPECIALIST 

ESTE OMUL UNOR ÎNAINTA

TE CONVINGERI POLITICE
Studenta Corina Băjescu, anul 

V al Facultății de energetică, 
Institutul politehnic București : 
„Ca tînăr al acestei țări, dar și 
ca student care se pregătește 
într-o specialitate de mare în
semnătate pentru economia' na
țională, numită pe drept cuvînt 
„purtătoare de progres teh
nic", trebuie să spun că âm re
ținut din chemarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un apel a- 
dresat nouă ca specialiști, dar 
și ca oameni. Pentru că atunci 
cînd sîntem chemați să ne în
sușim cele mai înalte cuceriri 
ale științei, din toate domeniile 
de activitate, să ne fundamen
tăm cunoașterea pe asimilarea 
organică a învățăturii revoluțio
nare despre lume a proletaria
tului, recunoaștem în acest în
demn o idee directoare a între
gii politici a partidului și sta
tului nostru — aceea că un a- 
devărat specialist este, în egală 
măsură, omul unor înaintate 
convingeri politice, al unui larg 
orizont cultural. Această inse
parabilă unitate întru pregăti
rea de specialitate și perfecțio
narea politică și culturală defi
nește o constantă a educației 
revoluționare a tinerei genera
ții, acea generație care, o afir
ma tot tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este cea chemată să 
dea concret viață prevederilor 
Directivelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României în 
perspectiva devenirii noastre 
pînă spre sfirșitul acestui secol",

A AȘEZA LA BAZA 
CUNOAȘTERII ÎNVĂȚĂTURA 

REVOLUȚIONARĂ 

DESPRE LUME
Despre Semnificația politică, 

civică a pregătirii pentru mun
că și pentru viață a tineretului, 
ne spune cîteva cuvinte și stu
denta Adriana Boguleanu, de la 
Facultatea de filozofie a Uni
versității București : „Atunci 
cînd în Raportul prezentat Con
gresului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vorbește, la un mo
ment dat, despre munca politi- 
co-educativă ce trebuie desfă
șurată în rîndul maselor largi 
populare, al tinerei generații, 
demonstrația se continuă cu ide- 
ea prețioasă că numai pe aceas
tă cale omul „se va ridica pe o 
treaptă superioară de cunoaș
tere, va putea participa cu ade
vărat conștient la activitatea 
poporului de făurire ă propriu
lui său viitor". Iar această idee 
revine, concretizată și particu
larizată, cu referire directă la 
tînăra generație la îndemnul de 
a așeza la baza cunoașterii în
vățătura revoluționară despre 
lume — materialismul dialectic 
și istoric. Acum ne apare mai 
clar conturat imperativul însu
șirii filozofiei marxiste de că
tre fiecare tînăr, de către fie
care utecist. în afară de valoa
rea ei teoretică integratoare, în 
raport cu toate celelalte dome
nii particulare ale cunoașterii, 
filozofia marxistă conferă celui 
ce i-a înțeles în profunzime 
spliritul un sens activ de viață,1 
îl ajută să iți asume un pro

gram de a fi și a trăi în așa 
fel incit să își realizeze, să iși 
afirme multilateral personalita
tea nu în izolare orgolioasă, sau 
în minoră fericire secretă, ci 
angajîndu-se în fapta, în efor
tul creator al colectivității. De 
aceea, socotesc că această idee 
prețioasă trebuie să devină un 
imperativ moral pentru fiecare 
tînăr, indiferent de specialita
tea sa propriu-zisă".

UN ÎNALT PRINCIPIU 

POLITIC ÎN CARE NE 
REGĂSIM NOI, 

CEI DE PE ȘANTIER

De la Lotru, una dintre im
presionantele definiții ale for
ței noastre economice, con
semnăm mărturia inginerului 
Alexandru Duducă, de la Ate
lierele centrale I.C.H. Lotru : 
„Această chemare, care m-a 
impresionat prin faptul că sin
tetizează expresiv marile sar
cini și răspunderi ce stau în fața 
tineretului, a organizației U.T.C., 
exprimă, cred, un adevărat pro
gram de viață și de muncă. Iată, 
numai prin aceea că ne cere ex
pres să ne însușim spiritul co
munist care a caracterizat și ca
racterizează întreaga activitate 
revoluționară a partidului nos
tru, avem trasate citevâ dintre 
cele mai importante jaloane de 
acțiune politică, educativă. Bă
tălia aceasta pentru nou, refu
zul șablonului, al dogmelor în
seamnă declanșarea unui uriaș 
potențial de inițiativă tinerească 
Și aici, pe șantierul nostru, a- 
ceste îndemnuri au fost înțelese 

la dimensiunile responsabilității 
fiecărui colectiv de tineri.

Obișnuim să spunem că șan
tierul este o imagine a eroismu
lui cotidian, dar eroismul nu 
constă doar, în a ridica un baraj, 
a dărima o stîncă, sau a clădi o 
șosea. O vorbă devenită tradi
țională a celor care au „stagiul 
șantierului" spune că șantierul 
te ridică pe tine însuți, te căleș
te, te educă. A fi tînăr revolu
ționar pentru noi, constructorii, 
înseamnă a promova noi tehno
logii, a verifica noi metode și 
procedee de construcții, dar mai 
înseamnă și a te judeca, pe tine 
și pe ceilalți, exigent, intransi
gent, a-ți pune mereu în per
fect acord vorba cu fapta. Am 
citit în Raportul prezentat la 
Congres o idee care m-a impre
sionat profund : „să milităm 
pentru făurirea unui om animat 
de spiritul prieteniei și în
trajutorării în muncă și în via
ță". Aceasta este marea lecție 
de viață a șantierului, iar noi, 
oamenii lui, sîntem bucuroși și 
mîndri să o aflăm ridicată 'la 
rangul unui înalt principiu poli
tic, și rostită de cel dinții comu
nist al țării, ca o axiomă a nou
lui umanism ne care îl promo
vează statornic partidul".

Pledează pentru pasiune și 
angajare revoluționară a gene
rației noastre faptele noastre, 
munca noastră de fiecare zi. de 
fiecare ceas, ele fiind' adevăra
tul, convingătorul nostru răs
puns, semn al statornicei noas
tre hotărîri de a ne închina toa
te forțele înfloririi multilaterale 
a patriei socialiste, înaintării ei 
victorioase spre comunism.

Puterea de a vedea 
viitorul

(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. este cuvintul unui 
mare gînditor al viitorului 
națiunii române. Nimic din 
ceea ce-i frămîntă pe oa
menii de la Carpați n-a 
fost uitat, nici cel mai mic 
amănunt al muncii și al do
rințelor noastre nu a fost 
uitat ci înnobilat cu toate 
caratele ințeleptei puteri 
de a deveni adevăr, înfăp
tuire. România de azi e o 
construcție a oamenilor de 
azi, este ceea ce rămîne oa
menilor de mîine, este o 
uriașă poartă de cuget, o 
casă mare care-și strînge 
la piept oamenii care-i dau 
și-i sporesc frumusețea. 
Programul făuririi socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și al înaintării 

României spre comunism 
este programul fiecărui ce
tățean al patriei în parte și 
este programul voinței tu
turor, strălucită expresie a 
muncii revoluționare. In 
cadrul acestui vast program 
sînt impresionante și vor 
găsi un profund ecou în 
inimile și mințile celor ti
neri înflăcăratele chemări 
adresate lor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ce poa
te fi mai pasionant, mai 
măreț pentru un tînăr decît 
să-și însușească marile cu
ceriri ale științei și tehni
cii, să lupte contra vechiu
lui și pentru promovarea 
spiritului revoluționar, a 
noului în fiecare domeniu 
de activitate ? In aceste 
chemări este concentrat un 
vast program de muncă și 
viață pentru întreg tinere
tul țării.
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AHEXIhl
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, secretar general al Partidului Comunist 
Român, a trimis domnului MORTAR OULD DADDAH, secretar 
general al Partidului Poporului din Mauritania, președintele Re
publicii Islamice Mauritania, următoarea telegramă :

Am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre, cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, în numele po
porului român și al meu personal, cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de bunăstare și progres continuu poporului 
mauritan prieten, pe calea dezvoltării sale independente.

îmi reamintesc cu multă satisfacție de vizita recentă a Exce
lenței Voastre în România, de dialogul sincer și fructuos ce am 
purtat și care constituie o contribuție determinantă la întărirea 
legăturilor dintre țările noastre.

Aș dori să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că rela
țiile de prietenie, cooperare și de solidaritate dintre Republica 
Socialistă România și Republica Islamică Mauritania, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Poporului din Mauritania, 
bazate pe înțelegere, stimă și respect reciproc, vor continua să 
se dezvolte și să se întărească și mai mult, spre binele ambelor 
noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

INAUGURAREA LINIEI AERIENE
/ ■

INTERCONTINENTALE PEKIN—TEHERAN— ZILELE CONGRESULUI - ZILE DE SEMNIFICATIVE

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialis
te România, Nicolae Giosan, a 
primit din partea președintelui 
Adunării Naționale a Maurita- 
niei, Dah Ould Sidi Halba, o te
legramă de mulțumire pentru 
felicitările adresate cu prilejul 
alegerii sale în această funcție.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumire din 
partea secretarului de stat pen

PLECARE
delegație guvernamentală 

c asă de tovarășul Ion Pă- 
' , viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, a plecat miercuri 
la Tirana, unde va participa la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a 30-a aniversare a eliberării 
Albaniei.

-------------------------------------j—

A apărut revista
A apărut nr. 49 al revistei 

..Lumea" consacrat istoricu
lui eveniment din viața po
porului nostru, CONGRESUL 
AL XI-LEA AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN. 
Este publicat integral, din 
raportul prezentat la Con
gres de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
capitolul privind activitatea 
și politica internațională a 
partidului și statului între 
cele două congrese, liniile 
directoare ale politicii viitoa
re a României pe arena 
mondială. Editorialul acestui

gjmenia
JOI, 28 NOIEMBRIE 1974

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : "Pa
tria (orele 9; 13,30; 18).

BUNICUL SIBERIAN: Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

TINARUL COMUNIST: Timpuri 
Noi (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15); la 
ora 20 — program de filme docu
mentare,

COLUMNA: Casa Filmului (ore
le 10: 12,30: 16).

FRAȚII JDERI; Scala (orele 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30) ; Crîngași (ore
le 15,30 ; 19).

FELIX Șl OTILIA: Capitol (ore
le 10; 13; 16; 19).

TUNELUL: București (orele 9;’’ 
11,15; 14; 17; 19,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI: Fes- 
t. 'orele 9; 11,15; 13,30; 16M8,15; 
2G

■GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI: 
Favorit (orele 9,30: 12,30; 16,15;
19,15).

BALTAGUL: Victoria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CIPRIAN PORUMBESCU: Cen
tral (orele 9,30: 12,30; 16; 19,30).

FACEREA LUMII: Lumina (ore
le 9,30; 12; 14,15; 17; 19,30).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Doina (orele 11; 13,15; 19,30). La 
orele 9,30 și 17,30 — program de 
filme pentru copii.

AGENTUL STRANIU: Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Gloria (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45: 18.15; 20,30).

POLITIA SUB ACUZARE: Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). 

tru afacerile externe al Republi
cii San Marino, Gian Luigi Berti, 
pentru felicitările ce i-au fost 
transmise cu ocazia numirii în 
această funcție.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Islamice Mauritania, 
Hamdi Ould Mouknass, cu pri
lejul Zilei naționale a țării sale.

Din delegație fac parte Cor
nel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Ion 
Stoian, ambasadorul României 
la Tirana.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, de alte 
persoane oficiale

Au fost prezenți Nikolla 
Profi, ambasadorul R. P. Alba
nia Ia București, membri ai am
basadei.

„LUMEA“ nr. 49
număr este dedicat coordo
natelor de aur ale politicii 
partidului nostru: inalta res
ponsabilitate comunistă, 
principialitatea și exigența 
revoluționară, ferma sa con
tinuitate în lupta pentru în
făptuirea idealurilor vitale 
ale națiunii noastre socia
liste.

Actualitatea internațională 
a săptăminii este prezentă 
în paginile revistei printr-o 
suită de articole privind pro
blema palestiniană la O.N.U., 
turneul președintelui S.U.A., 
Gerald Ford, recentele eve
nimente din Etiopia.

EXPLOZIA: Gnvița (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

BARIERA: înfrățirea (orele 16; 
18; 20).

„STEJAR- _ EXTREMA UR- 
GENȚA. Buzești (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Ferentari 
(orele 15,30; 18: 20.15).

COMOARA DIN VADUL VECHI: 
Dacia (orele 9: 11.15: 13,30; 16: 
18,15: 20,30).

JOE HILL? Bucegi (orele 15,45; 
18: 20,15).

PROPRIETARII; Unirea (orele 
16; 18: 20).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Lira (orele 15,30; 18;
20,15).

DEPARTE DE TIPPERARY: 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) .

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR: 
Giulești (orele 15,30; 19); Popular 
(orele 15.30; 19).

ULTIMELE LOR CUVINTE: Co- 
troceni (orele 15.30, 18: 20,15).

TATAR RISIPITOR: Pacea (ore
le 16; 18: 20).

DACII: Melodia (orele 9; 11,15: 
13: 16; 18.15).

CONSPIRAȚIA: Floreasca (ore
le 15.30: 18: 20.15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Volga (orele 9.30; 11,15; 13,30; 15,30: 
17: 19,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Viitorul (orele 15.30; 18:
20.15) .

PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR j 
Aurora (orele 9 ; 12 ; 16 ; 19).

RĂZBOIUL MINELOR : Mio
rița (orele 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 
20).

BUCUREȘTI
în cursul zilei de miercuri, a 

fost inaugurată linia interconti
nentală Pekin — Teheran — 
București — Tirana, deservită 
de aeronave ale Administrației 
Generale a Aviației Civile din 
China și întreprinderii de 
transporturi aeriene române 
„TAROM".

La sosirea pe aeroportul 
Otopeni, în prima cursă, de 
la Pekin, avionul de pasageri al 
companiei chineze a fost întîm- 
pinat de generalul maior Aurel 
Răican, locțiitorul comandantu
lui aviației civile.

A fost de față Lu Ți-sin, În
sărcinat cu afaceri a.i. al R.P. 
Chineze la București.

Tot cu prilejul inaugurării 11-

Adunare festivă cu prilejul celei de a XXX-a 
aniversări a eliberării Albaniei

Cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării Alba
niei, miercuri după-amiază 
a avut loc în Sala Teatru
lui „Alexandru Davilla" din 
Pitești o adunare festivă, or
ganizată de Comitetul muni
cipal Pitești al P.C.R. și 
Consiliul popular municipal. 
Au participat reprezentanți 
ai organelor locale de par
tid și de stat, precum și un 
mare număr de oameni ai 
muncii din Întreprinderile și 
instituțiile orașului.

Au luat parte, de aseme
nea, Nikolla Profi, ambasa
dorul R.P. Albania la Bucu
rești, și membri ai amba
sadei.

După cuvîntul de deschi
dere, rostit de Ion Rîpeanu, 
secretar al Comitetului mu
nicipal Pitești al P.C.R., a 
vorbit Florian Popescu, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului 
popular municipal, care a 
evocat semnificația victoriei 
repurtate la 29 noiembrie 
1944 de masele populare din 
Albania, în frunte cu comu
niștii, asupra cotropitorilor 
fasciști — moment ce a 
marcat începutul unei noi 
ere în Istoria țării.

Relevînd succesele obținu
te de poporul albanez, sub 
conducerea Partidului Mun
cii, în frunte cu tovarășul 
Enver Hodja, vorbitorul a 
subliniat deplina satisfacție 
cu care oamenii muncii din 
patria noastră urmăresc re
zultatele înregistrate in am
plul proces de edificare a 
socialismului în țara priete
nă, precum și tradiționalele

„Z-; Moșilor (orele 15,30; 18;
20,15);  Flamura (orele 9; 12,30; 16;
19) .

LA PATRU PAȘI DE INFINIT : 
Munca (orele 16; 18; 20).

DINCOLO DE BRAZI: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CAPCANA; Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45: 18; 20.15).

ANCHETA LA MARIENBAD: 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

UN COMISAR ACUZA: Arta (O- 
rele 15.30; 17.45: 20).

SERATA: Vltan (orele 15,30; 18;
20) .

CU MIINILE CURATE: Modern 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

DIMINEȚI DE RĂZBOI: Rahova 
(orele 16: 18; 20).

PĂDUREA PIERbUTA: Progre
sul (orele 16: 18: 20).

PROGRAMUL 1

9.00 Te cîntăm. frumoasă țară. 
Cîntece din folclorul contemporan. 
9.30 „Marmură pentru o posibilă 
statuie" — film documentar rea
lizat de studenții IATC. Scenariul 
Nicolae Dragoș. Regla L. Popovlci, 
N. Zlotea. 10.00 Mic atlas muzical. 
10.15 Filme documentare : „Răs
punderi" ; „Rădăcini" — filme rea
lizate de Studioul „Al. Sahla". 
10.35 Luna creației originale româ
nești. Tezaur de cîntec românesc.

- TIRANA
niel de transporturi aeriene, A- 
genția din București a Adminis
trației Generale a Aviației Ci
vile din China a oferit un coc
teil in saloanele hotelului „A- 
thenee Palace".

Au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general maior Constan
tin Zgăvîrdici, locțiitorul co
mandantului apărării antiaeriene 
a teritoriului, reprezentanți ai 
conducerii Comandamentului A- 
viației Civile, comandanți de 
aeronăve. cadre tehnice din sec
torul aviației noastre civile.

Erau prezenți însărcinatul cu 
afaceri a.i. al R.P. Chineze la 
București și membri ai ambasa
dei.

relații de prietenie și cola
borare frățească statornicite 
intre partidele și statele 
noastre.

Ambasadorul R.P. Albania 
la București a făcut apoi o 
trecere în revistă a princi
palelor etape parcurse de 
poporul său in lupta pentru 
eliberarea pămintulul patri
ei, pentru transformarea Al
baniei într-un stat socialist, 
cu o economie modernă, a- 
flată intr-un continuu pro
ces de dezvoltare.

Felicitind poporul nostru 
pentru succesele deosebite 
înregistrate în toate dome
niile de activitate in perioa
da celor 3 decenii ce s-au 
scurs de la eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist, 
pentru realizările remarcabi
le cu care el s-a prezentat, 
în aceste zile, la cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., 
vorbitorul a subliniat că in- 
tregul popor albanez salută 
cu bucurie cuceririle revolu
ționare ale oamenilor mun
cii din Republica Socialistă 
România, conduși de încer
catul său partid comunist, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In încheiere, 
ambasadorul a urat poporu
lui român succese tot mai 
mari în opera de făurire a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate, de înaintare 
a României spre comunism.

In aceeași zi, ambasadorul 
R.P. Albania la București a 
vizitat întreprinderea de a- 
utoturisme din Pitești, pre
cum și obiective social-cul- 
turale din localitate.

(Agerpres)

Liedul românesc, un ecou al tim
pului prezent. 11.05 Biblioteca pen
tru toți — Tudor Arghezi. 11.50 
Luna creației originale românești 
— Poemul coregrafic „Văpaia". 
13.00 Telejurnal • Cronica lucră
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. 13.30 închiderea programu
lui.

IN JURUL OREI 16,00
Transmisiune directă a ședin

ței de închidere a lucrărilor celui 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

• Sub steagul celui de al XI-lea 
Congres « Muzică populară In
strumentală • Filme documentare 
o Țara-ntreagă-n sărbătoare. Cîn
tece șl jocuri populare din toate 
regiunile tării • Cîntece închina
te partidului și patriei. 19.30 Tele
jurnal • Cronica lucrărilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. 20.30 
Slavă partidului — muzică co
rală tn interpretarea corului 
Radlotelevlzlunll. 21.10 Luna 
creației originale românești. Mă
rire vouă, oameni ai patriei mele! 
Spectacol de balet românesc con
temporan. 21.25 Partid, tinerețea 
țării șl a mea. Emisiune muzlcal- 
poetlcă dedicată Congresului al 
XI-lea al P.C.R. 21.55 Luna crea
ției originale românești. „Te clnt, 
meleag românesc". Pagini din ope
rete contemporane. Interpretează: 
Ludovic Spless șl Lucia Tlbuleac, 
corul șl orchestra de studio ale 
Radlotelevlzlunll. Dirijor Carol

• ÎN PRIMELE DOUA ZILE 
ale acestei săptămini, zile în 
care la București se desfășoară 
lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, colecti
vele întreprinderilor industriale 
din județele Prahova, Dîmbo
vița și Buzău, desfășurîndu-și 
activitatea în cadrul unor en
tuziaste schimburi de onoare, 
au realizat peste plan produse 
evaluate la 18 milioane lei.
• MUNCITORII, INGINERII 

ȘI TEHNICIENII unităților 
productive din județul Iași au 
declarat intervalul de la 25 no
iembrie — 1 decembrie, săptă- 
mîna producțiilor record. încă 
din primele două zile, angaja
mentele s-au concretizat în 
rezultate' cu mult superioare 
realizărilor înregistrate cină 
acum. Astfel, în cursul zilelor 
de 25 și 26 noiembrie, colecti
vul întreprinderii metalurgice 
din Iași a fabricat suplimen
tar 210 tone țevi sudate și 
peste 900 tone de profile în
doite formate la rece, iar mun
citoarele de la Întreprinderea 
„Victoria" au realizat, peste 
prevederile planului, mai mult 
de 10 000 mp țesături.

• PASIONANTA ÎNTRE
CERE care se desfășoară de 
mai multă vreme în cadrul în
treprinderii textile „Moldova" 
din Botoșani, sub deviza „Zil
nic, cîte trei metri de țesături 
peste plan de la flecare răz
boi", cunoaște în această săp-

FOTBAL 

„CUPA ROMÂNIEI**

Partide echilibrate, rezultate... 
aproape normale

- Populara competiție de fotbal 
„Cupa României" a programat 
ieri, pe terenuri neutre, etapa 
optimilor de finală, care a ofe
rit spectatorilor prezenți pe 
stadioanele din opt orașe ale 
țării meciuri viu disputate, în 
care două dintre echipele ca
lificate au fost decise după 
prelungiri. După 120 de minute 
de joc, în meciul de la Deva 
dintre echipele Steaua Bucu
rești și Politehnica Timișoara 
tabela de marcaj indica scor

Litvin. Emisiune de Florica Gheor- 
gheseu și Carmen Dobreseu. 22.15 
Telejurnal a Cronica lucrărilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.
22.45 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20.30 Partidului, inima și versul.

20.45 Gala maeștrilor artei româ
nești. 21.45 Cărți și idei. 22.05 Mu
zică populară. 22.15 Telejurnal • 
Cronica lucrărilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. 22.45 închiderea 
programului.

Opera Romănă: PRIMĂVARA — 
ora 19; Teatrul de Operetă: MĂ
TUȘA MEA, FAUSTINA — ora 
19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare): SIMFONIA PATETICA — 
ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Mâgureanu); 
INTR-O SINGURA SEARA — ora 
19,30; (Sala Studio): TRANZIT — 
ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ȘOC LA MEZA
NIN — ora 19,30 ; Teatrul 
de Comedie: NICNIC — ora 19,30; 
Teatrul Mic: VIAȚA E CA UN 
VAGON? — ora 19,30; Teatrul Giu
lești: COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19,30; Teatrul Evreiesc de Stat: 
NUNTA DE ARGINT — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
VINO SA NE VEZI DISEARA — 
ora 19,30; (Sala Victoria): UN BA- 
IAT DE ZAHAR... ARS! — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă": 
SCUFIȚA CU TREI IEZI — ora 16; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
FLACĂRA LUI AUGUST — ora 
19,30; Circul „București": MA
RELE SPECTACOL — ora 19,30.

RECORDURI IN PRODUCȚIE
tămînă o deosebită intensitate. 
Adăugind .noi realizări celor 
de pînă acum, harnicele texti- 
liste de aici au atins, pînă în 
prezent, o producție suplimen
tară de 261 000 metri liniari de 
țesături. Un număr de 65 de 

ACȚIUNI PATRIOTICE, 
DE LARG INTERES

Pentru a cinsti, ca și părinții lor, prin fapte de muncă sem
nificative marele forum al comuniștilor, tinerii din întreprin
derile și școlile municipiului Hunedoara au organizat zile 
record in cadrul acțiunilor patriotice prestînd circa 10 000 ore 
de muncă la efectuarea diferitelor lucrări de larg interes eco
nomic și obștesc. Ei au colectat, astfel, peste 1 500 tone fier 
vechi și 1 000 kg deșeuri de hîrtie și au inițiat acțiuni de 
gospodărire și înfrumusețare a întreprinderilor și instituțiilor.

muncitoare, care sînt și prota
gonistele inițiativei, au reali
zat laolaltă 105 500 metri liniari 
țesături, performanță pe care 
o consacră Congresului al XI- 
lea.

® COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII DE STRUNGURI 
DIN ARAD, care în zilele Con
gresului al XI-lea realizează o 
producție egală cu cea a între
gului an 1950, a inclus în fabri
cație de serie o nouă familie 
de strunguri, de înaltă tehnici
tate, cunoscută sub denumirea 
SNĂ-280. Noua familie cuprin
de 6 variante construcțive.

alb ; 0—0. Departajarea s-a fă
cut, conform regulamentului, 
prin executarea loviturilor de 
la 11 m. În timp ce jucătorii 
de la Steaua au Înscris toate 
cele cinci lovituri, studenții ti
mișoreni au ratat-o pe prima, 
executată de Mioc și apărată 
de portarul Iordache.

La Brașov, divizionara B, 
Rapid București a reușit să 
elimine pe deținătoarea trofeu
lui, formația Jiul Petroșani, 
confirmînd astfel succesele din 
etapele anterioare și dorința de 
a realiza o performanță în ac
tuala ediție a Cupei.

Un meci echilibrat a avut 
loc la Timișoara, unde Univer
sitatea Craiova a întrecut la 
limită (1—0) pe U. Ț. Arad.

Iată rezultatele tehnice :
București : F.C.M. Reșița — 

Progresul Brăila 5—3 (3—1). Au 
marcat : Căprioru (2), Beldeanu. 
Bora și Atodiresei, respectiv 
Brontea (2) și Traian.

Suceava : A.S.A. Tg. Mureș — 
C. S. Botoșani 3—1 (2—0). Pen
tru învingători au înscris Fa- 
zekas (2) și Naghi, iar pentru 
învinși — Nicolae.

Clasamentul final
al „Marelui premiu-FILT“

Odată cu disputarea tur
neului de la Buenos Aires 
au luat sfîrșit întrecerile 
ediției 1974 a „Marelui Pre
miu — F.I.L.T.". Iată clasa
mentul final : 1. Guillermo 
Vilas (Argentina) — 797
puncte ; 2. Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 714 puncte ; 3.
Manuel Orantes (Spania) — 
622 puncte ; 4. Bjorn Borg 
(Suedia) — 602 puncte ; 5. 
Raul Ramirez (Mexic) — 
488 puncte ; 6. Ilie Năstase 
(România) — 482 puncte ; 7.

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
în evidențele termocentralei 
Ișalnița—Craiova a fost înscris 
cel de-al 5-lea miliard kilowat- 
oră energie electrică produs de 
această puternică unitatp ener
getică a țării de la începutul 

anului și pînă acum. Acest re
marcabil rezultat a fost înre
gistrat cu două zile mai devre
me decît fusese prevăzut în 
plan.

• NOUA FABRICA DE MO
BILA DE ARTA de la Arad, 
recent intrată în funcțiune, a 
atins la 27 noiembrie, cu 6 luni 
înainte de termenul prevăzut, 
parametrii tehnico-productivi 
proiectați. Această fabrică este 
cel de-al 30-lea obiectiv indus
trial intrat în funcțiune în anii 
actualului cincinal.

• ÎN CADRUL ÎNTREPRIN

Sibiu : Universitatea Cluj- 
Napoca — Știința Petroșani
1— 0 (0—0). Autorul golului a 
fost Uifăleanu (min. 48).

Brașov : Rapid București — 
Jiul Petroșani 1—0 (0—0). Uni
cul gol al partidei l-a marcat 
Neagu (min. 65).

Timișoara : Universitatea Cra
iova — U. T. Arad 1—0 (0—0). 
A marcat Bălăci (min. 88).

Mediaș : Steagul Roșu Bra
șov — C.F.R. Cluj-Napoca 2—0 
(1—0). Golurile au fost înscrise 
de Ghergheli și Cadar.

Deva : Steaua — Politehnica 
Timișoara 5—4 (după prelun
giri, în urma executării lovitu
rilor de la 11 m). Pentru în
vingători au marcat Ion Ion, 
Năstase, Fl. Dumitrescu, Sameș 
și Vigu.

Reghin : Ceahlăul Piatra
Neamț — Bihoreana Marghita
2— 1 (după prelungiri).

Sferturile de finală se vor 
desfășura miercuri, 11 decem
brie, iar ttagprea la sorți va 
avea loc la 2 decembrie.

Onny Parun (Noua Zeelan- 
dă) — 452,5 puncte ; 8. Ha
rold Solomon (S.U.A.) —
429 puncte ; 9. Arthur Ashe 
(S.U.A.) — 422 puncte ; 10. 
Stan Smith (S.U.A.) — 416
puncte etc.

Primii șapte clasați, la 
care se adaugă australianul 
John Newcombe, ca repre
zentant al țării gazdă, vor 
lua parte, incepind de la 10 
decembrie, la „Turneul cam
pionilor" programat la Mel
bourne.

DERII „UNIREA" din Cluj-Na- 
poca a fost montat al 5 000-lea 
război automat de țesut bum
bac de tipul 26-a-2. Cu acesta, 
numărul utilajelor textile, li
vrate industriei ușoare, de către 
întreprinderea clujeană, se ri
dică la 22 000.

© LA FABRICA DE STI
CLĂRIE DIN TURDA a intrat 
în funcțiune, cu o lună mai de
vreme, primă linie pentru fa
bricarea sticlei termorezistente 
destinată fabricării aparaturii 
de laborator. Alte 2 linii simi
lare urmează să fie incluse 
în circuitul producției în cadrul 
aceleiași întreprinderi, creînd 
largi posibilități pentru valori
ficarea materiilor prime indi
gene.

• DE PE BANDA DE MON
TAJ a întreprinderii de auto
turisme din Pitești a coborît 
recent cel de-al 180 000-lea au
toturism „Dacia", realizat de la 
începutul fabricației. De la pri
mul automobil, fabricat în urmă 
cu 6 ani, colectivul întreprinde
rii a cîștigat o bogată expe
riență. Astăzi, la fiecare 4,8 mi
nute se asamblează un auto
mobil.

© CONSTRUCTORII MURE
ȘENI au predat beneficiarilor 
cel de-al 10 000-lea apartament 
ridicat în actualul cincinal. Nu
mai în acest an ei au construit 
peste 2 000 apartamente, înde- 
plinindu-și de pe acum sarci
nile anuale de plan.

meridian
0 A LUAT SFÎRȘIT COM

PETIȚIA internațională mas
culină de handbal pentru 
„Cupa mondială". în finala 
competiției echipa Iugosla
viei a învins cu scorul de 
17—16 (7—7) reprezentativa 
Poloniei, intrind în posesia 
trofeului. Locul trei a fosi 
ocupat de echipa R. D. Ger
mane, care a întrecut cu 
23—19 (10—9) echipa U.R.S.S. 
Iată celelalte rezultate înre
gistrate în ultima zi : Româ- 
nia-Cehosiovacia 19—18 (12— 
8) ; Ungaria-Suedia 22—21 
(11-12).
• IERI, LA PRAGA, în 

optimile de finală ale com
petiției de fotbal „Cupa 
UEFA", formația cehoslovacă 
Dukla a întrecut cu scorul de
3—1 (3—0) echipa olandeză 
Twente Enschede.

în aceeași competiție, Ia 
Belgrad, Partizan a învins cu 
1—0 (0—0) formația vest-ger- 
mană F.C. Koln.

@ SALA SPORTURILOR 
DIN PITEȘTI a găzduit 
miercuri seara meciul retur 
dintre echipele I.E.F.S. Bucu
rești și Hapoel Ranaana (Is
rael), contind pentru primul 
tur al „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal feminin.

Handbalistele românce au 
obținut victoria cu scorul de 
21—5 (13—3) și s-au calificat 
in turui următor al competi
ției. în primul joc, disputat 
marți, tot la Pitești, formația 
I.E.F.S. a cîștigat cu scorul 
de 28—4 (12—0).

© LA PITEȘTI, în meci 
retur pentru optimile de fi
nală ale „Cupei Liliana Ron- 
chetti" (fosta „Cupa Cupe
lor") la baschet feminin, echi
pa Institutului de educație 
fizică și sport din București 
a întrecut cu scorul de 65—57 
(36—24) formația Maccabi Tel 
Aviv. învingătoare și in pri
mul joc (scor 82—52), bas
chetbalistele românce s-au 
calificat pentru turul urmă
tor.

© ÎN PRIMA ZI a cam
pionatelor Balcanice de scri
mă, care se desfășoară Ia 
Sofia, reprezentanții Româ
niei au cucerit'două medalii 
de aur : Ionel Pop s-a clasat 
pe primul loc la sabie, iar 
Petru Kuki a ciștigat compe
tiția de floretă. La campio
nate participă scrimeri din 
Grecia, Iugoslavia, România, 
Turcia și Bulgaria.

CURSURI PRIN CORESPONDENȚA 

Șl CU FRECVENȚĂ

STENOGRAFIA
(îmbinată cu controlul magnetofonic și cu descifrarea 

instantanee la mașina de scris - fonostenografia)

DACTILOGRAFI A
(după metodo așa-zisă oarbă, cu toate degetele)

SECRETARIATUL
(completat cu aplicații practice în cabinetul metodologic, 

cu probleme de legislație și corespondență oficială)

MIN U IRE A
APARATURII TELEX ■’și a MAȘINILOR DE CALCUL 

(teleimprimatoare de toate tipurile cu scriere la distanță)

LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE
ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, RUSA

- Studenții și elevii de la curs de zi se bucură de o redu
cere a taxelor cu 50%.

- SE PRIMESC ÎNSCRIERI DIN TOATA TARA.

- INFORMAȚII Șl PROSPECTE LA CERERE DE LA :

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI, SECTOR 5 
CASA DE CULTURA „N. BALCESCU"

Str. 11 Iunie nr. 41, Telefoane: 23.43.45. — 23.67.00

— mijloace de transport în comun: tramvaiele: 7 fi 12
— autobuzele: 33, 32, 32 barat, pînă la stafia 11 Iunie

(Parcul Libertății)

EXAMENEDE TRADUCĂTOR
Examenele de traducător pentru candidațil care s-au în

scris în termen, respectiv pînă la 30 septembrie a.c., se vor 
desfășura în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 1974 la 
Academia de studii economice din București, P-ța Romană 
nr. 6 (localul vechi), după cum urmează :

— sîmbătă, 30 noiembrie, orele 15—19: limbile, franceză, 
rusă, germană, maghiară, polonă ;

— duminică, 1 decembrie, orele 8—12: toate celelalte limbi 
(engleză, spaniolă, italiană etc.) ;

— duminică, 1 decembrie, orele 15—19: limbile engleză, 
franceză, germană, rusă și spaniolă — pentru candidați! care 
prezentîndu-se sîmbătă, 30 noiembrie p. m. și duminică, 1 de
cembrie a. m. n-au putut susține la aceste limbi toate exa
menele la care s-au înscris.

In fiecare interval de 4 ore din zilele de 30 noiembrie și 
1 decembrie candidații au posibilitatea să dea cîte 2 exame
ne, cunoscînd că durata unui examen este de 2 ore. In ca
zul în care programarea nu permite unui candidat să se pre
zinte la toate examenele Ia care s-a înscris, Centrul special 
de perfecționare a cadrelor va restitui taxele de înscriere 
respective.

Instituția noastră nu poate oferi cazare celor din provin
cie.

La examene pot fi folosite dicționarele.

Alte precizări privind organizarea și desfășurarea exame
nelor se pot obține la sediul C.S.P.C. București — Calea Do
robanților nr. 99 A — telefon 12 83 17.

COOPERATIVA DESERVIREA
SECȚIA MEDITAȚII

Organizează tot timpul anului cercuri de pregătire Ia :
• Desen tehnic, arhitectural, industrial
• Depanare radio-telcvlzoare
• Dactilografie, stenografie
• Secretariat
9 Croit
• Limbile : engleză, franceză, germană, italiană, rusă, 

spaniolă
• Pian, acordeon, chitară.
• Discipline școlare cl. 8—12.
• Balet
Telefon : 13 54 69. Informații zilnic, str. Filitti nr. 10, 

orele 8—19.

ANUNȚ
întreprinderea de construcții montaj

IALOMIȚA
CU SEDIUL ÎN ORAȘUL SLOBOZIA, 

str. Oborului nr. 3
CAUTA URGENT :

— CONTABILI ȘEFI DE ȘANTIERE
— MAIȘTRI ȘI ȘEFI DE LOT „CONSTRUCȚII ȘI 

INSTALAȚII"
— INGINERI PENTRU FUNCȚIA DE CONTROLOR 

C.T.C.
încadrarea se face cu respectarea prevederilor legilor 

în vigoare.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul personal, 

învățămînt, retribuirea muncii : Telefon 12 402 — 12 403 
Slobozia, județul Ialomița.

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ pe
Țvetana Maneva, Leda Taseva, Bela Țoneva, 

Aneta Petrovska, Doroteea Tonceva înULTIMELE LOR CUVINTE
producție a studiourilor bulgare

Scenariul și regia: BINKA JELIAZKOVA
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Eveniment de însemnătate istorică în viața partidului și 
poporului nostru, făcind bilanțul uneia dintre cele mai dinamice 
și rodnice perioade ale construcției socialiste în patria noastră 
și stabilind programul insuflețitor al continuării procesului de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate, al înaintării 
României spre comunism, Congresul al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român reprezintă, in același timp, un eveniment cu semni
ficații majore pe arena politică internațională. Lucrările Congre
sului, documentele prezentate, ideile și propunerile preconizate 
pentru evoluția vieții politice internaționale și pentru 
soluționarea marilor probleme contemporane au fost pri
mite cu larg interes pe cele mai diverse meridiane ale globului, 
fiindu-le consacrate, în continuare, numeroase editoriale, comen
tarii, informații - in presa scrisă, ample emisiuni - la posturile 
de radio și televiziune.

Cea d<*a doua zi a lucrărilor 
Congresului comuniștilor români 
a fost consacrată dezbaterilor, 
în ședința plenară și în secții, pe 
marginea raportului de activita
te prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R. — relatează ziarele cen
trale sovietice de miercuri in 
materialele consacrate desfășu
rării lucrărilor Congresului al 
Xl-lea al Partidului Comunist 
Român.

..Delegații examinează pe larg 
căile dezvoltării în viitor a 
României, sarcinile construcției 
economice în etapa următoare, 
însemnătatea luptei pentru con
solidarea păcii și securității 
popoarelor, relevă „PRAVDA". 
„In centrul atenției delegaților 
la congres — scrie ziarul în con
tinuare" — se află proiectul de 
Program al Partidului Comunist 
Român, proiectul de Directive 
ale congresului privind planul 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1976—1980 
și principalele orientări ale dez
voltării social-economice a 
României pe perioada 1981—1990.

Ziarul „IZVESTIA" relevă, în 
materialul consacrat lucrărilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R. 
că analizînd situația internațio
nală în raportul de activitate 
prezentat congresului, Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., a arătat că în lume se 
accentuează procesul revoluțio
nar al schimbării raportului de 
forțe în favoarea progresului so
cial. în favoarea forțelor care se 
pronunță pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, procesul de 
trecere de la politica „războiu
lui rece" la politica de colabo
rare.

Ziarul iugoslav „BORBA", 
continuind să publice mate
riale despre lucrările Con
gresului al Xl-lea al P.C.R., 
relevă că „o atenție deo
sebită a fost acordată dezvol
tării economice a țării". „In pri
mul rind — scrie ziarul — con
gresul urmează să adopte indi
catorii de bază pentru noul plan 
cincinal și directivele dezvoltării 
sociale și economice pînă la ul
timul deceniu al acestui secol, 
iar, in al doilea rind. dezvolta
rea economică puternică este re
levată aici ca principală condiție 
determinantă pentru înfăptuirea 
noului program al partidului cu 
privire la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
mersul României spre comu
nism. „Directivele pentru planul 
cincinal — menționează cotidia
nul citat — prevăd continuarea 
actualului ritm înalt de dezvol
tare economică, în care locul 
central îl ocupă industrializarea 
rapidă și raționalizarea activi
tății economice".

După ce arată că dezvoltarea 
economică urmează să asigure 
sporirea în continuare a nive
lului de trai, ziarul scrie că „par- 
ticipanții la dezbateri au subli
niat în ședința plenară impor
tantele rezultate obținute în 
dezvoltarea României și activi
tatea ei internațională, precum 
și în îndeplinirea actualului plan 
cincinal înainte de termen. Au 
fost relevate, îndeosebi, rolul și 
contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea politicii 
partidului și statului și la în
făptuirea ei practică, atît în țară 
cit și pe arena internațională".

Ziarul „POLITIKA" scrie că 
'„îndeplinirea sarcinilor de plan 
constituie unul dintre obiecti
vele primordiale ale comuniști
lor'români, fapt confirmat fără 
echivoc și în cea de-a doua zi 
a Congresului Partidului Comu
nist Român".

Continuind să oglindească, în 
paginile sale, desfășurarea lu
crărilor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R., presa din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, Po
lonia, Ungaria, a informat des
pre luările de cuvînt în cadrul 
dezbaterilor din plenul Congre
sului și despre faptul că au în
ceput lucrările pe comisii — mo
dalitate care permite o mai bu
nă aprofundare a problemelor 
discutate.

„AGENȚIA ARABĂ DE IN
FORMAȚII", A.N.A., subliniază 
în buletinele sale în limbile 
arabă și franceză că „în rapor
tul la cel de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a ocupat pe larg de criza din 
Orientul Apropiat, pronunțîn- 
du-se pentru reluarea, cit mai 
urgent posibil, a conferinței de 
la Geneva, cu participarea tu
turor statelor direct interesate, 
a reprezentanților Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, ca 
și a altor state, îndeosebi din 
Europa și din regiunea Medite- 
ranei. Președintele Ceaușescu a 
preconizat realizarea de noi ra
porturi — a unei reconcilieri is
torice între palestinieni și evrei 
— pe baza recunoașterii drep
tului fiecărui popor la dezvol
tare liberă și independentă, la o 
coexistență pașnică și democra
tică".

Sub titlul „Al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român", 
ziarul libanez „LE SOIR" pu
blică o amplă relatare a rapor
tului prezentat în fața congre
sului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că „secre
tarul general al Partidului Co
munist Român a reafirmat ma
rile principii ale unei politici 
externe deschise, care permit 
României să Întrețină relații di
plomatice cu 119 state și rapor
turi economice, comerciale și de 
cooperare cu aproape 130 de 
țări. Nicolae Ceaușescu a re
afirmat toate pozițiile susținute 
în cursul ultimelor luni de di
plomația românească, fie că 
este vorba de Balcani, pe care 
România vrea să-i transforme 

într-o zonă a păcii în care să 
nu staționeze nici un fel de 
trupe străine, fie că este vorba 
de Orientul Mijlociu, unde do
rește o reconciliere istorică în
tre palestinieni și evrei și re
glementarea tuturor litigiilor in
ternaționale pe calea negocieri
lor". Subliniind perspectivele 
dezvoltării multilaterale a Româ
niei în perioada viitoare, „LE 
SOIR" scrie : „Secretarul gene
ral al P.C.R. a arătat că direc
tivele privind planul pe 1976— 
1980, asupra cărora trebuie să 
se pronunțe al Xl-lea Congres, 
constituie o etapă spre obiecti
vele anului 1990. Atunci Româ
nia va ajunge țările dezvol
tate". La rîndul lor, ziarele liba
neze „MOHARRER", „AL SA
FIR" și „LISAN ELHAL" publi
că relatări despre ședința din 
26 noiembrie a Congresului al Xl- 
lea, iar ziarul de limbă engleză 
„DAILY STAR" inserează, ală
turi de o fotografie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, o amplă 
biografie prezentînd,- sub .titlul 
„Ceaușescu — președintele 
României", momentele cele mai 
semnificative din viața și acti
vitatea secretarului general al 
P.C.R. din timpul ilegalității și 
după eliberare, pînă în zilele 
noastre.

Principalele organe de presă 
din Mexic au oglindit pe larg 
lucrările celui de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R., raportul prezentat 
de 'tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ziarul guvernamental „EL NA- 
CIONAL", sub titlul „Nicolae 
Ceaușescu a inaugurat Congre
sul Partidului Comunist Român", 
publică o corespondență în care 
redă pe larg idei din raport, 
subliniind că secretarul general 
al Partidului Comunist Român 
s-a pronunțat în favoarea prin
cipiilor inalienabile ale suvera
nității naționale, neintervenției 
în treburile altor state și stric
ta egalitate în drepturi. De a- 
semenea, el a reafirmat marile 
principii ale politicii externe 
deschise, desfășurate de Româ
nia de mulți ani. Ziarul subli
niază : „Pe plan economic, 
Njcolae Ceaușescu. a explicat că 
directivele planului pe 1976— 
1980, asupra cărora trebuie să 
se pronunțe Congresul, consti
tuie o etapă către realizarea 
obiectivelor anului 1990. cînd în 
România — atingînd nivelul ță
rilor dezvoltate — numărul 
muncitorilor va fi mai mare de- 
cît cei al agricultorilor".

Cotidianul citat relevă că „se
cretarul general al P.C.R. a 
subliniat că este necesar să se 
acționeze cu înalt spirit de res
ponsabilitate pentru consolida
rea cursului spre destindere, 
menționînd că evoluția eveni-> 
mentelor din ultimul timp a 
deschis posibilitatea rezolvării 
pe cale pașnică a celor mai a- 
cute probleme și situații din 
lume. în raportul său el a ară
tat că întreaga activitate inter
națională a României în această 
perioadă a avut ca scop politi
ca de colaborare și pace inter
națională, dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele lumii, indiferent 
de sistemul lor social, de creș
tere a contribuției României la 
instaurarea unui nou curs către 
destindere". „Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat poziția României a- 
supra situației din Orientul 
Mijlociu, menționînd că rezol
varea problemei palestiniene, 
factor de prim ordin pentru in
staurarea unei păci juste și du
rabile în zonă, presupune reali
zarea unei reconcilieri istorice 
între palestinieni și israelieni 
pe baza recunoașterii dreptului 
fiecărui popor la dezvoltare li
beră și independentă, la con
viețuirea democratică și paș
nică. în raport s-a definit, de 
asemenea, conceptul României 
asupra instaurării unei noi or
dini economice și politice mon
diale".

Ziarul francez „LE MONDE" 
publică o amplă corespondență 
din București, consacrată im
portantului eveniment din via
ța poporului și partidului nos
tru. In partea inițială, artico
lul se referă la deschiderea lu
crărilor Congresului, prezentînd 
apoi detaliat, pe subcapitole, 
raportul secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In mod deosebit sînt 
relevate acele pasaje din ra
port referitoare la necesitatea 
participării tuturor statelor la 
soluționarea marilor probleme 
ale lumii. De asemenea, sînt 
expuse pe larg ideile cuprinse 
în raport în legătură cu ne
cesitatea unei noi organizări, 
mai democratice, a raporturilor 
internaționale, a creării unei 
noi ordini economice și politice 
în lume. Articolul se referă a- 
poi la abordarea în raport a 
problemelor mișcării comuniste 
internaționale, relevînd poziția 
P.C.R. față de conferința par
tidelor comuniste din Europa 
și față de o eventuală confe
rință mondială. In încheiere, se 

■fac referiri la cifrele jalon, ex
puse de la înalta tribună a 

• Congresului, cu privire la dez
voltarea economică a României.

Ziarul „L’HUMANITE" con
tinuă să informeze despre des
fășurarea dezbaterilor din ca
drul Congresului, publicînd 
o corespondență din Bucu
rești în care relevă faptul că 
toți vorbitorii au aprobat do
cumentele prezentate spre e- 
xaminare. Intr-un subcapitol 
intitulat „Progrese incontes
tabile", sînt citate o serie fie 
cifre privind dezvoltarea eco
nomică și socială a României. 
In legătură cu aceasta se men
ționează că „România socialistă 
nu cunoaște nici unul din sem

nele crizei profunde care agită 
lumea capitalistă".

Acordînd un spațiu larg des
fășurării lucrărilor Congresului 
ziarul „LE FIGARO" se referă 
Ia prevederile planului econo
mic supus dezbaterii, mențio
nînd că raportul subliniază spe
cificitatea națională a fiecărei 
țări și a fiecărui partid.

„LE QUOTIDIEN DE PARIS" 
consacră materialul publicat în 
legătură cu cel de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R. relevării u- 
nor aspecte ale politicii exter
ne românești. Arătînd că ra
portul „confirmă permanența 
liniei politice românești pentru 
perioada următoare" ziarul re
levă că documentul a re
afirmat toate pozițiile expri
mate în ultimele luni de diplo
mația română, fie că este vor
ba despre Balcani, regiune pe 
care România dorește să o vadă 
transformată într-o zonă a pă
cii, în care să nu staționeze 
nici un fel de trupe străine, fie 
despre Orientul Apropiat, unde 
preconizează instaurarea unei 
păci trainice și juste, realizarea 
unor raporturi noi a unei re
concilieri istorice între palesti
nieni și israelieni, pe baza re
cunoașterii dreptului fiecărui 
popor la dezvoltare liberă și in
dependentă, a unei conviețuiri 
pașnice, democratice.

Intr-un articol intitulat „Ro
mânia — Ceaușescu" ziarul 
„LES ECHOS" informează, de 
asemenea, despre continuarea 
lucrărilor Congresului.

Presa austriacă informează, 
pe larg, despre deschiderea 
Congresului și desfășurarea lu
crărilor sale, relevînd impor
tanța acestui însemnat moment 
în viața poporului și partidu
lui nostru. Evidențiind succe
sele realizate de țara noastră, 
oficiosul guvernamental „WIE
NER ZEITUNG" scrie: „Și în 
anul care a trecut, România a 
cunoscut progrese însemnate. A 
crescut simțitor standardul de 
viață al populației. De aseme
nea, România și-a putut conso
lida poziția în politica interna
țională, iar economia și indus
tria au înregistrat ■ succese im
punătoare". Relevînd importan
ța Congresului, articolul arată 
că forumul de la București con
stituie și pentru observatorii 
politici externi „un eveniment 
ce depășește cadrul cotidian".

La rîndul său, organul Parti
dului Comunist din Austria, 
„VOLKSSTIMME", după ce se 
referă la succesele dobîndite de 
România, evidențiază acele da
te menționate în raport, care 
ilustrează înaltele ritmuri ale 
dezvoltării economice preconi
zate pentru anii viitori. In 'mod 
deosebit, ziarul relevă creșterea 
venitului național în România, 
menționînd că „pentru prima 
dată în anii actualului cincinal 
rata de creștere a venitului na
țional depășește rata de creștere 
a produsului social — corelație 
fundamentală pentru dezvoltarea 
eficientă a economiei".

Lucrările celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R. și semnifi
cația sa deosebită sînt larg re
flectate în presa turcă. „YENI 
ULUS" publică un articol con
sacrat evenimentului, în cfire 
subliniază, printre altele, că do
cumentele ce urmează, să fie a- 
doptate „stabilesc ca obiectiv 
fundamental continuarea _ fermă 
a construirii unei societăți so
cialiste multilateral dezvoltate, 
care include progresul econo
miei, al științei, învățămîntului 
și culturii, precum și asigura
rea condițiilor pentru înflorirea 
personalității umane".

De asemenea, ziarul „TASVIR" 
a început, marți, publicarea u- 
nei suite de articole sub titlul 
„România — țara care doreș
te să aibă relații bune atît cu 
statele balcanice, cit și cu ce
lelalte țări ale lumii". Primul 
articol este consacrat bunelor 
relații, în continuă dezvoltare, 
dintre România și Turcia.

Ziarul canadian „LE DE
VOIR". într-un amplu articol 
consacrat acestui important e- 
veniment din istoria partidului 
și poporului nostru, subliniază 
că secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a reafirmat princi
piile unei politici externe des
chise, care permite României 
să întrețină relații diplomati
ce cu 119 state și relații comer
ciale cu aproape 130 de state. 
Este evidențiată, de asemenea, 
reafirmarea pozițiilor consec
vent promovate de diplomația 
română, îndeosebi în ceea ce 
privește soluționarea tuturor 
litigiilor internaționale pe ca
lea negocierilor. In continua
re, articolul se referă Ia pozi
ția P.C.R. cu privire la relații
le între partidele comuniste, 
în ceea ce privește politica in
ternă, articolul amintește ace
le pasaje din raport privind 
mersul înainte al României 
spre comunism.

Un mare număr de publicații 
din R.F. Germania continuă <să 
publice ample materiale despre 
lucrările Congresului al Xl-lea 
al P.C.R., acordînd o importan
ță deosebită ideilor și tezelor 
din raportul prezentat în fața 
participanților de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Informații 
despre primele ședințe ale Con
gresului publică ziarele „DIE 
WELT", „GENERAL ANZEI- 
GER“, „SUDDEUTSCHE ZEI
TUNG", „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU", „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE", „STUT- 
TGARTER ZEITUNG", precum 
și alte organe de presă.

Presa elvețiană oglindește cu 
viu interes lucrările Congresu
lui, documentele prezentate spre 
dezbatere. „LA SUISSE", „TRI
BUNE DE GENEVE", „VOIX 
OUVRIERE", „24 HEURES", 
„GAZETTE DE LAUSANNE", 
„JOURNAL DE GENEVE", 
„DER BUND", „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG" au publicat o 
serie de articole si informații 
în legătură cu cel de-al Xl-lea 
Congres al. P.C.R., subliniind in
teresul manifestat in străinătate 
față de lucrări. Programul 
P.C.R. pentru construirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate este apreciat ca un do
cument de mare importanță, ce 
stabilește strategia de viitor a 
partidului. Materialele publicate 
în presa elvețiană conțin, de a

semenea, numeroase date și ex
trase semnificative, din rapor
tul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referitoare 
la realizările obținute de po
porul român sub conducerea 
P.C.R., precum și la proiectele 
preconizate pentru viitor. în a- 
celași timp, sînt prezentate 
principiile de bază ale politicii 
externe românești.

Sub titlul „Cea de-a doua zi 
a lucrărilor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R. : ample dez
bateri asupra raportului prezen
tat de Nicolae Ceaușescu", zia
rul „L’UNITA", organul Partidu
lui Comunist Italian, relatează, 
într-o corespondență din Bucu
rești, despre faptul că la tribuna 
Congresului s-au succedat de
legați din partea a diferite ju
dețe care, vorbind în numele 
comuniștilor direct angajați în 
producție, în activitatea depusă 
pentru realizarea planului cinci
nal, au exprimat adeziunea a- 
cestora față de problemele cu
prinse în raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La rîndul său, „AVANTI", or
ganul Partidului Socialist Ita
lian, referindu-se la dezbaterile 
ce au loc în cadrul Congresului, 
relevă că acestea „au confirmat 
succesele.partidului și ale statu
lui român în edificarea societă
ții socialiste, obiectiv ce are 
drept condiție esențială colabo
rarea internațională cu toate ță
rile și forțele politice care acțio
nează în lume pentru a înfrunta 
și a rezolva într-o manieră nouă 
problemele timpului nostru". 
Intr-un comentariu pe marginea 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
ziarul citat subliniază că „în ra
portul prezentat de Nicolae 
Ceaușescu socialiștii italieni gă
sesc multe puncte convergente 
cu propriile lor vederi". „Tre
buie să constituie, de asemenea, 
motive de profundă meditație 
preocuparea secretarului gene
ral al P.C.R. pentru situația po
litică internațională, care mai 
prezintă încă pericole, aceasta și 
în lumina crizei energetice și 
a dorinței exprimate' ca toate 
țările să acționeze cu seriozitate 
în vederea dezarmării. Este o 
dorință pe care ne-o exprimăm 
și noi — scrie organul P.S.I. — 
și ea trebuie să primească un 
răspuns ferm din partea tutu
ror guvernelor".

Principalele ziare din Statele 
Unite ale Americii semnalează 
deschiderea lucrărilor celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, reproducînd 
idei de bază din raportul pre
zentat în fața participanților de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
proiectele de dezvoltare eco
nomică a României în viitorul 
cincinal și în perspectivă și 
subliniind că forumul comuniști
lor români constituie un prilej 
de reafirmare a principiilor de 
bază ale politicii interne și ex
terne a P.C.R. Ziarele ameri
cane relevă, de asemenea, ho
tărîrea Partidului Comunist Ro
mân și a guvernului țării noas
tre de a promova o linie poli
tică externă, bazată pe princi
piile independenței, egalității si 
respectului reciproc între na
țiuni.

Intr-un articol publicat de 
ziarul „THE NEW YORK TI
MES" este reliefată contribuția 
personală a secretarului general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și în
făptuirea politicii externe a 
țării noastre.

Ziarul „THE CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR" publică o 
corespondență amplă despre 
dezbaterile din cadrul Con
gresului, relevînd ideea că, pe 
planul politicii externe, România 
va promova, în anii care vin, 
o politică de dezvoltare a rela
țiilor sale cu toate statele, a- 
cordînd o . importanță deosebită 
raporturilor de prietenie cu 
toate țările socialiste.

La rîndul său, ziarul „THE 
WASHINGTON POST" apreci
ază că cel de-al Xl-lea Congres 
al ■ P.C.R. . ilustrează hotărîrea 
partidului nostru de a acționa 
în continuare pentru afirmarea 
personalității României în lume.

Presa din Grecia a rezervat 
spații largi reflectării lucrărilor 
Congresului al Xl-lea, publi
cînd atît informații despre des
fășurarea lucrărilor, preluate 
după agențiile internaționale de 
presă, cît și materiale de pre
zentare a realizărilor României 
.sau de analiză a documentelor 
Congresului.

„TO VIMA“ a publicat un co
mentariu amplu, în care subli
niază că ;,cel de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R. prezintă interes 
din mai multe puncte de ve
dere : Congresul va elabora un 
nou program pe- următoarele 
decenii, perioadă în care se 
prevede ca România să îm
plinească faza socialistă a 
istoriei sale, pentru a pu
tea intra în faza comunistă. 
Congresul prezintă interes și în 
ce privește organizarea sa, șe
dințele fiind publice". Pro
gramul — scrie ziarul — pro
clamă respectarea drepturilor 
naționalităților conlocuitoare și 
stabilește ca un principiu de 
politică dezvoltarea egală a 
naționalităților, împreună cu 
restul populației. „Ceea ce se 
poate sublinia ca o concluzie 
generală — apreciază „TO 
VIMA" — este că România ur
mează o politică care, în timp 
ce urmărește slujirea indepen
denței țării și a dreptului său 
la dezvoltare pe baza particula
rităților naționale, corespunde, 
în același timp, și principiilor 
egalității între state, respectă
rii independenței lor și colabo
rării pe baza egalității și în 
interesul păcii".

Posturile naționale de radio și 
presa suedeză transmit curent 
informații despre lucrările ce
lui de-al Xl-lea Congres al Par
tidului Comunist Român. Astfel, 
posturile' suedeze de radio au 
transmis, în cadrul buletinelor 
cotidiene, știri despre deschide
rea lucrărilor Congresului P.C.R. 
despre principalele probleme de 
pe ordinea de zi, despre atmo
sfera sărbătorească ce dom
nește în România în zilele Con
gresului.

Ziarul „LAND OG FOLK", 
organul central al Partidului Co
munist din Danemarca, publică, 
pe prima pagină, mesajul adre
sat de P.C.D. Congresului al 
Xl-lea al P.C.R.

Manifestări dedicate celui
de-al Xl-lea Congres al P.C.R
• RAWALPINDI. La 25 no

iembrie, editura pakistaneză 
„National Publishing House", 
din Lahore, a publicat o lucrare, 
în limba urdu, dedicată celui 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R. 
Intitulată „România privește 
spre viitor", lucrarea este ilus
trată cu portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și al tovară
șei Elena Ceaușescu, precum și 
cu fotografii privind viața eco
nomică și culturală din Româ
nia. Sînt prezentate marile 
transformări revoluționare ale 
societății românești, succesele 
obținute de poporul român în cei 
30 de ani de la eliberare. In cea 
mai mare parte, lucrarea este 
consacrată Programului partidu
lui și Directivelor Congresului 
al Xl-lea, importanței acestor 
documente pentru înaintarea 
României socialiste pe căile ci
vilizației. De asemenea, este re
liefat rolul conducător al P.C.R. 
în societatea noastră socialistă, 
fiind evidențiată personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R. și pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. Un capitol special sa 
referă la relațiile româno-pakis- 
taneze, la vizita pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a efec
tuat-o în Pakistan, în ianuarie 
1973, precum și la rezultatele 
pozitive înregistrate în dezvol
tarea, pe multiple planuri, a re
lațiilor prietenești dintre Româ
nia și Pakistan. Sînt menționate, 
de asemenea, perspectivele exis
tente pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării româno- 
pakistaneze.

0 ROMA. La librăria „Croce", 
una din cele mai mari din cen
trul Romei, a fost inaugurată.

„Jenminjibao" despre 
inaugurarea liniei ae
riene Pekin—București

Miercuri a părăsit Pekinul 
primul avion „Boeing-707" 
aparținind Administrației 
generale a aviației civile din 
China, care efectuează ruta 
Pekin — Teheran — Bucu
rești — Tirana. Cu acest pri
lej, a avut loc ceremonia 
inaugurării oficiale a noii li
nii aeriene.

Referindu-se la acest eve
niment, ziarul chinez „Jen
minjibao" subliniază că „po
porul chinez și poporul frate 
român sînt animate de o 
profundă prietenie militantă. 
Cele două popoare s-au sim
patizat întotdeauna și și-au 
acordat sprijinul reciproc in 
lupta împotriva imperialis
mului, în cauza comună a 
construcției socialismului".

din Marea Britanic

in
Ha- 

precum și 
delegați, re- 
ai membrilor 

și colectivi al 
din întreaga

Miercuri, au început la 
Londra, lucrările celei 
de-a LXXIII-a Conferin
țe naționale a Partidului 
Laburist din Marea Bri- 
tanie, la care sînt prezenți 
membrii conducerii labu
riste și ai guvernului, 
frunte cu premierul 
rold Wilson, 
peste 1 200 
prezentanți 
individuali 
partidului 
(ară.

la deschidereaLuînd cuvîntul __ _________
lucrărilor conferinței, președin
tele Partidului Laburist, James 
Callaghan, a mulțumit tuturor 
partidelor și organizațiilor care 
au trimis telegrame și mesaje 
de salut. Miercuri dimineața, 
ambasadorul româniei la Lon
dra, Pretor Popa, a înmînat se
cretarului general al Partidului 
Laburist, Ron Hayward, telegra
ma C.C. al P.C.R., prin care se 
adresează participanților Ia Con
ferința națională a Partidului 
Laburist din Marea Britanie, 
clasei muncitoare britanice un 
cald salut de prietenie din par
tea oamenilor muncii, a poporu
lui român.

în cuvîntarea rostită la des- 
chidere'a lucrărilor, James Ca
llaghan s-a referit. între altele, 
la problemele economice și so
ciale cu care este confruntată 
țara, subliniind hotărîrea guver
nului laburist de a combate in
flația, șomajul, creșterea prețu
rilor, de a adopta alte măsuri 
pentru depășirea fenomenelor de 
criză și pentru redresarea eco
nomică. Guvernul — a conti
nuat James Callaghan — acțio
nează intens în vederea pregă
tirii noii legislații pentru „ex
tinderea în viitor a naționaliză
rilor și a controlului statului în 
economie". James Callaghan s-a 
referit, de asemenea, la preve
derile din programul electoral 
laburist vizînd o mai echitabilă 
redistribuire a veniturilor, în fa
voarea păturilor mai puțin avan
tajate ale populației.

Referindu-se la situația inter
națională, James Callaghan a a- 
preciat că aceasta este caracte
rizată de destinderea încordării, 
cu toate că există încă unele 
regiuni asupra cărora planează 
spectrul războiului, menționînd 
în acest sens zona Orientului A- 
propiat.

în încheiere, vorbitorul a de
clarat că „dacă Anglia vrea să 
supraviețuiască și să prospere, 
atunci, în anii care vin, vor fi 
inevitabile unele schimbări în 
natura societății britanice".

Lucrările Conferinței naționa
le a Partidului Laburist vor con
tinua pînă sîmbătă seara. 

la 26 noiembrie, o vitrină de car
te politică, românească dedicată 
Congresului al Xl-lea al Parti--* 
dului Comunist Român. Vitrina 
cuprinde cele mai importante 
lucrări românești cu conținut 
politic și istoric apărute în ulti
mii ani în Italia. La loc de cins
te sînt expuse cele patru volu
me de „Scrieri alese" ale secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tipărite în Editura 
„II Calendario del Popolo" din 
Milano. Sînt expuse, de aseme
nea, numeroase alte lucrări con
sacrate istoriei poporului român, 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, creării partidului comu
nist, precum și realizărilor po
porului român în ultimii 30 ds 
ani de viață liberă.

Printre cărțile aflate în vi
trină se află și două lucrări a- 
părute.la „Editori Riuniti" din 
Roma, chiar în aceste zile, pre
mergătoare celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R. Este vorba 
despre lucrările : „80 de ani de 
Ia crearea partidului politic al 
clasei muncitoare din România" 
și de „România 1933 — luptele 
muncitorilor ceferiști și petro
liști". Sînt prezentate de aseme
nea documente ale Congresului 
al Xl-lea al P.C.R. : proiectul de 
Program și proiectul de Directi
ve ale Congresului.

CONCEPȚIA ROMÂNIEI
DESPRE NOUA ORDINE
ECONOMICĂ Șl POLITICĂ

INTERNAȚIONALĂ
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PREZENTATA ÎN COMITETUL 
PENTRU DEZVOLTAREA CO
MERȚULUI AL COMISIEI E- 
CONOMICE O.N.U. PENTRU 

EUROPA

Luind cuvîntul în cadrul se
siunii Comitetului pentru dez
voltarea comerțului al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Euro
pa, care își desfășoară lucrările 
în aceste zile la Geneva, șeful 
delegației române, Mircea Pe
trescu, ministru-consilier la Mi
siunea permanentă din Geneva 
a țării noasțre, a prezentat con
cepția românească asupra noii 
ordini economice și politice in
ternaționale, exprimată în ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Congresul 
al Xl-lea al P.C.R.

După ce a expus rezultatele 
obținute în dezvoltarea accele
rată a comerțului exterior al 
României, bazată pe evoluția as
cendentă a întregii economii ro
mânești, vorbitorul s-a referit, 
în continuare, Ia posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor econo
mice între țările europene. El s-a 
pronunțat în favoarea adoptării 
unor măsuri practice de sporire 
a contribuției Comitetului la în
lăturarea obstacolelor din calea 
comerțului intereuropean, Ia sti
mularea cooperării economice 
între statele cu orînduiri social- 
economice diferite, la facilitarea 
eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare din Europa de a li
chida decalajele economice care 
le despart de țările dezvoltate. 
O mai bună cunoaștere recipro
că, dorința de a găsi căi pentru 
dezvoltarea cooperării se substi
tuie treptat ideilor preconcepute 
și neîncrederii — a subliniat el. 
Este necesară însă o stimulare 
a acțiunilor de lichidare a barie
relor artificiale, care aduc pre
judicii tuturor, chiar celor care 
le impun. Vorbitorul a arătat, 
în. încheiere ,că este recomanda
bil ca toate țările europene să 
promoveze o politică fermă și 
constantă pentru transformarea 
continentului intr-o zonă de 
largă și fructuoasă colaborare.

• O PĂDURE SUBTERANA PIETRIFICATĂ, datînd din pe
rioada carboniteră a fost descoperită in regiunea Katowice din 
Polonia. După cum au constatat geologii, pădurea a fost aco
perită de mii in urma unor masive inundații succesive, cu 
200—280 de miiioane de ani în urmă. Este prima pădure fosilă 
compactă, cu arbori conservați intacți, descoperită pînă în pre
zent în Polonia. « „SCHIMBARE DE DECOR" LA CASA ALBĂ : 
președintele Gerald Ford a hotărit să creeze o atmosferă mai 
„caldă" în biroul său de lucru. El a renunțat la drapelele mili
tare care înconjurau masa de lucru a predecesorului său și a 
schimbat covorul albastru cu unul galben. Deasupra șemineului 
a fost plasat, din aceleași considerente, un vechi orologiu de 
familie. • UN „ZBURĂTOR" DANEZ, Stephan Leoni, va încerca, 
In vara viitoare, să „aterizeze" pe Arcul de Triumf din Paris 
după un zbor de 2 700 metri, al cărui punct de „decolare" îl va 
constitui platforma de sus a Turnului Eiffel. Aparatul cu care 
va fi efectuată periculoasa tentativă este de construcție proprie 
și constituie un secret. în secret vor avea loc și antrenamentele 
necesare — undeva în Africa de nord. Șansele de supraviețuire, 
a declarat Leor.l, sînt minime. • O MODIFICARE SIMPLA, DAR 
INGENIOASA adusă motorului convențional de automobil, poate 
duce la o economie considerabilă de carburant. Frații Edward și 
Robert La Force din Vermont, S.U.A., au inserat motorului 
tradițional un „centrifugator" al amestecului de aer-benzină, 
care intensifică arderea. Prin cîteva schimbări aduse arborelui 
cu came șl supapelor combustibilul gazos este silit să treacă 
dintr-un cilindru Intr-altul, exercitînd asupra acestora o presiune 
egală. In cursul unei demonstrații recente, automobilul „Hornet" 
cu modificările fraților La Force a consumat 7,5 litri de benzină 
la 100 de km, față de 13 litri cît i-au trebuit „confratelui" nemo
dificat pentru aceeași distanță și aceeași viteză de rulare. « CON
STRUCȚIA TUNELULUI VA FI AMINATĂ ? Dificultățile eco
nomice cu care este confruntată în prezent economia britanică 
ar putea determine guvernul de la Londra să abandoneze, cel 
puțin pentru un viitor previzibil, proiectul franco-britanic de 
construire a tunelului lung de 51 de km pe sub Canalul Mînecli. 
Această opinie a început să prevaleze în cercuri economice com
petente de la Londra, citate de agenția Reuter. Principala obi
ecție pe care o invocă economiștii britanici este costul extrem 
de ridicat al proiectului — peste 1 500 000 000 lire sterline. 
• OCEANOLOG1I SOVIETICI CARE AU STUDIAT vreme de 
cîțiva ani zona nordică a Atlanticului în cadrul programului 
internațional „Proiectul geodinamic", au ajuns la concluzia că 
fundul Oceanu ui Atlantic cuprins între Europa și America de 
Nord reprezintă un fost continent. Prelucrarea datelor obținute 
l-a făcut să ajungă la concluzia că în zona cercetată, fundul 
oceanului este, asemenea scoarței terestre, fragmentat în blocuri. 
Cercetătorii opinează că străvechiul continent nu s-a dezintegrat 
dintr-o dată și că procesul de coborlre în adincurl a blocurilor 
gigantice a avu*, loc treptat.

AIBANIA-XXX
Tirana, Durres, Shkodra, 

Pogradec, Kruja, Elbasan, 
Vlore, Fieri, Saranda... Un 
traseu insumînd sute și sute 
de kilometri, cu intîlniri 
prietenești, cu vizite la di- 

. ferite locuri de care este le
gată istoria mai veche, dar 
mai ales cea nouă a albane
zilor.

Poposind pe pămintul ță
rii lui Skanderbeg, înregis
trezi cu plăcută surprindere 
peisajul in continuă innoire, 
rod al muncii acestui mindru 
și încercat popor. Interlocu
tori — vîrstnici, mulți dintre 
ei participant! la luptele 
crincene împotriva ocupanți- 
lor fasciști, sau tineri, pre- 
zenți pe marile șantiere ale 
construcției socialiste, ne-au 
vorbit cu pasiune despre 
transformările ce au avut loc 
în această țară.

Oamenii muncii, sub con
ducerea Partidului Muncii, 
au dobindit succese de sea
mă in edificarea noii orin- 
duiri socialiste. Eforturile 
pline de abnegație au fost în
cununate de rezultate remar

Cîteva date 
acest an, al 
la eliberare, 

semnificații.

cabile in domeniul industriei, 
agriculturii, invățămintului, 
științei și culturii, ridicării 
continue a nivelului de trai 
al poporului, 
de bilanț, în 
XXX-lea de 
sînt pline de 
Creșterea producției sociale 
s-a realizat in ritmuri neîn- 
tilnite în perioada antebeli
că. Dacă în perioada 1938— 
1973 populația a sporit de 2,2 
ori, volumul producției 
dustrîale s-a multiplicat 
86,3 ori ! în prezent. 
NUMAI PATRU ZILE, 
realizează întreaga producție 
obținută de Albania anilor 
’44. Politica de dezvoltare 
prioritară a industriei, și in 
cadrul acesteia a industriei 
mijloacelor de producție, a 
contribuit Ia crearea unor noi 
structuri economice, la apa
riția a zeci și zeci de unități 
industriale moderne, Ia crea
rea unor noi ramuri de înal
tă tehnicitate. Călătorind prin 
țara prietenă, amprenta in
dustrializării o întîlnești pre
tutindeni, in nord și sud, in 
regiunile de coastă, sau cele 
din interior — apar fabrici 
și uzine, complexe și combi
nate industriale, asigurin- 
du-se — prin valorificarea 
resurselor materiale și uma
ne — realizarea dezvoltării 
fiecărei zone, provincii, dis
trict sau circumscripții admi
nistrative. Extinderea activi
tății industriale a dus, cum 
era și firesc, la creșterea nu
mărului muncitorilor. Astfel 
numărul acestora, comparativ 
cu anul 1938, a crescut de 21,5 
ori. Stabilirea unor proporții 
judicioase între rata acumu
lării și a consumului a creat 
condiții pentru alocarea, an de 
an, a unui volum sporit de 
mijloace financiare destinate 
investițiilor. în acest context 

în
de 
Jn
se

se relevă că pentru realiza
rea volumului de investiții 
prevăzute pentru 1975, ar fi 
fost necesari... 300 de ani, dacă 
in domeniul respectiv s-ar fi 
avansat în ritmul dinaintea 
războiului. în aceste condiții, 
ale avintului economic, au 
apărut hidrocentrala de la 
Vau i Dejes, uzina de azot, 
rafinăria de petrol și termo
centrala de la Fieri, fabrica 
de ciment de la Kruja, fabri
ca de cabluri de diferite di
mensiuni de la Shkodra, mo
derne întreprinderi ale in
dustriei ușoare și alimentar* 
etc.

Fonduri, din ce în ce mal 
mari, au fost îndreptate spre 
acțiunile social-culturale, In 
anul 1975 acestea fiind cu 
60 Ia sută peste nivelul anu
lui 1970. în cursul cincinalu
lui actual slnt în construcție 
peste 80 000 de apartamente, 
în care va locui o populație 
egală cu aceea a opt mari 
orașe albaneze. Grija statu
lui, a partidului pentru sănă
tatea populației s-a concreti
zat, printre altele, în 

struirea unei rețele de case 
de odihnă și sanatorii, situa
te în peisajul incintător al 
litoralului sau al Alpilor al
banezi. Dacă in anul 1938 
funcționau doar 10 spitale, 
revenind 0,8 paturi la 1000 
de locuitori, în anii postbe
lici, numărul instituțiilor spi
talicești a urcat la 138. ac
tualmente revenind 4,7 paturi 
la 1 000 de locuitori. în Al
bania, unde înainte de eli
berare mai mult de patru 
cincimi din populație era a- 
nalfabetă, învățămintul obli
gatoriu de 8 ani a fost reali
zat de mai mulți ani ; în a- 
nul jubiliar o persoană din 
trei frecventează cursurile li
nei școli. în 1945, pe terito
riul albanez nu exista nici o 
școală superioară ; acum la 
10 000 de locuitori revin 140 
de studenți ! Un rol impor
tant în dezvoltarea învăță
mîntului de toate gradele 
îl are Universitatea din Ti
rana, înființată în 1957 cu 6 
facultăți, 15 secții și 3 500 de 
studenți. Acest impunător e- 
dificiu adăpostea în anul uni
versitar 1973—1974 8 facul
tăți cu 45 de specialități și 
16 000 de studenți.

în aceste zile, cînd poporul 
albanez întocmește bilanțul 
realizărilor sale în perspec
tiva anilor ce vin, un loc de 
seamă îl ocupă succesele în
registrate de tineret. Fătyn- 
du-și un titlu de onoare 
participarea entuziastă 1 ' 
dicarea unor mari obiei. 
economice sau sociale — con
strucția căilor ferate, fiind în 
cea mai mare parte opera ti
nerilor brigadieri — tineretul 
este un părtaș șl un benefi
ciar al progreselor pe care 
Republica Populară Albania 
le-a făcut pe calea dezvoltă
rii sale.

IOAN TIMOFTE

Dialogul european
In contextul progresului ge

neral în elaborarea documente
lor finale ce urmează a fi adop
tate la cea de-a treia fază, la 
nivel înalt, a Conferinței pen
tru cooperare și securitate in 
Europa, participanții și-au in
tensificat eforturile pentru pu
nerea de acord a pozițiilor pri
vind cadrul in care va continua 
colaborarea general-europeană 
după conferință, în vederea edi
ficării securității și dezvoltării 
cooperării pe continent.

Astfel, în grupul de lucru al 
Comitetului de coordonare însăr
cinat cu redactarea documen
tului privind urmările instituțio
nale ale conferinței, au fost e- 
xaminate progresele înregistrate 
la conferință, precum și impor
tanța pe care aceasta o repre
zintă pentru evoluția situației 
pe continent și în lume.

In cadrul dezbaterilor, șeful 
delegației române, ambasadorul 
Valentin Lipatti, a evidențiat 
valoarea principiilor care tre
buie să guverneze relațiile in
tre statele participante, precum 
și rolul măsurilor de punere in 
aplicare a acestor principii și de 
dezvoltare a colaborării în do
meniile economic, tehnico-știin- 
țific și cultural. De asemenea, 
reprezentantul român a subliniat 
importanța acestei conferințe în 
procesul edificării unui sistem 
trainic de securitate și cooperare 
în Europa, ca parte integrantă 
a procesului de consolidare a 
păcii și de asigurare a securită
ții în lume. In concepția română, 
a arătat șeful delegației țării 
noastre, realizările obținute la 
conferință sînt de natură să con
tribuie la așezarea pe baze noi, 
democratice, a relațiilor între 
state și la consolidarea păcii in 
lume.
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