
Partidul, întregul popor urmăresc în aceste zile cu viu interes
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și încredere, cu sentimentul 

deplinei adeziuni, lucrările 

marelui forum al comuniștilor

DESCHIDEREA CONGRESULUI AL X-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Aspect din sala Congresului

B&S j..

București, 6 august 1969. în marea 
sală a Rulatului Republicii Socia
lise România s-au deșchis lucrările 
celui cfe-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Fundalul sălii este dominat 
de stema Partidului Comunist Ro
mân fi o efigie ce înfățișează pe 
Marx, Engels și Lenin, încadrate de 
drapelele partidului și statului. Cu 
litere mari, se află înscris: 
CONGRESUL X.

Eveniment de • o excepțională în
semnătate, cu profunde si multiple 
semnificații în viata politică, eco
nomică și socială a tării, Congresul 
prilejuiește un bilanț rodnic, însti- 
fleților al realizării. hotărîrilor Con
gresului al IX-lea, al înfăptuirilor 
obținute de poporul român, sub con
ducerea partidului, în opera de edi
ficare a orînduirii socialiste. Tot
odată, Congresul — cel mai înalt for 
"1 partidului — spre care se în
dreaptă în aceste zile gîndurile pline 
le încredere ale tuturor oamenilor 
:tincii din patria noastră, va dezba- 

■r documente de vitală importanță, 
rogramul dezvoltării multilaterale a 

'omâriiei socialiste pentru anii 
’971—1975 și în perspectivă pînă în 

■'nul 1980. In marea sală a Con
gresului sînt prezenfi delegații aleși 
’i conferințele extraordinare județe- 
-e de partid și invitați desemnați în 
dunările deschise ale organizațiilor 

-'e partid, comuniști care prin mun- 
■a lor închinată înfăptuirii politicii 
'artidului se află în fruntea activi- 

'ății creatoare pentru nobila cauză 
< edificării socialiste a patriei.

La. Congres sînt prezente delega
ții reprezentînd 66 de partide comu
niste și muncitorești, socialiste, de

mocratice, antiimperialiste din în
treaga lume.

Ora 9. Conducătorii partidului so
sesc în sala de ședințe împreună cu 
șefii delegațiilor de peste hotare. 
Asistența îi întîmpină cu vii aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu urcă 
la tribună. Delegații și invitații sa
lută cu puternice aplauze și urale 
pe secretarul general al C.C. al 
P.C.R., care declară deschis Con
gresul al X-lea al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ros
tește apoi cuvîntul de deschidere a 
lucrărilor.

Delegații aleg apoi prin vot 
deschis PREZIDIUL CONGRE
SULUI, din care fac parte to
varășii : NICOLAE CEAUȘESCU, 
președinte al Prezidiului, Gheor- 
ghe Apostol, Constantin Băbălău, 
Maxim Berghianu, Chivu Stoica. 
Constantin Daicoviciu, Florian 
Dănălache, Constantin Dăscă- 
lescu, Miu Dobrescu, Tamara Do- 
brin, Constantin Drăgan, Aurei 
Duca, Eduard Eisenburger, Ja
nos Fazekas, Suzana Gâdea, Ti- 
beriu Grecu, Ion Iliescu, Petre 
Ionescu, Ion Ioniță, Carol Kiraly, 
Petre Lupu, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Nicolae 
Mărculescu, Ileana Mihăilescu, 
Florența Munteanu, Miron Nico- 
lescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Istvan Peterfi, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Popa, Gheorghe Rădulescu. 
Leonte Răutu, Constantin Savu. 
Alexandru Sencovici, Zaharia 
Stancu, Gheorghe Stoica, Mihai 
Telescu, Virgil Trofin, Dumitru 
Tudosie. Ion Ursu, Ilie Verdeț, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Ri
chard Winter, Maria Zidaru.

Cei aleși iau loc în prezidiu. Ală
turi de prezidiu, în stingă și dreapta, 
se află conducătorii delegațiilor de 
peste hotare, participante la lucră
rile Congresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit în numele prezidiului pen
tru încrederea ce i s-a acordat de a 
conduce lucrările Congresului și 
■pentru alegerea sa ca președinte al 
prezidiului celui de-al X-lea Con
gres.

Lucrările primei ședințe a Congre
sului sînt conduse de tovarășul Ion 
Gheorghe'Maurer.

* Congresul a ales apoi, prin vot 
deschis, Comisia de validare și se
cretariatul.

Din COMISIA DE VALIDARE 
fac parte tovarășii: Anton Breiten- 
hofer, Constanța Ciontu, Ion Co- 
man, Teodor Coman, Petre Dă- 
nică, Zoltan Debreczeni, Grigore 
Dobre, Simion Dobrovici, Ion 
Drăghici, Aldea Militaru, Gheor
ghe Năstase, Gheorghe Necula, 
Nicolae Tăbîrcă, Gheorghe Tă- 
nase, Gheorghe Vasilichi.

SECRETARIATUL CONGRE
SULUI este compus din tovarășii: 
Dumitru Popescu, Gheorghe Că
lin, Ion Cîrcei, Ludovic Fazekas, 
Vasile Potop, Ilie Rădulescu, 
Constantin Sandu, Ion Sîrbu, 
Laurean Tulai.

Congresul a aprobat în unanimi
tate următoarea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului Cen
tral cu privire la activitatea 
P.C.R. în perioada dintre Con
gresul al IX-lea și Congresul al

(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntul de deschidere rostit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Din însărcinarea Comitetului 

Central declar deschis Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român. (Aplauze).

Adresez un salut comunist fier
binte delegaților aleși de conferin
țele județene de partid, precum și 
invitaților prezenți în această sală. 
(Aplauze).

La lucrările Congresului nostru 
participă 1 915 delegați și 1 446 in
vitați veniți din toate colțurile țării, 
muncitori, țărani, intelectuali, acti
viști de partid și de stat, tineri și 
vîrstnici, români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități, 
veterani ai mișcării noastre mun
citorești, reprezentînd toate organi
zațiile județene de partid și orga
nizația de partid a Capitalei.

începem Congresul al X-lea în a- 
tenția generală a națiunii. Lucră
rile sale sînt urmărite cu profundă 
încredere de tc-ți oamenii muncii.’ 
Cred că sînt în asentimentul tutu
ror delegaților, asigurînd partidul, 
întregul popor că vom face totul 
pentru ca hotărîrile ce vor fi adop
tate să corespundă cît mai bine nă
zuințelor națiunii noastre socialiste, 
necesității dezvoltării continue a 
țării pe calea socialismului și comu
nismului. (Aplauze).

Fără îndoială că hotărîrile Con
gresului vor face să sporească și 

mai mult aportul poporului nostru 
la cauza socialismului și păcii în 
întreaga lume. (Aplauze).

La Congresul nostru participă 
delegați a 66 de partide comuniste 
și muncitorești, socialiste, democra
tice, antiimperialiste de pe toate 
continentele. în numele comuniști
lor români, al tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră adresez 
un cald salut tuturor oaspeților de 
peste hotare :

— Delegației Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă de to
varășul K. F. Katușev, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
(Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Spania, condusă de tova
rășa Dolores Ibarruri, președintele 
partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, condusă de 
tovarășul Nguyen Van Kinh, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comunist 
Italian, condusă de tovarășul Gian
carlo Pajetta, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii Comitetu
lui Central al partidului. (A- 
plauze).

— Delegației Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, condusă de to

varășul Mialko Todorovici, mem
bru al Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. (Aplauze).

— Delegației Partidului Eliberă
rii și Socialismului din Maroc, con
dusă de Aii Yata, secretar general 
al partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Muncito
resc Unit Polonez, condusă de tova
rășul Jozef Tejchma, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist Francez, condusă de tovarășul 
Andre Vieuguet, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al Co
mitetului Central al partidului. (A- 
plauzc).

— Delegației Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, condusă de 
tovarășul Arpăd Pallai, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. (A-, 
plauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Finlanda, condusă de tova
rășul Erkki Salomaa, vicepreșe
dinte al partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu 
nist Bulgar, condusă de tovarășul 
Venelin Koțev, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu

nist din Japonia, condusă de tova
rășul Korehito Kurahara, membru 
al Prezidiului C.C. al partidului. 
(Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, condusă de 
tovarășul Josef Kempny, secretar 
al Comitetului Central al partidu
lui. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist din Chile, tovarășul 
Mario Zamorano, membru al Co
misiei Politice a partidului. (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
tovarășul Kurt Tiedke, membru al 
Comitetului Central al partidului. 
(Aplauze).

— Delegației Partidului' Comu
nist din Murea Britanie, condusă 
de tovarășul Frank Stanley, mem
bru al Comitetului Executiv Na
țional al partidului.. (Aplauze).

— Delegației Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, condusă de 
tovarășul Badamîn Lhamsuren, 
membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al Comitetului Cen
tral al P.P.R.M. (Aplauze).

— Delegației Partidului Muncii 
din Guatemala, condusă de tova
rășul Humberto Lopez, membru
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rostit de tovarășul 
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al Direcțiunii Comitetului Cen
tral al partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din India (Marxist), condusă 
de tovarășul P. Sundarayya, secre
tar general al C.C. al P.C.I. (M). 
(Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist dih Belgia, tovarășul 
Louis Van Geyt, membru al Bi
roului Politic al partidului. (A- 
plăuze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Australia, condusă de to
varășul Claude , Jones, vicepreșe
dinte al P.C. din Australia. (A- 
plauze).

— Delegației Uniunii Socialiste 
Arabe din Republica Arabă Unită, 
condusă de tovarășul Mohamed 
Al-Zayat, membru al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Arabe. 
(Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Muncii din Elveția, . tovarășul 
Henry Trub, membru al Biroului 
Politic al partidului (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist Sudanez, tovarășul 
Mdavvia Ibrahim Surij, secretar 
pentru problemele externe al Co
mitetului Central al partidului. 
(Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Socialist din Japonia, Masashi Is- 
hibashi. membru al Comitetului 
Executiv, director al Biroului In
ternațional al partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Austria, condusă de to
varășul Hans Kalt, membru al Bi
roului Politic, secretar al Comite
tului Central al partidului. (A- 
plauze).

— Delegației Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, condu
să de tovarășul dr. Agostinho 
Neto, președintele Mișcării Popu
lară pentru Eliberarea Angolei. 
(Aplauze).

— Delegației Partidului de Stîn- 
ga-comuniștii din Suedia, condusă 
de tovarășul Tore Forsberg, mem
bru al Biroului Politic al parti
dului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist Mexican, condusă de tovară
șul Jose Encarnacion Perez, mem
bru al Prezidiului, secretar al Co
mitetului Central al partidului. (A- 
plauze).

— Reprezentantului Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-BiSsau și Insulele Capu
lui Verde, tovarășul Amilcar Ca
brai, secretar general al parti
dului. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist din Norvegia, tovarășul 
Martin Gunnar Knutsen, membru 
supleant al Prezidiului Comitetu
lui Central al partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Reunion, condusă de Paul 
.Verges, secretar general al parti
dului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare, 
condusă de tovarășul Vincenzo 
Ansanelli, membru al Direcțiunii. 
(Aplauze). \ '

— Delegației Partidului Comu
nist din Danemarca, condusă de 
tovarășul Ib Norlund, membru ăl 
Biroului Politic, secretar al Co
mitetului Central al partidului. 
(Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Venezuela, condusă de 

tovarășul Rafael Jose Cortes, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidului. 
(Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist Irakian, tovarășul Ras- 
had Amjed, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist German, condusă de tovarășul 
Ludwig Muller, membru al Prezi
diului partidului (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist Sirian, tovarășul Ahmed 
Fadei, membru al Comitetului 
Central al partidului. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Socialist din Chile, tovarășa Mar
ta Melo, membru al Comisiei Po
litice a partidului. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist din Germania, tovarășul 
Albert Buchmann, membru al Co
mitetului Central al partidului. (A- 
pîauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist din Uruguay, tovarășa 
Julia Arevalo, membru al Comite
tului Central al partidului, preșe
dintele Comisiei de Control. (A- 
plauze).

— Reprezentantului Uniunii Na
ționale Africane din Tanganika- 
Tanzania, tovarășul Peter Saidi 
Syovelwa, membru al Comitetului 
Național Executiv al Uniunii Na
ționale Africane din Tanganika- 
Tanzania. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist Portughez, tovarășa So
fia Ferreira, membru al Comitetu
lui Central al partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Argentina, condusă de 
tovarășul Pedro Tadioli, membru 
al Comitetului Executiv al parti
dului. (Aplauze).

— Reprezentantului Frontului 
Eliberării din Mozambic, tovarășul 
Marcelino dos Santos, membru al 
Consiliului Prezidențial al Comi
tetului Central al Frontului Elibe
rării din Mozambic. (Aplauze).

— Delegației Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Ci
pru (A.K.E.L.), condusă de tovară
șul Hristos Petas, membru al Bi
roului Politic al partidului'. (Aplau
ze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist Dominican, tovarășul 
Manuel Sanchez, membru al Co
mitetului Central al partidului. (A- 
plauze).

— Delegației Uniunii Democrate 
do Stingă din Grecia (E.D.A.), con
dusă de tovarășul Antonis Gheor- 
ghiou Brillakis, membru al Comi
tetului Executiv al E.D.A. (Aplau
ze).

— Reprezentantului Partidului 
Muncitoresc Irlandez, tovarășul 
Sam Noian, secretar general ad
junct al partidului. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist din Columbia, tovarășul 
Julio Posada, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al partidu
lui. (Aplauze).

— Delegației Partidului Alian
ța Populară din Islanda, condusă 
de tovarășul Ragnar Arnalds, pre
ședintele partidului (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist Libanez, condusă de tovarășul 
Khalil Debs, membru supleant al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al partidului. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist din Irlanda de Nord, to
varășul James Stewart, secretar 
general adjunct al partidului. (A- 
plauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist Brazilian, tovarășul An
tonio Souza, membru al Comitetu
lui Central al partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Socialist 
Unit din Berlinul occidental, con
dusă de tovarășul Dietmar Ah
rens, membru al Secretariatului 
partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Ecuador, condusă de to
varășul Efrain Alvarez, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din Mauritius, condusă de to
varășul Leetooraj Chundramun, 
președintele Comitetului Central 
al partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Comu
nist din San Marino, condusă de 
tovarășul Giuseppe Renzi, membru 
al Comitetului Central al partidu
lui. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Socialist din Nicaragua, tovarășul 
Juan Jose Rodriguez, membru al 
Comisiei Politice și al Secretaria
tului Executiv al Comitetului Cen
tral al partidului. (Aplauze).

— Delegației Partidului Tudeh 
(Popular) din Iran, condusă de to
varășul Iradj Eskandari, membru 
al Biroului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al partidului. 
(Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Comunist din Turcia, tovarășul 
Halii Ozgur, șeful Secției de pro
pagandă a Comitetului Central al 
partidului. (Aplauze).

— Reprezentantului . Partidului 
Comunist din Honduras, tovarășul 
E. Escalante, membru al Comitetu
lui Central al partidului. (Aplauze).

— Reprezentantului Uniunii De
mocrate Somaleze, tovarășul Yussuf 
Osman Samantăr, secretar al Co
mitetului Central al Uniunii De
mocrate Somaleze. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului. 
Poporului din Panama, tovarășul 
Luther Thomas, membru al Comi
tetului Central al partidului (A- 
plauze).

— Reprezentantului Partidului 
Avangărzii Socialiste dih Algeria, 
tovarășul Larbi Bouhali, membru 
al Consiliului Național al parti
dului. (Aplauze).

— Reprezentantului Partidului 
Afro-Shiraj din Zanzibar-Tanza
nia, tovarășul Muharam Mohamed 
Dosi, membru al Comitetului Cen
tral al partidului. (Aplauze).

în numele Congresului, al comu
niștilor români, vă adresez dum
neavoastră, dragi oaspeți, partide
lor dumneavoastră mulțumiri to
vărășești pentru participarea la a- 
cest important eveniment al parti
dului nostru, al poporului român. 
(Aplauze). Considerăm prezența 
dumneavoastră la Congresul parti
dului nostru drept o expresie a 
sentimentelor de prietenie, stimă 
și prețuire existente între Partidul 
Comunist Român și partidele dum
neavoastră, o manifestare a puter
nicelor relații internaționaliste pe 
care partidul nostru le are cu clasa 
muncitoare și detașamentele ei 
marxist-leniniste, cu forțele revo
luționare progresiste care luptă 
împotriva imperialismului, pentru 
pace și progres social. (Asistența în 
picioare aplaudă îndelung).
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X-lea al P.C.R. și sarcinile de 
viitor ale partidului.

Raportor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

2. Directivele Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 
1976—1980.

Raportor tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

3. Raportul Comisiei Centra
le de Revizie.

Raportor tovarășul Constan
tin Pîrvulescu.

4. Modificările ce se propun 
a fi aduse Statutului Partidului 
Comunist Român.

Raportor tovarășul Virgil 
Trofin.

5. Alegerea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Comisiei Centrale de 
Revizie.

Congresul a ales apoi prin vot 
deschis comisia de redactare ,a pro
iectelor de hoțărîri fi rezoluții, co
misia pentru pregătirea propunerilor 
de candidați in vederea alegerii or
ganelor superioare ale partidului și 
comisia de apeluri.

Din COMISIA DE REDAC
TARE A PROIECTELOR DE 
HOȚĂRÎRI ȘI REZOLUȚII ALE 
CONGRESULUI fac parte tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, preșe
dinte al comisiei, Nicolae Agachi, 
Gheorghe Apostol, losif Banc, 
Floarea Barbu, Vasile Belizna, 
Maxim Berghianu, Ștefan Bîrlea, 
Ion Brad, Chivu Stoica, Miron 
Constantinescu, Adalbert Crișan, 
Maria Diaconescu, Constantin 
Drăgoescu, Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga, Janos Fazekas, Suzana 
Gălpăl, Gheorghe Ghinea, Teo
dor Haș, Gheorghe Ion, Alexan
dru Ionescu, George Macovescu. 
Vasile Marin, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Ștefan Pascu, 
Dumitru Petrescu, Dumitru Po
pescu, Ion Potoceanu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ludovic Takacs, Ni
colae Teodorescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voicu, Frie- 
derich Ewald Zweir.

COMISIA PENTRU PREGĂTI
REA PROPUNERILOR DE CAN
DIDAȚI ÎN VEDEREA ALE
GERII ORGANELOR SUPE
RIOARE ALE PARTIDULUI este 
formată din tovarășii*: Nicolae 
Ceaușescu, președinte al comi
siei, LadiSlau Bânyai, Gheorghe 
Blaj, Emil Bobu, Miu Dobrescu, 
Atirel Duca, George Homoștean. 
Carol Kiraly, George Maco
vescu, Ion Gheorghe Maurer, Ni
colae Mihai, loachim Moga, 
Gheorghe Paloș, Gheorghe Pană, 
Dumitru Petrescu, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Popa, Mi
hail Roșianu, Alexandru Senco- 
vici, Emeric Stoffel, Gheorghe 
Stoica, Mihai Telescu, Virgil Tro
fin, losif Uglar, Ion Ursu, Nicolae 
Vereș, Richard Winter.

Din COMISIA DE APELURI 
fac parte tovarășii t Dumitru Coliu, 
Victor Bolojan, Simion Bughici, 
Andrei Cervencovici, loan Glu- 
vacov, Nicolae Guină, loan 
Ichim, Dumitru Ivanovici, Ion 
Medrea.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a arătat apoi că, în legătură cu des
fășurarea Congresului, Comitetul 
Central propune ca lucrările să aibă 
loc atît în ședințe plenare cit și în 
cadrul unor secțiuni pe domenii și 
ramuri de activitate. Aceasta va da 
posibilitatea ca un număr mai mare 
de delegați să participe efectiv la 
dezbaterea și aprofundarea proble
melor înscrise pe ordinea de zi și 
să-și aducă contribuția la funda
mentarea măsurilor și hotărîrilor ce 
vor fi adoptate de către Congres.

Delegații au aprobat în unanimi
tate constituirea a 11 secțiuni și a 
ales prezidiile fiecăreia: Secțiunea 
pentru probleme de industrie — 
tovarășii Ilie Verdeț, președinte, Va
sile Belizna, Aurel Bozgan, Ilie Fă- 
sui, Mihai Marinescu, Dumitru 
Popa, Costache Trotuș; Secțiunea 
pentru probleme de construcții și 
transporturi — tovarășii: Chivu 
Stoica, președinte, Ilie Cîșu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Matei 
Ghigiu, Nicolae Mănescu, Ștefan 
Pavel; Secțiunea pentru proble
mele agriculturii și silviculturii — 
tovarășii: losif Banc, președinte, 
Floarea Barbu, Marcel Dobra, Ni
colae Giosan, Vasile Marin, Emeric 
Szabo, Vasile Vîlcu; Secțiunea 
pentru problemele de conducere, 
planificare și finanțate a econo
miei — tovarășii: Manea Mănescu, 
președinte, Maxim Berghianu, Tran

dafir Cocîrlă, Constantin Faur, Ni
colae Ionescu, Gheorghe Pană, Vir
gil Pîrvu; Secțiunea pentru pro
blemele sociale și nivel de trai — 
tovarășii : Gheorghe Apostol, preșe
dinte, Dan Enăchescu, Suzana Găl
păl, Petre Gigea, Maria Gîlmeanu, 
Petre Lttpu, losif Vglar; Secțiunea 
pentru problemele relațiilor eco
nomice internaționale — tova
rășii : Gheorghe Rădulescu, preșe
dinte, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Petre Ionescu, Dumitru Mi
hai, Ion Păfan, Aurel Iosif Stein
bach ; Secțiunea pentru proble
mele pregătirii forței de muncă, 
a cadrelor, învățămînt și știință 
— tovarășii: Leonte Răutu, preșe
dinte, Ștefan Bălan, Constantin Dra
gan, Muriri Drăgăn, Eva Feder, Mi
ron Nicolescu, Cristofor Simionescu ; 
Secțiunea pentru problemele dez
voltării orînduirii sociale și de 
stat — tovarășii: Janos Fazekas, 
președinte, Petre Blajovici, Ștefan 
Boboș, Ion Ceterchi, Ion Cosmă, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț; Secțiu
nea pentru problemele ideologice 
și cultural-educative — tovarășii: 
Paul Niculescu-Mizil, președinte, 
Aurel Duca, Mihai Gere, Pompiliu 
Macovei, Dumitru Popescu, Titus 
Popovici, Bujor Sion; Secțiunea 
pentru problemele statutare, ale 
activității și vieții interne de par
tid — touatășii; Virgil Trofin, pre
ședinte, Lina Ciobanii, Ion Cârcei, 
Gheorghe Paloș, Alexa Raduly, 
Gheorghe Stoica, Constantin Sttțu; 
Secțiunea pentru politica inter
națională a partidului și statu
lui — tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, președinte, Constantin Dai- 
coviciu, Mihai Dalea, Constantin 
Dăscălescu, Stana Drăgoi, Corneliu 
Mănescu, Ștefan Voitec.

Delegații din fiecare județ ur
inează să .stabilească la activitatea 
cărei secțiuni va participa fiecare 
dintre ei. De asemenea, invitații la 
Congres, desemnați de către organi
zațiile de partid din țară, pot par- 

■ticipa, la alegere, la activitatea sec
țiunilor.

Delegații, au aprobat apoi regula
mentul de desfășurare a lucrărilor 
Congresului, care vor avea loc între 
6 și 12 august.

Primit cu puternice aplauze și 
tirale de delegați și invitați, tova
rășul Nicolae Ceaușescu prezintă, la 
primul punct al ordinei de zi, Ra
portul Comitetului Central cu pri
vire la activitatea Partidului Comu
nist Român în perioada dintre Con

gresul al IX-lea și Congresul al 
X-lea al P.C.R. și sarcinile de viitor 
ale partidului.

La încheierea raportului, întreaga 
asistența in picioare aclamă minute 
în șir. In sală răsună ovații și urale, 
se scandează „P.C.R. — Ceaușescu"; 
„P.C.R. — Ceaușescu". Este o mani
festare puternică a încrederii nestră
mutate în conducătorul încercat al 
poporului nostru — Partidul Comu
nist Român, a dragostei partidului, 
ă întregului nostru popor pentru to
varășul Nicolae Ceaușescu, a hotă- 
rîrii comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii de a înfăptui politica 
marxisl-leninistă a partidului pusă în 
slujba nobilei cauze a prosperității 
României socialiste, pătrunsă de un 
înalt’spirit internaționalist, politică 
izvorîtă organic din realitățile con
crete ale patriei noastre, indestruc
tibil legată cu voința și aspirațiile 
întregii națiuni.

Lucrările ședinței de miercuri 
după-amiază a Congresului au fost 
conduse de tovarășul Chivu Stoica.

Primit cu vii și îndelungi 
aplauze, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a prezentat Ra
portul asupra Directivelor Congre
sului al X-lea al Partidului Comu
nist Român privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile directoa
re ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980. La sfîr- 
șiți asistența se ridică și aplaudă în
delung.

în continuarea ordinei de zi, tova
rășul Constantin Pîrvulescu a pre
zentat Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie.

Trecîndu-se la următorul punct de 
pe ordinea de zi, tovarășul Virgil 
Trofin a prezentat Raportul cu pri
vire la modificările ce se propun a 
fi aduse Statutului Partidului Comu
nist Român. Raportul a fost subli
niat cu aplauze puternice de parti- 
cipanții la Congres.

Lucrările Congresului continuă joi 
dimineața.

★
Lucrările Congresului al X-lea al 

Partidului Comunist Român sînt ur
mărite de peste 200 de ziariști străini, 
trimiși speciali al agențiilor interna
ționale de presă, ai ziarelor, posturi
lor de radio și televiziune din dife
rite țări.

Ședința de deschidere a Congresu
lui a fost transmisă de posturile noa
stre de radio și televiziune.

(Agerpres)
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RAPORTUL C. C. AL P. C. R.
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cu privire la activitatea P.C.R. in perioada dintre Congresul 
al IX-lea și Congresul al X-lea și sarcinile de viitor ai® partidului

Stimați tovarăși,Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român are o însemnătate deosebită, datorită atît condițiilor interne și internaționale în care își desfășoară lucrările, cît și faptului că are loc în preajma gloriosului nostru jubileu — aniversarea unui pătrar de veac de la înfăptuirea actului istoric din august 1944, care a dus la eliberarea României de sub jugul fascist și a marcat începutul revoluției populare, antiimperialiste, deschizînd o nouă eră în istoria poporului român. (Aplauze).Congresul este chemat să facă bilanțul ac-

BILANȚUL MARILOR 
Înfăptuiri 

ALE POPORULUI 
ROMÂN, CONDUS DE 
PARTID, PE DRUMUL 

CONSTRUCȚIEI
SOCIALISMULUITovarășl,Mulți din cei prezenți în această sală își amintesc în ce situație se găsea România ca urmare a politicii antinaționale a cercurilor reacționare burghezo-moșierești. In țara noastyă fuseseră lichidate ultimele libertăți democratice și instaurată dictatura militaro- fascistă, România fiind aruncată în brațele imperialismului german și atrasă în războiul împotriva Uniunii Sovietice.Este meritul istoric al Partidului Comunist Român că, în aceste grave împrejurări, a reușit să găsească calea pentru colaborarea cu toate forțele antifasciste în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste, scoaterii României din războiul antisovietic și alăturării sale coaliției antihitleriste, dezvoltării democratice a țării. Rezultatul acestei politici s-ș concretizat în realizarea Frontului Unic Muncitoresc, în unirea forțelor democratice, în stabilirea colaborării cu cercuri militare, inclusiv cu monarhia. Astfel, insurecția armată a fost rodul acțiunii unite a celor mai largi forțe politice naționale, armatei, formațiunilor patriotice, al adeziunii depline la lupta antifascistă a maselor populare. în înfăptuirea acestui act de importanță crucială pentru destinele României .rolul hotărîtor l-au avut clasa muncitoare și avangarda sa revoluționară, Partidul Comunist Român (Aplauze pu

ternice, îndelungate).Trebuie să menționăm că marea acțiune de la 23 August 1944 a fost posibilă și datorită condițiilor internaționale favorabile. Avem în vedere în primul rînd înfrîngerile suferite de fascismul german, victoriile strălucite obținute de armata sovietică, loviturile din ce în ce mai grele pe care aceasta le dădea hitleris- mului, lupta celorlalte forțe din coaliția antifascistă. Este știut că Uniunea Sovietică, armata sa au dus greul războiului, au dat cele mai mari jertfe materiale și umane în lupta împotriva fascismului. Poporul român, ca și alte popoare, poartă o vie recunoștință popoarelor sovietice și armatei lor pentru contribuția. hotărîtoare adusă la salvarea omenirii de robia fascistă. (Aplauze puternice). Doresc să menționez totodată contribuția celorlalte țări aliate, a armatelor lor, la obținerea victoriei asupra Germaniei hitleriste. în istoria mondială va rămîne întotdeauna înscrisă, ca una dintre cele mai înălțătoare pilde de jertfă și sacrificiu, mișcarea de rezistență antifascistă, lupta partizanilor — în rîndul cărora un rol important l-au avut clasa muncitoare, comuniștii — marea epopee a popoarelor subjugate care s-au ridicat cu arma în mină împotriva ocupanților naziști, pentru libertate și independență, pentru apărarea ființei lor naționale. (Aplauze puternice).O dată cu răsturnarea dictaturii fasciste, armata română a întors armele împotriva hit- leriștilor și a participat cu întreaga sa forță la lupta împotriva mașinii de război germane. Luptînd în comun cu armata sovietică, ostașii români, după eliberarea întregului teritoriu al patriei, au luat parte la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei. Prin mari eforturi materiale și prin jertfe grele, armata noastră, întregul popor român și-au adus contribuția de preț la învingerea Germaniei hitleriste, la obținerea victoriei. (Aplauze puternice). In 

tivității partidului, a întregului popor, consacrată realizării hotărîrilor Congresului al IX-lea și, totodată, să elaboreze programul dezvoltării multilaterale a României socialiste în perioada 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării țării pînă în 1980.Cred că sînt în asentimentul tuturor dele- gaților, asigurînd partidul, întregul popor, că vom face totul pentru ca hotărîrile ce vor fi adoptate să corespundă cît mai bine năzuințelor națiunii noastre socialiste, necesității dezvoltării continue a țării pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).

această luptă s-au pus bazele prieteniei frățești dintre ostașii români și ostașii sovietici, dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice. (Aplauze puter
nice, prelungite).De la tribuna Congresului aducem un omagiu fierbinte tuturor comuniștilor și antifasciștilor din țara noastră, detașamentelor de partizani și formațiunilor de luptă patriotică, ostașilor români și sovietici care s-au jertfit pentru eliberarea României, luptătorilor, militarilor și partizanilor din toate țările care au contribuit la înfrîngerea fascismului (A- 
plauze puternice, îndelung repetate).Tovarăși,Sînt cunoscute marile transformări ce au avut loc în țară în anii construcției socialiste și de aceea nu mă voi opri asupra lor, cu atît mai mult cu cît în curînd vom sărbători cea de-a 25-a aniversare a eliberării — prilej pentru un bilanț mai larg asupra drumului parcurs pînă acum.Sintetizînd, am putea spune că în acești 25 de ani am trecut de la orânduirea burgheză, în care se mențineau puternice rămășițe feudale, la orânduirea care a lichidat pentru totdeauna exploatarea omului de către om — parcurgînd astfel mai multe etape istorice. Poporul român a înfăptuit cu succes societatea nouă, socialistă. Sub conducerea partidului comunist, clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea și celelalte pături sociale, a obținut în dezvoltarea patriei victorii remarcabile cu care, pe drept cuvînt, ne putem mîndri. (Aplauze).Acest drum nu a fost, desigur, ușor. Pentru a învăța cum să construim noua orînduire a trebuit să plătim de multe ori scump. Ceea

II.
OBIECTIVELE DE BAZĂ Și LINIILE DIRECTOARE 

ALE DEZVOLTĂRII VIITOARE, ECONOMICE 
Șl SOCIAL-CULTURALE, A ROMÂNIEITovarăși,Tezele Comitetului Central și proiectul Directivelor privind planul cincinal pe,.anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării 

ce caracterizează însă întreaga activitate a partidului comunist este faptul că a știut să înfrîngă greutățile, asigurînd mersul ho- tărît înainte pe drumul construirii socialismului. (Aplauze puternice).Viața a confirmat din plin justețea liniei generale, marxist-leniniste, a partidului nostru, priceperea sa de a aplica principiile socialismului la condițiile concrete din România, capacitatea sa de a uni eforturile întregului popor în vederea propășirii economice și sociale a țării.Dorim să subliniem de la tribuna acestui

Congres că partidul nostru, poporul român s-au bucurat în toți acești ani de solidaritatea internațională, atît a popoarelor care construiesc socialismul, cît și a comuniștilor, a clasei muncitoare, a forțelor progresiste din întreaga lume. (Aplauze). La rîndul lor, partidul și poporul nostru și-au manifestat întotdeauna solidaritatea internaționalistă cu celelalte țări socialiste, cu clasa muncitoare și partidele comuniste de pretutindeni, cu toți luptătorii antiimperialiști, participînd activ la lupta împotriva imperialismului, pentru socialism și pace. (Aplauze).Stimați tovarăși,Pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea, Comitetul Central, întregul partid au desfășurat o amplă muncă politică și organizatorică pentru dezvoltarea continuă a orînduirii noastre socialiste. Rezultatele activității creatoare a poporului român sînt strălucite. în acești ani, pe harta țării au apărut peste 700 noi capacități și obiective industriale importante, s-au dezvoltat și reutilat multe din cele existente, îmbunătățindu-se repartizarea teritorială a forțelor de producție. în primii trei ani ai cincinalului, producția industrială a crescut într-un ritm de peste 12,3 la sută față de 10,8 la sută cît se prevăzuse în cincinal; productivitatea muncii a crescut, de asemenea, 

economiei naționale în perioada 1976—1980 au fost dezbătute în adunările și conferințele tuturor organizațiilor de partid, în organizațiile de masă, în conducerile acestora, în Consiliul Național al Frontului Unității Socia- 

peste prevederi, obținîndu-se pe această cale circa două treimi din sporul producției industriale.în perioada primilor trei ani ai cincinalului, producția globală agricolă a depășit limita superioară prevăzută pentru această perioadă, deși condițiile climatice au fost uneori nefavorabile ; s-a asigurat aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, precum și celelalte nevoi ale economiei.în perioada 1966—1968 investițiile au însumat peste 170 miliarde lei, depășind cu mult tot ce s-a investit în anii 1950—1960 ; realizarea unui asemenea efort de acumulare constituie un indiciu deosebit de expresiv al forței'dinamice a economiei noastre, al marilor sale resurse și posibilități. Știința, învățămîntul și cultura au cunoscut o perioadă de mari prefaceri, aducînd o contribuție tot mai însemnată la progresul societății, la ridicarea nivelului de cultură al întregului popor. Ca rezultat al realizărilor de seamă obținute în producția de bunuri materiale, în întreaga activitate socială, se ridică continuu nivelul de trai material și spiritual. Adăugind la toate acestea măsurile luate de partid și guvern pentru perfecționarea conducerii societății și lărgirea democrației socialiste, avem tabloul marilor înfăptuiri care au dus la dezvoltarea multilaterală a României socialiste.Pe măsura progresului realizat în toate domeniile vieții sociale, România și-a sporit participarea la schimburile internaționale. Au fost extinse relațiile de colaborare economică și tehni- co-științifică, raporturile comerciale cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste. România a dezvoltat, totodată, colaborarea e- conomică cu alte state, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul principiilor care călăuzesc politica noastră externă.Raportăm partidului, întregului popor, că obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea se înfăptuiesc cu succes, că avem toate condițiile ca pînă în 1970 ele să fie nu numai realizate, ci chiar depășite. (Aplauze puternice, 
prelungite).Desigur, tovarăși, activitatea atît de vastă și multilaterală din acești ani nu s-a putut desfășura în mod absolut perfect, fără neajunsuri, lipsuri și chiar greșeli. E adevărat, unele din acestea au un caracter subiectiv, puteau fi evitate ; mă voi referi la ele în cuprinsul raportului. Comitetul Central a acționat însă cu hotărîre pentru lichidarea lipsurilor și îndreptarea greșelilor, asigurînd desfășurarea cu succes a întregii construcții socialiste.Realitatsa a demonstrat justețea programului elaborat de Congresul al IX-lea și a infirmat îndoielile celor care manifestau neîncredere în capacitatea creatoare a poporului nostru. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, oamenii muncii din România, fără deosebire de naționalitate, au demonstrat, prin munca lor plină de abnegație, ce operă măreață poate înfăptui un popor liber și stăpîn pe destinele sale. (Aplauze pu
ternice, prelungite). De la înalta tribună a celui de-al X-lea Congres adresăm cele mai calde felicitări constructorilor socialismului, cele mai vii mulțumiri întregului popor pentru entuziasmul, consecvența și fermitatea cu care înfăptuiesc politica Partidului Comunist Român, înalță edificiul socialismului pe pămîntul României. (Aplauze puternice, îndelung repe
tate).

liste, în presa centrală și locală. Se poate spune că aceste documente au făcut obiectul unei ample consultări și dezbateri naționale,71„ la care au participat membri și nemembri’ de partid, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, 

oameni ai muncii de toate profesiile, români, maghiari, germani și de alte naționalități — practic întregul popor — spunîndu-și cuvîntul cu înaltă responsabilitate asupra programului dezvoltării viitoare a patriei.Delegații la Congres, aleși de cei aproape două milioane de comuniști din întreaga țară, au primit mandatul membrilor de partid, al maselor largi populare, de a exprima în acest înalt for aprobarea deplină față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, de a adopta documentele supuse dezbaterii, programul dezvoltării neîntrerupte a societății noastre.întreaga activitate de pregătire a Congresului, larga dezbatere a documentelor, ca și modul în care au fost aleși delegații la Congres dau încă o dată expresie spiritului nou, profund democratic pe care partidul nostru l-a imprimat întregii sale activități, precum și vieții politice, economice, social-culturale și de stat din țara noastră. Aceasta demonstrează o dată mai mult legăturile strînse ale partidului cu masele, încrederea și prețuirea de care se bucură partidul nostru în rîndurile poporului, trăinicia unității în jurul său a întregii națiuni. (Aplauze puternice, prelun
gite).Tovarăși,Permiteți-mi să mă opresc în continuare asupra direcțiilor principale ale dezvoltării României în anii următori.Tezele Comitetului Central și proiectul de Directive trasează pe larg jaloanele politicii generale a construirii socialismului pînă în 1975 și prevederile orientative pînă în 1980. Putem spune că aceste două documente constituie un tot unitar, reprezentînd în fapt programul partidului pentru perioada la care m-am referit. Obiectivul fundamental al acestui program este lărgirea și perfecționarea continuă a bazei tehnico-materiale a țării, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Realizarea acestui țel major de per- n spectivă al partidului nostru presupune, în pri- ( mul rînd, creșterea intensă a forțelor de pro- ducție, crearea unei economii avansate, a unei industrii și agriculturi moderne, în stare să satisfacă cerințele mereu sporite ale societății, în al doilea rînd, aceasta înseamnă dezvolta- rea susținută a științei, învățămîntului^și -culturii —- factori de bază ai progresului și civilizației. Aceasta cere, în al treilea rînd, crea-_ rea condițiilor în..vederea ridicării bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii, înfăptuirea repartiției bunurilor produse de societate în spiritul dreptății și echității socialiste. în al patrulea rînd, aceasta presupune perfecționarea continuă a relațiilor de producție, a orgamzarir'Socîetății, crearea cadrului organizatoric care să permită manifestarea în sfera vieții sociale a fiecărui cetățean, participarea tot mai activă a celor ce muncesc la conducerea treburilor țării, lărgirea libertăților, dezvoltarea democrației socialiste.Societatea socialistă multilateral dezvoltată se va înfățișa din toate punctele de vedere superioară orînduirii capitaliste. Se vor pune astfel baze trainice trecerii treptate spre comunism •— societatea care va ridica omenirea pe noi trepte de civilizație materială și spirituală. (Aplauze puternice, prelungite).Tovarăși,Sarcinile și obiectivele fundamentale ale dezvoltării industriei și agriculturii, a întregii economii românești în perioada următoare, orientările principiale ale politicii economice a partidului izvorăsc din cerințele noii etape de dezvoltare a societății, răspund intereselor vitale ale poporului nostru, cauzei progresului și înfloririi patriei noastre socialiste. Proiectul de Directive pentru perioada 1971—1975 prevede o creștere medie anuală a producției in- dustriale de 8,5—9,5 la sută, a producției glo-"* balUagricoie-de"5-=5^ la sută, sporirea venitului național într-un ritm mediu anual de 7,7— 8,5 la sută.Totodată, pornind de la necesitatea ca pro-, blemele fundamentale ale dezvoltării economiei naționale să fie abordate și soluționate în perspectiva unei perioade mai îndelungate, Comitetul Central a elaborat liniile directoare pentru anii 1976—1980. în deceniul următor, producția industrială va crește de 2—-2,3 ori, agricultura va deveni o ramură cu un accentuat caracter intensiv, venitul național se va .dubla ; aceasta va ridica nivelul bunăstării întregului popor. Continuînd practica de pînă acum, care s-a dovedit pe deplin justă, a fost întocmit, de asemenea, programul dezvoltării resurselor energetice și al electrificării țării pe perioada 1971—1980.Programul dezvoltării în următorul deceniu a patriei noastre va asigura în mod hotărîtor apropierea României de nivelul țărilor cu economie avansată, atît din punct de vedere aî. producției, productivității muncii și venitului național pe locuitor, cît și din punct de vedere al nivelului de trai al populației. Realizarea acestui program,^supus spre aprobare Congresului, deschide perspective mărețe în fața, întregului popor, a națiunii noastre socialiste ! 

(Aplauze puternice).

(Continuare în pag. a IV-a)
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1. Continuarea în ritm susținut
industrializării

/

socialiste—temelia
progresului general al societății, 
a creșterii bunăstării poporuluiTovarăși,în centrul eforturilor întregului nostru popor va sta continuarea consecventă a industrializării pe baza cuceririlor revoluției teh- nico-științifice contemporane.în cursul dezbaterii documentelor prezentate Congresului, unii tovarăși au pus problema dacă, în comparație cu ritmul de 12,3 la sută realizat în primii trei ani ai cincinalului, creșterea producției industriale în perioada 1971—1975 cu 8,5—9,5 la sută în medie pe an nu este prea mică, dacă aceasta nu reprezintă o atenuare a dezvoltării noastre industriale. în același timp, alți tovarăși au întrebat dacă efortul prevăzut. în proiectul de Directive pentru sporirea capacității industriale a țării nu este prea mare.Problema ritmului industrializării în viitorul cincinal a preocupat în mod deosebit conducerea partidului și statului, ea a făcut obiectul unor analize și studii aprofundate în funcție de toate implicațiile pe care le are în economie și în întreaga noastră viață socială. Prevederile înscrise în proiectul de Directive nu numai că nu duc la încetinirea dezvoltării noastre industriale, ci, dimpotrivă, asigură în continuare progresul accelerat al industriei românești. Pentru a pune mai clar în evidență acest lucru, trebuie să relevăm că punctul de plecare al viitorului cincinal îl reprezintă un volum de producție industrială cu 75 la sută mai mare decît al actualului plan cincinal.în lumina unei analize obiective a realității nu poate fi acceptată, desigur, nici ideea că am ajuns la stadiul cînd n-ar mai fi necesare eforturi susținute pe linia industrializării țării, că ne putem declara șatisfăcuți cu ceea ce am realizat în acest domeniu. Este adevărat, examinînd nivelul actual al industriei noastre în comparație cu cel din perioada antebelică, rezultă evident că am realizat un progres considerabil, atît în creșterea volumului producției industriale, cît și în îmbunătățirea structurii sale. Totuși — ținînd seama atît de stadiul la care ne aflăm, cîț și de dezvoltarea vertiginoasă a producției materiale pe plan internațional, de puternica revoluție teh- nico-științifică — trebuie să constatăm că industria noastră mai are încă mult de făcut pentru a se ridica la nivelul cerințeloi’ unei societăți avansate. în timp ce la noi ponderea celor care lucrează în industrie din totalul populației ocupate reprezintă 20,7 la sută, în statele industriale europene —- atît socialiste cît și capitaliste — această pondere se ridică la 30—40 la sută. Avînd în vedere aceste aspecte, considerăm că propunerile cuprinse în proiectul- de Directive corespund nevoilor și posibilităților țării noastre, intereselor fundamentale ale poporului român, construcției socialismului în România. (Aplauze puternice).Partidul va continua neabătut linia perfecționării. structurii producției industriale, a dezvoltării rapide a ramurilor _de bază care condiționează înzestrarea tehnică superioară a economiei, valorificarea eficientă a resurselor naționale. Ponderea construcțiilor de mașini, metalurgiei, chimiei și energiei electrice va a- junge în 1975 la 54 la sută în totalul producției industriale, față.de 40 la sută în 1965, accentuând într-o măsură însemnată caracterul modern al industriei noastre socialiste.Earalel cu îmbunătățirea structurii pe ramuri a industriei se va acorda și în viitor toată atenția repartizării teritoriale judicioase a forțelor de producție. în stabilirea amplasamentelor noilor obiective industriale vom continua să îmbinăm organic considerentele de .eficiență economică cu criteriile sociale, legate de necesitatea ridicării județelor si localităților mai puțin dezvoltate, a accelerării progresului lor economic și social.Tovarăși,Nivelul producției și ritmurile de creștere ale diferitelor ramuri industriale, sarcinile cantitative ale dezvoltării viitoare a industriei sînt prezentate pe larg în proiectul de Directive^ De aceea, nu mă voi opri la ele; doresc însă să subliniez direcțiile principale în care trebuie concentrate eforturile pentru ridicarea calitativă a activității industriale, creșterea gradului de tehnicitate și eficiență al producției.în cincinalul următor producția industriei construcțiilor de mașini va crește cu 72—76 la sută, asigurînd circa 70 la sută din utilajele necesare programului de investiții pe perioada 1971—1975. în mod deosebit se impune a fi dezvoltată producția de utilaje . tehnologice complexe, pentru ca aceasta să asigure cea mai mare parte a necesarului intern ; va trebui, de asemenea, să crească intens și să se diversifice producția de mașini-unelte, inclusiv a celor cu comandă-program, să se dezvolte susținut industria electronică și electrotehnică, fabricația de aparatură pentru automatizarea proceselor de producție, mecanica fină și industria optică. Ponderea acestor ramuri în producția globală a industriei constructoare de mașini va ajunge în 1975 la 23 la sută, față de 16 la sută în 1968Potrivit prevederilor din Directive, pînă în 1975 producția de oțel — indicator de bază al potențialului economic al unei țări — va trebui să ajfingă la 10—10,5 milioane tone, du- 

blîndu-se producția realizată în acest an. Un accent deosebit se va pune pe creșterea producției de oțeluri de calitate, aliate și de înaltă rezistență, pe laminarea lor într-o gamă variată de sortimente, aceasta fiind o condiție esențială a modernizării construcțiilor de mașini și folosirii raționale a metalului în economie. Unul din obiectivele importante, a- supra căruia trebuie să-și concentreze atenția lucrătorii din siderurgie, este reducerea consumurilor specifice de minereuri și cocs — domeniu în care persistă încă mari neajunsuri — folosirea mai bună a capacităților de producție, îndeosebi a celor din sectoarele de laminare, introducerea procedeelor moderne în fabricația metalului.Este, de asemenea, necesar să asigurăm creșterea în ritmuri superioare a producției de metale neferoase — cupru, plumb, zinc și, îndeosebi, aluminiu. în acest scop se impune să fie mai bine folosite resursele de materii prime din țară, . îmbunătățite tehnologiile de extracție și prelucrare, valorificîndu-se mai. rapid în producție rezultatele cercetărilor efectuate în unitățile noastre științifice.Chimia va continua și în viitorul plan cincinal să realizeze cel mai înalt ritm de dezvoltare din industria țării. Producția acestei ramuri va crește pînă în 1975 cu 85—92 la sută față de 1970, îndeosebi pe baza chimizării gazului metan, a produselor petroliere și a valorificării resurselor de sare. în mod deosebit va spori producția de îngrășăminte chimice, care va ajunge la sfîrșitul cincinalului următor la 2,2—2,4 milioane tone. O intensă dezvoltare va trebui să cunoască, în continuare, producția de înlocuitori ai unor materii prime de bâză, fabricația -țe fibre și fire sintetice, de mase plastice .ș' rășini sintetice, medicamente, ierbicide, in; ;cto fungicide și alte produse necesare agriculturii, acoperindu-se într-un termen cît. mai scurt nevoile țării noastre și creîndu-se chiar disponibilități de export.Un obiectiv de însemnătate deosebită al cincinalului viitor este dezvoltarea și diversificarea bazei energetice, folosirea ei mai rațională. Sarcina principală în acest domeniu este asigurarea în cît mai mare măsură, din . resurse interne, a combustibililor necesari tuturor ramurilor ' economiei naționale. Plecînd de la necesitatea de a economisi și valorifica superior țițeiul și' gazele, ■ de la faptul că aceste resurse sînt limitate, se impune să se asigure dezvoltarea ’ mai accentuată a extracției de cărbune, punerea mai largă în valoare a potențialului hidroenergetic al Dunării și al rîu- rilor interioare, sporirea ponderii acestor surse în balanța energetică a țării.Partidul și guvernul au elaborat un program special care prevede trecerea la folosirea energiei nucleare pentru dezvoltarea energeticii naționale și la extinderea aplicațiilor izotopilor, radiațiilor și altor tehnici bazate pe energia nucleară în economie și în alte domenii ale vieții sociale.Este necesar să se acționeze în continuare în mod sistematic., pentru dezvoltarea bazei de materii prime, identifieîndu-se și ptinîndu-se în valoare noi rezerve industriale de hidrocarburi, minereuri feroase și neferoase, precum și alte substanțe minerale utile. în acest scop trebuie să se îmbunătățească activitatea de cercetare și explorare geologică, să se asigure investigarea mai cuprinzătoare a rezervelor subsolului țării noastre. Totodată, trebuie să se asigure darea în exploatare cît mai rapidă a noilor surse de materii prime. O sarcină importantă pentru creșterea bazei de materii prime este dezvoltarea cercetărilor pentru îmbunătățirea tehnologiei folosirii a- cestora, în special a minereurilor cu conținut mai sărac. Va trebui, de asemenea, să se treacă la studiul complek al platformei continentale a Mării Negre, unindu-se într-un singur orga-! nism unitățile de cercetare interesate, toți cercetătorii și specialiștii care lucrează în a- cest domeniu.Un sector important căruia va trebui să-i acordăm o mare atenție, în cincinalul următor, este industria materialelor de construcții. Trebuie arătat că, deși în ultimii ani producția a cunoscut o dezvoltare continuă, totuși în economie se resimt neajunsuri în aprovizionarea cu materiale de construcții, datorită faptului că o bună perioadă de timp această ramură a fost subestimată. Ministerul Industriei Construcțiilor, Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală și Comitetul de Stat al Planificării trebuie să asigure diversificarea mai accentuată a producției materialelor de construcții, folosirea mai largă a înlocuitorilor, introducerea în fabricație a unor produse noi, moderne, mai ușoare și ieftine. Trebuie pus un accent mai mare pe dezvoltarea producției de prefabricate din beton și alte materiale, în vederea reducerii consumului de metal și lemn, a ridicării gradului de industrializare a lucrărilor de construcții.- Asigurînd în continuare dezvoltarea cu precădere a producției mijloacelor de producție, se prevede totodată creșterea în ritm susținut a producției bunurilor de consum, în vederea îmbunătățirii aprovizionării pieței, satisfacerii în măsură tot mai largă a cerințelor populației. în cincinalul următor producția indus

triei ușoare urmează să crească cu 40—45 la sută. Este necesar ca Ministerul Industriei Ușoare să asigure folosirea la maximum a capacităților existente și, cu deosebire, a unitățiloi- noi, moderne, create în ultimii ani, pentru sporirea și diversificarea producției de țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte, articole pentru copii, pentru ridicarea calității și valorii lor de întrebuințare, în concordanță cu cerințele și gustul consumatorilor.Proiectul de Directive prevede, de asemenea, creșterea cu 35—40 la sută a producției de mărfuri alimentare. Pentru rezolvarea în condiții tot mai bune a problemelor complexe ale alimentației este necesar ca ministerul de resort să acționeze pentru sporirea produselor de carne, de lapte, a derivatelor acestora, a uleiului, conservelor și semipreparatelor, pentru prelucrarea superioară a materiei prime și realizarea unei game variate de sortimente, pentru asigurarea unei calități tot mai ridicate a produselor. în acest cincinal va trebui să punem un accent mai mare pe reutilarea și modernizarea industriei alimentare, acor- dîndu-se o atenție deosebită dimensionării mai judicioase a noilor capacități de producție, amplasării lor cît mai aproape de bazinele cu materie primă.O deosebită atenție trebuie acordată în cursul viitorului cincinal producției de mărfuri de folosință îndelungată, care contribuie în măsură tot mai însemnată la ridicarea standardului de viață al populației. Este necesar să se asigure sporirea și diversificarea producției de mobilă, articole electrotehnice, de menaj și altele, cu calități superioare de folosință și durabilitate, ținîndu-se seama atît de criteriile de utilitate, cît și de cele estetice.Un loc tot mai important în dezvoltarea producției de bunuri de copsum trebuie să ocupe cooperația, industria locală și munca la domiciliu. în acest sens răspunderi mari revin consiliilor populare, care trebuie să asigure valorificarea la maximum a resurselor și posibilităților de producție din toate județele țării, extinderea rețelei de servicii pentru populație, a modalităților de deservire multilaterală . a cetățenilor de la orașe și sate.Am înfățișat pe scurt tabloul direcțiilor generale ale dezvoltării industriei noastre în anii care vin • realizarea acestor obiective, majore ale industrializării țării va apropia în tot mai mare măsură România de nivelul statelor avansate din punct de vedere economic, va întări baza tehnico-materială a socialismului, creînd condiții pentru trecerea treptată spre comunism. (Aplauze îndelungate).Tovarăși,în anii care au trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, productivitatea muncii în industrie a crescut în medie cu 8,2 la șută anual — acesta fiind unul din cele mai înalte ritmuri înregistrate în cele două decenii de economie planificată. Importanța excepțională a acestei probleme pentru economia noastră face necesar ca și în viitor, în fiecare ramură industrială să se ia măsuri pentru introducerea tehnicii și tehnologiei avansate, pentru extinderea automatizării și mecanizării proceselor de producție, pregătirea și perfecționarea calificării forței de muncă, fundamentarea științifică a normelor, folosirea ' completă și productivă a timpului de lucru și întărirea disciplinei în fiecare secție și loc de muncă.Ministerele și centralele industriale trebuie să sprijine mai eficiept întreprinderile pentru realizarea integrală a parametrilor tehnici și economici ai instalațiilor, pentru asigurarea bunei lor întrețineri, pentru folosirea cu întreaga capacitate a tehnicii noi din industria noastră socialisță.Ridicarea calității produselor, realizarea de produse cu caracteristici tehnico-economice superioare trebuie să constituie, de asemenea, o preocupare de prim ordin, una din sarcinile de cea mai mare însemnătate a ministerelor și centralelor industriale, a organelor de stat și de partid, a unităților economice, a tuturor muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor din industria noastră socialistă.Una din condițiile fundamentale ale perfecționării activității economice, ale creșterii eficienței sale este aplicarea pe scară largă a științei conducerii și organizării moderne a producției și a muncii în toate unitățile industriale. Organele și organizațiile de partid, conducerile ministerelor vor trebui să se preocupe permanent de perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii. Putem spune, tovarăși, că problema esențială a progresului industriei țării este buna organizare a activității ei, întărirea răspunderii în muncă a fiecăruia — de la ministru sau, dacă vreți, de la secretarul general al partidului, pînă la ultimul muncitor. Fiecare trebuie să-și îndeplinească obligațiile față de mpKriUApiaiize pu
ternice). Trebuie sa înțelegem, tovarăși, că edificarea socialismului și comunismului cere muncă, ordine, disciplină, răspundere ! Să punem peste tot oameni capabili să îndeplinească cu răspundere sarcinile ce le revin ! (Aplauze 
puternice).O atenție deosebită va trebui acordată în viitor bunei gospodăriri a fondurilor materiale și bănești, ridicării calitative a activității economice și financiare în toate ramurile economiei, în toate sectoarele vieții sociale. Va trebui să existe o preocupare permanentă pentru asigurarea stabilității prețurilor de desfacere la mărfurile de consum și la servicii, îmbinînd criteriile economice cu grija permanentă pentru creșterea salariului real, a nivelului de trai al populației.O sarcină de primă importanță în economia noastră este reducerea continuă a prețului de cost al tuturor produselor, precum și așezarea mai rațională, științifică a prețurilor în 

toate ramurile, astfel îneît să reflecte cu mai mare exactitate cheltuielile sociale de producție. Trebuie însă să punem capăt practicii unor ministere și întreprinderi care, pe seama majorării prețurilor sau stabilirii arbitrare a unor prețuri, urmăresc să realizeze beneficii nejustificat de mari și, pe această cale, și venituri nejustificateîndeplinirea marilor sarcini pe care le. ridică dezvoltarea industriei impune luarea unor măsuri energice pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor care se mai manifestă în activitatea unor ministere și unități economice. Ministerele, consiliile de administrație ale centralelor industriale, comitetele de direcție trebuie să manifeste o preocupare sporită pentru îmbunătățirea muncii de planificare, organizare și control, pentru rezolvarea operativă a problemelor producției. Centrul de greutate-al muncii ,mjnisterelor_jțrebuj£_jliuțat în în- trFprînderp acolo unde se hotărăște soarta producției materiale. Trebuie luate măsuri energice pentru lichidarea manifestărilor de birocratism care mai dăinuie în practica muncii unor ministere, pentru simplificarea aparatului administrativ-fUncționăresc, pentru raționalizarea muncii de conducere și îndrumare, pentru reducerea hotărîtă a numărului de acte normative, circulări și instrucțiuni care îngreunează activitatea operativă a întreprinderilor economice, soluționarea rapidă a problemelor creșterii producției și care, ca să spun așa, îneacă activitatea vie într-un noian de hîr- tii, împiedică eforturile oamenilor muncii pentru construcția socialismului. (Vii aplauze). Este necesar să fie aplicat cu fermitate principiul conducerii colective a ministerelor și organizațiilor economice, ridicînd rolul colegiilor, al consiliilor de administrație ale centralelor, al comitetelor de direcție din întreprinderi în elaborarea hotărîrilor și controlul îndeplinirii lor.în aplicarea hotărîrilor Conferinței Naționale cu privire la reorganizarea industriei este necesar să se urmărească cu atenție ca centralele să nu devină verigi intermediare între întreprinderi și ministere, ci complexe de unități productive organic integrate, direct răspunzătoare de îndeplinirea planului.
2. Dezvoltarea intensivă, multilaterală 

a agriculturiiTovarăși,în perioada anilor 1971—1975 producția globală agricolă urmează să crească cu 28—31 la sută în comparație cu actualul cincinal. O importantă creștere va cunoaște producția de cereale, care va ajunge în, anul 1975 la 17,5—18,5 milioane tone. Producția de legume va ajunge la peste 4 milioane tone în 1975, se vor lărgi sortimentele și îmbunătăți calitatea acestora. Totodată, va crește producția pomicolă și viticolă a țării. în 1975, producția globală animală se va ridica cu 25—28 la sută, în comparație cu 1970. în scopul dezvoltării în continuare a agriculturii noastre se prevede afectarea din fondurile statului a circa 60 miliarde lei, iar din fondurile cooperativelor de producție a circa 20 miliarde.Sînt cunoscute realizările obținute în creșterea producției agricole. în mod deosebit doresc să subliniez rezultatele obținute de întreprinderile agricole de stat, mai ales după aplicarea măsurilor luate de partid și guvern pentru reorganizarea activității acestui sector. De asemenea, trebuie să menționez că agricultura noastră cooperatistă își dovedește din ce în ce mai mult superioritatea și înaltul potențial productiv, uin mare număr de cooperative obținînd producții care depășesc chiar pe cele ale întreprinderilor agricole de stat.Cu toate aceste rezultate bune, este necesar să arătăm că mai avem încă mult de făcut pentru a putea spune că am realizat o agricultură modernă, multilateral dezvoltată, care să ne asigure, an ■ de an, producții tot mai ridicate, cu cheltuieli materiale și de muncă minime.Trebuie înfăptuite cu consecvență obiectivele pe care ni le-am fixat în domeniul irigațiilor, astfel ca în 1975 să avem circa 2 milioane și jumătate de hectare jrigate, iar în 1980 suprafața irigată să ajungă la 3 milioane și jumătate — 4' milioane hectare. Pe lîngă realizarea unor sisteme moderne de irigații, este necesar să se acorde în continuare atenție executării amenajărilor locale, urmînd ca, treptat, ele să fie perfecționate și incluse în sistemele mari.Consiliul Superior al Agriculturii, organele agricole, specialiștii, au datoria să se preocupe mai mult decît pînă acum de studiul solului și ameliorarea fertilității lui, de combaterea eroziunii, de desecări, să acorde o atenție sporită păstrării și creșterii suprafețelor agricole.Deși am realizat succese mari în mecanizarea principalelor lucrări, îndeosebi la cereale, este necesar să ne preocupăm în continuare de mecanizarea complexă a tuturor muncilor agricole, mai ales la plante tehnice, în legumicultură, pomicultură, viticultură și în zootehnie, unde gradul de mecanizare este încă scăzut.Consiliul Superior- al Agriculturii, Institutul central de cercetări agricole trebuie să asigure îmbunătățirea activității de cercetare și organizare a producerii semințelor cu calități superioare, producerea hibrizilor de porumb, a semințelor de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și alte plante, de înaltă productivitate, a semințelor de grîu din soiuri valoroase, a semințelor de legume. Institutele de specialitate trebuie să se preocupe de crearea unor soiuri noi de pomi și viță de vie, de producerea materialului săditor de înaltă productivitate și de calitate superioară.Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție trebuie să ia toate măsurile pentru dezvoltarea mai rapidă a creșterii animalelor, îmbunătățirea raselor, combaterea epizootiilor, asigurarea bazei furajere — domenii în care am rămas mult în urmă. în același timp, trebuie îmbunătățită activitatea de cercetare zootehnică, mutîndu-se centrul acesteia din București în fermele agricole, folosindu-se mai intens rezultatele științelor biologice în producția zootehnică. Este necesar să se realizeze unirea tuturor eforturilor biologilor și geneticienilor pentru a rezolva într-un termen mai scurt a- ceste sarcini de mare importanță pentru ridicarea nivelului de trai al poporului nostru.înfăptuirea prevederilor Directivelor în domeniul agriculturii impune continuarea aplicării cu mai multă perseverență a măsurilor privind îmbunătățirea organizării și conducerii întreprinderilor agricole de stat. Considerăm că sînt create condiții ca într-un timp relativ scurt aceste întreprinderi să poată 

• Una din sarcinile de bază ale economiei noastre este realizarea unei mai bune profilări și specializări a producției fiecărei întreprinderi, care să permită organizarea producției de serie, punîndu-se capăt practicilor neeconomice actuale cînd unele întreprinderi produc o gamă prea mare de produse, ceea ce împiedică organizarea și folosirea rațională a capacităților și a forței de muncă, realizarea unor produse de înaltă tehnicitate.Comitetul de Stat al Planificării, Consiliul Economic și celelalte organe economice de sinteză trebuie să-și perfecționeze activitatea, să studieze mai atent fenomenele economice, proporțiile optime între diferite ramuri, să urmărească felul cum se realizează planul, să aibă o perspectivă clară asupra dezvoltării economiei noastre. Ele au datoria de a executa un control sistematic și permanent al vieții economice, de a sesiza la timp anomaliile, necon- cordanțele și fenomenele negative din sfera producției materiale, și de a acționa — în conformitate cu directivele generale ale partidului și statului — pentru înlăturarea lor, pentru soluționarea numeroaselor probleme de care depinde creșterea eficienței generale a economiei.Sarcinile mari și complexe care stau în anii viitori în fața industriei noastre socialiste cer eforturi sporite din partea tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru folosirea cu maximum de randament a bazei tehnico-mate- riale de care dispunem, pentru îmbunătățirea continuă a activității economice, pentru valorificarea rezervelor- existente în întreprinderile noastre. Comitetul Central își exprimă convingerea că întreaga clasă muncitoare, inginerii, tehnicienii, cercetătorii și proiectanții, toți oamenii muncii din industria socialistă — care și-au dovedit pe deplin capacitatea creatoare, spiritul de inițiativă, devotamentul pentru înflorirea patriei noastre — își vor consacra și în viitor puterea de muncă, elanul și cunoștințele operei de industrializare a țării — temelia progresului general al societății, a creșterii bunăstării poporului. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

concura cu cele mai bune ferme din țările cu agricultură avansată atît la nivelul producției, al productivității, cît și al prețului de cost.Trebuie spus că în cooperativele agricole de producție există încă importante resurse materiale și umane nefolosite, ceea ce impune îmbunătățirea organizării, conducerii și gospodăririi agriculturii noastre cooperatiste. Ținînd seama de experiența întreprinderilor agricole de stat, ca și a unui număr mare de cooperative agricole de producție, socotim că este timpul să se treacă și în sectorul cooperatist la profilarea producției și specializarea unităților, în vederea realizării unor producții vegetale și animale" bogate și sigure. In același timp, trebuie să acționăm pentru'dezvoltarea formelor de asociere intercooperatistă, pentru crearea pe această cale a unor întreprinderi de furaje, de creștere și îngrășate a animalelor, de producere a semințelor și prelucrare a produselor agricole, îndeosebi de conserve, precum și pentru organizarea unor activități industriale necesare producției agricole. Alocarea an de an a unei părți însemnate din veniturile cooperativelor în scopul dezvoltării averii obștești este o condiție de prim ordin pentru creșterea producției agricole și ridicarea bunăstării membrilor cooperatori. Totodată, o mare importanță are întărirea evidenței mijloacelor materiale și bănești, folosirea rațională a fon dului de acumulare. Dezvoltarea continuă a producției în cooperative cere perfecționarea sistemului de cointeresare materială a membrilor cooperatori, asigurarea unui raport cît mai just între contribuția" concretă la rezultatele generale ale cooperativei și veniturile personale. Sursa principală a câștigului fiecărui cooperator trebuie să fie munca în cooperativă, efortul pentru sporirea averii obștești. O însemnătate deosebită are dezvoltarea spiritului cooperatist, de muncă în comun, întărirea disciplinei și ordinii în cooperative, creșterea conștiinței socialiste a fiecărui țăran cooperator și a răspunderii lui față de averea obștească, față de interesele generale ale societății noastre.Ținînd seama de rolul important ce revine întreprinderilor de mecanizare a agriculturii este necesar să crească mai mult răspunderea acestora față de întreaga activitate a unităților pe care le deservesc, participarea lor la realizarea tuturor lucrărilor agricole; înseși veniturile mecanizatorilor și ale" conducerii întreprinderilor de mecanizare trebuie să depindă de rezultatele obținute în producție.în înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare și modernizare a agriculturii, îndatoriri de mare răspundere revin direcțiilor agricole și uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, Consiliului Superior al Agriculturii și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Ele trebuie să deplaseze centrul de greutate al muncii din birou, jos pe teren, în unități, acolo unde se realizează producția agricolă. Trebuie, tovarăși, să trimitem mai mult de jumătate din cei care lucrează în organele agricole județene să se ocupe direct de producție și nu de hîrtii. Dacă nu vom înțelege să mutăm specialiștii, marea majoritate a celor care acum lucrează în birouri, în producție, apoi ceea ce discutăm aici vor rămâne doar vorbe. Trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că nu în birou, nu cu hîrtiile trebuie să muncim, ci în unitățile de producție în institutele de cercetări, în școli. (Vii și pu
ternice aplauze).Desigur, obiectivele cincinalului viitor în domeniul agriculturii cer eforturi mari din partea tuturor oamenilor muncii de la sate. Țărănimea noastră și-a dovedit în anii socialismului hărnicia și priceperea, capacitatea de a introduce cuceririle științei moderne în producția agricolă, de a gospodări tot mai bine unitățile agricole socialiste, de a asigura progresul satului românesc,Sîntem convinși că țăranii cooperatori, muncitorii din întreprinderile agricole de stat, mecanizatorii, specialiștii, cercetătorii, toți cei care activează în agricultura patriei noastre, nu vor precupeți nimic pentru a face să sporească contribuția acestei importante ramuri la creșterea potențialului nostru economic, la satisfacerea multiplelor nevoi ale societății, la mersul înainte al construcției socialismului în România (Aplauze puternice).

(Continuare în pag. a V-a)
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3. Politica de dezvoltare
a acumulărilor — condiție hotăritoare 

a întăririi bazei tehnico-materiale 
a societății noastre, 

a înfloririi multilaterale a patriei
Stimați tovarăși,Progresul economic și social al fiecărui popor, gradul de civilizație din fiecare țară sînt determinate în măsură hotăritoare de realizarea unui raport just între fondul de acumulare și fondul de consum. Analizînd legile care guvernează producția bunurilor materiale, repartiția acestora, Engels caracteriza acumularea drept „funcția progresistă cea mai importantă a societății". (Marx-Engels, Opere voi. 20, pag. 307). Asigurarea unei rate înalte 

a acumulării devine și mai arzătoare în epoca modernă, în condițiile revoluției tehnico-știin- țifice mondiale, care impune, și în același timp determină, o dezvoltare vertiginoasă a forțelor de producție.S-ar putea pune problema dacă alocarea unui procent ridicat din venitul național pentru acumulare nu influențează cumva în mod negativ creșterea nivelului de trai al populației și dacă nu ar fi mai bine să reducem rata acumulării și să repartizăm o cotă mai mare pentru fondul de consum. A pune astfel problema înseamnă a nu înțelege legile esențiale ale reproducției lărgite, căile pentru asigurarea construcției socialiste și crearea condițiilor pentru trecerea la comunism. Dacă am diminua fondurile pentru acumulare, desigur că în primii ani ar fi posibil să se aloce mai mult pentru consum, dar aceasta ar duce ulterior la serioase consecințe negative asupra dezvoltării întregii economii, asupra progresului general al societății, ar diminua baza pentru creșterea nivelului de trai al populației.Experiența a demonstrat că țările care, în anumite perioade, au mers pe linia unor acumulări reduse, au întîmpinat, într-un timp scurt, dificultăți serioase, atît în activitatea economică cît și în nivelul de viață al poporului. Și în țara noastră, după cum se știe, într-o anumită perioadă rata acumulării a fost scăzută, reprezentînd 9,1 la sută în anul 1956 și 14,8 la sută în anul 1958 din venitul național. Pentru înlăturarea efectelor negative pe care le-a avut aceasta, în ultimii ani, și îndeosebi după Congresul al IX-lea, a trebuit să facem eforturi serioase în vederea creșterii armonioase a tuturor ramurilor economiei.Este ilustrativ, pentru raportul dintre acumulare și ridicarea nivelului de trai, următorul calcul: dacă vom menține și în viitor rata acumulării de 28—30 la sută, fondul de consum va fi în următorii zece ani cu 35—50 miliarde lei mai mare decît în cazul reducerii acumulării la un procent de 25 la sută. Adoptarea de către Congres a hotărîrii ca în următorul cincinal să se repartizeze 28—30 la sută din. venitul național pentru fondul de acumulare va asigura dezvoltarea bazei tehnice- materiale a societății și, o dată cu aceasta, creșterea sistematică a bunăstării întregului nostru popor.Pentru perioada 1971—1975, proiectul de Directive prevede înfăptuirea unui amplu program de investiții, reprezentînd 420—435 miliarde lei din fondurile centralizate ale statului, aproape egal cu totalul investițiilor din deceniul 1961—1970. Se prevede, de asemenea, ca unitățile cooperatiste și de stat să investească circa 50 miliarde lei din veniturile proprii. în acești ani, urmează să fie construite aproximativ 1100 capacități și obiective industriale mai importante, dintre care 100 în ramura energiei electrice și termice, 70 în siderurgie, 170 în construcții de mașini, 180 în chimie — ramuri hotăritoare pentru progresul economic al țării. Din totalul investițiilor centralizate, trei sferturi urmează să se utilizeze în industrie, agricultură și construcții. Totodată, importante fonduri materiale și bănești sînt prevăzute pentru extinderea și modernizarea transporturilor și telecomunicațiilor, a bazei materiale a învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății și cercetării științifice.Un obiectiv fundamental al întregii noastre activități economice îl reprezintă creșterea eficienței investițiilor, folosirea cu precădere a fondurilor în scopul sporirii producției materiale. în viitorul plan cincinal trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru a asigura că partea hotăritoare a fondului de acumulare, a investițiilor să fie folosită în scopul dotării obiectivelor economice cu mașini, utilaje, instalații de înaltă productivitate, de care depinde nemijlocit creșterea avuției naționale. Ministerele, centralele economice, întreprinderile, unitățile agricole au datoria să ia toate măsurile pentru reducerea substanțială a cheltuielilor legate de construcții, creșterea vitezei de rotație a fondurilor, să asigure la timp aprovizionarea cu utilaje și instalații, intrarea în producție la datele stabilite a tuturor capacităților.în activitatea de investiții și construcții trebuie să se pună capăt pulverizării forțelor pe un număr prea mare de șantiere; aceasta duce la lungirea anormală a duratei construcțiilor, la recuperarea cu mare întîrziere a cheltuielilor. Planificarea și proiectarea construcțiilor trebuie să permită eșalonarea judicioasă a lucrărilor, pentru a se asigura darea succesivă, rapidă în exploatare a capacităților de producție. Totodată, se impun măsuri radicale pentru perfecționarea organizării muncii pe șantiere, îmbunătățirea calității lucrărilor, gospodărirea rațională a materialelor și utilajelor, lichidarea fenomenelor de risipă, pentru reducerea costurilor încă foarte ridicate.Desigur tovarăși, în domeniul construcțiilor avem rezultate bune. Dar cunoaștem cu toții și neajunsurile, stările de lucruri negative din acest domeniu — faptul că se construiește scump, că persistă încă un spirit de grandomanie, că în loc să se ocupe de crearea de capacități de producție, mulți construiesc birouri luxoase, adevărate monumente arhitecturale. Trebuie să punem capăt cu hotărîre acestor stări de lucruri! Organizațiile de partid să tragă la răspundere pe cei care vor mai continua să risipească în acest fel banii poporului. Să se înțeleagă, o dată pentru totdeauna, că fiecare leu trebuie folosit pentru a spori avuția materială, pentru a crea mijloace de producție ; să nu admitem nimănui să facă altfel. Pe cei care nu înțeleg aceasta, să-i tragem la răspundere, să-i trecem în alte munci; să 

promovăm oameni pe deplin răspunzători față de bunul mers al societății noastre, care să asigure cheltuirea fondurilor poporului numai și numai în scopul dezvoltării bazei materiale și științifice, a învățămîntului, pentru creșterea bunăstării oamenilor.îmbunătățirea activității în construcții cere să se ridice gradul de industrializare a lucrărilor. Va trebui să se treacă la organizarea de noi poligoane de prefabricate pe lîngă șantierele de construcții. Este necesar, de asemenea, ca institutele de proiectări să acționeze cu mai multă hotărîre pentru elaborarea de proiecte tip — cea mai mare parte a construcțiilor urmînd să fie tipizate — și a unor soluții constructive care să înlesnească folosirea largă a prefabricatelor. Este o problemă despre care, de asemenea, tovarăși, am vorbit mult, dar în care am făcut puțin; trebuie să trecem ferm la aplicarea în practică a hotărî- rilor și directivelor. în același timp, se impune ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Construcțiilor și celelalte ministere economice, consiliile populare, să asigure producerea utilajelor și a mecanismelor necesare industrializării lucrărilor de construcții. Trebuie îmbunătățită organizarea întreprinderilor de construcții, asigurînd legarea mai strînsă a proiec- tanților de activitatea de construcție.Cunoscînd obiectivele de investiții cu un an și jumătate înaintea începerii cincinalului, ministerele, celelalte organe economice centrale, organizațiile de construcții și întreprinderile economice au datoria să pregătească din timp elaborarea documentațiilor tehnice, să treacă de îndată la întocmirea proiectelor de execuție, la contractarea utilajelor și pregătirea aprovizionării tehnico-materiale, asigurînd astfel îndeplinirea la termen a întregului program de investiții prevăzut pentru anii 1971—1975.Realizarea ritmică a planului în industrie, agricultură, construcții, în celelalte, ramuri economice depinde în mare măsură de buna aprovizionare tehnico-materială. în acest domeniu, așa cum a reieșit și cu ocazia dezbaterii proiectului de Directive, există încă serioase deficiențe, se folosește un sistem de lucru complicat, greoi, birocratic. Trebuie luate măsuri hotărîte pentru respectarea cu strictețe a termenelor de livrare prevăzute în contract, introducîndu-se sancțiuni severe împotriva furnizorilor care nu se achită la timp și în bune condiții de obligațiile asumate. Dar aceste sancțiuni să fie suportate nu de întreprindere, ci de conducerile respective, din veniturile celor care răspund de îndeplinirea acestor sarcini. Practica actuală a sancționării pe seama întreprinderii nu dă nici un rezultat; fiecare este gata să plătească din buzunarul statului orice amendă. Cînd va plăti din buzunarul lui, se va gîndi mai mult, nu va mai proceda cu ușurință, superficialitate și lipsă de răspundere. (Vii aplauze). Totodată, ministerele economice, organele de planificare, întreprinderile de comerț exterior trebuie să se preocupe de îmbunătățirea aprovizionării cu materii prime din import, încheind acorduri și contracte pe mai mulți ani cu furnizorii străini.Una din lipsurile serioase care mai dăinuie în industria noastră este existența unor consumuri materiale prea ridicate. Este necesar să se treacă la revizuirea exigentă a normelor de consum industrial, la stabilirea lor pe baze științifice, în raport cu nivelul consumurilor existente pe plan mondial. O altă sarcină deosebit de importantă în domeniul consumurilor este raționalizarea riguroasă a stocurilor de materii prime și materiale necesare producției și lucrărilor de investiții, stabilirea unor normative care să asigure desfășurarea ritmică a producției. Este necesar să se combată cu toată hotărîrea practica stocării supranor- mative de materii prime și materiale, care provoacă serioase imobilizări de valori materiale, perturbații în aprovizionarea tehnico- materială, în întreaga economie. Ministerele, C.S.P., alte organe de sinteză, conducerile întreprinderilor trebuie să acorde cea mai mare atenție judicioasei planificări a nevoilor de materii prime și materiale, respectării riguroase a consumurilor prevăzute, să depună eforturi pentru reducerea continuă a acestora, pentru desfășurarea ritmică, armonioasă a activității de producție.Perfecționări deosebite vor cunoaște transporturile ; în transportul feroviar, în 1975 tracțiunea cu aburi va fi practic înlocuită cu tracțiunea electrică și Diesel; se va lărgi electrificarea căilor ferate, se vor dubla noi linii magistrale. Folosirea mai bună a capacității de transport feroviar face necesară lichidarea practicilor dăunătoare și a fenomenelor negative existente în acest domeniu, ca, de pildă, imobilizarea vagoanelor, transporturile încrucișate. De asemenea, trebuie luate măsuri pentru ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor de încărcare și descărcare, care duc în prezent la irosirea unui mare volum de muncă și la folosirea nerațională a mijloacelor de transport feroviar.în perioada cincinalului viitor se prevede, de asemenea, dezvoltarea parcului de transport auto și, în același timp, lărgirea rețelei de drumuri. în legătură cu aceasta este necesar să se ia măsuri pentru îmbunătățirea execuției drumurilor, pentru creșterea durabilității acestora și reducerea continuă a costurilor de construcții, în prezent foarte ridicate. Ținînd seama de dispersarea mijloacelor auto la diferite ministere și organisme economice, este necesar să se ia măsuri pentru utilizarea rațională a întregului parc de mașini în vederea satisfacerii cerințelor de transport ale economiei. Doresc însă să atrag atenția că am în vedere nu concentrări excesive, ci lichidarea „monopolului" care există astăzi în transporturi, crearea condițiilor pentru folosirea rațională a tuturor mijloacelor de transport. (Aplauze).Flota maritimă își va dubla capacitatea, iar flota fluvială va fi dotată cu noi tipuri de nave pentru mărfuri și călători. în vederea reducerii cheltuielilor de transport, a folosirii mai raționale a transporturilor feroviare și rutiere, este necesar să se intensifice și să se utilizeze pe scară mai largă căile de transport 

maritime și fluviale, în special transportul pe Dunăre. Nevoile crescînde ale economiei și vieții sociale impun să acționăm pentru extinderea transporturilor aeriene, de mărfuri și de pasageri, în care scop va fi necesar să se lărgească parcul de avioane.Ținînd seama de faptul că o importanță deosebită pentru economia noastră, pentru deservirea populației are rețeaua de telecomunicații, este necesar da în anii următori, paralel cu extinderea acesteia, să se asigure modernizarea, sistematizarea, raționalizarea și, totodată, sporirea economicității mijloacelor de telecomunicații.Pentru a evita ca economia să fie supusă unor eforturi nejustificate în domeniul trans-
4. Extinderea relațiilor economice, 

cooperarea în producție —o necesitate 
a progresului material, un factor al păcii 

și colaborării internaționaleTovarăși,în primii trei ani ai actualului cincinal, volumul comerțului exterior al României a crescut într-un ritm mediu anual de peste 12 la sută și a continuat să se îmbunătățească structura sa ; mașinile, utilajele și produsele chimice reprezintă 27,5 la sută din exportul țării, iar totalul producției industriale — aproape patru cincimi.Consecventă politicii sale externe, România a dezvoltat continuu relațiile de colaborare economică cu țările din C.A.E.R., cu toate țările sistemului socialist mondial, acestea deținînd ponderea principală în comerțul nostru exterior. Noi apreciem că hotărîrile adoptate de sesiunea specială a C.A.E.R. din luna aprilie a.c. deschid noi posibilități de perfecționare și adîncire a formelor de colaborare și cooperare economică între țările membre, de coordonare a planurilor lor naționale, de specializare în producție. După părerea noastră, adîncirea colaborării economice, cooperarea în producție și tehnico-științifică a țărilor C.A.E.R. trebuie să ducă la dezvoltarea tot mai puternică a fiecărei economii naționale, înfăp- tuindu-se — așa cum s-a subliniat și la recenta consfătuire a C.A.E.R. — pe baza respectului independenței și suveranității fiecărui stat socialist. Perfecționarea cooperării nu se bazează pe crearea de organisme supranaționale, nu trebuie să afecteze în nici un fel planurile economice naționale, independența unităților economice din fiecare țară. Colaborarea și cooperarea economică se întemeiază pe liberul c®nsimțămînt și interesul fiecărui stat de a participa la o formă sau alta de cooperare. Acordăm o deosebită importanță hotărîrii a- doptate de sesiune cu privire la încheierea unor acorduri de lungă durată, care să conțină obligații ferme pentru fiecare parte — de aceasta depinzînd în mare măsură desfășurarea colaborării în concordanță cu planificarea fiecărei economii naționale. Așa cum am mai spus și altă dată, partidul și guvernul țării noastre consideră că relațiile de colaborare și cooperare economică, tehnico-științifică nu trebuie să fie afectate în nici un fel de deosebirile de păreri care pot apărea în probleme ideologice privitoare la construcția socialistă, la mișcarea comunistă sau la viața internațională.Acordînd o atenție deosebită relațiilor cu țările din C.A.E.R., România va dezvolta și în viitor colaborarea economică și tehnico-științifică cu toate statele socialiste, văzînd în aceasta atît un factor al progresului fiecărei țări, cît și o contribuție importantă la întărirea sistemului socialist mondial.Pornind de la necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, țara noastră va extinde legăturile economice și tehnico-științifice cu celelalte țări avînd orîn- duiri sociale diferite — atît cu state capitaliste avansate, cît și cu țări în curs de dezvoltare — pe baza avantajului reciproc, a respectului independenței și a neamestecului în treburile interne. în etapa actuală o importanță tot mai mare capătă noile forme de colaborare și cooperare în domeniul producției, al științei și tehnicii — forme pe care țara noastră le va promova cu consecvență.Creșterea comerțului exterior în cincinalul următor va fi de 40—45 la sută. Este necesar să se ia toate măsurile pentru a se asigura realizarea atît a exporturilor cît și a importurilor, corespunzător necesităților dezvoltării economiei noastre naționale, asigurării unei ba-
5. Pregătirea cadrelor, dezvoltarea 

învățămîntului și științei corespunzător 
exigențelor în continuă creștere 

ale societății socialisteStimați tovarăși,Nivelul actual al societății socialiste, perspectivele evoluției sale impun perfecționarea multilaterală a învățămîntului, într-o concepție unitară, pe baza programului de perspectivă de pregătire a cadrelor, în strînsă legătură cu dezvoltarea economică și socială. în acest sens, Directivele Comitetului Central și Legea învățămîntului — adoptate anul trecut — asigură orientarea și cadrul de modernizare a învățămîntului pe o lungă perioadă de timp. Hotăritoare este acum activitatea organizatorică, practică; Ministerul Învățămîntului trebuie să acționeze cu promptitudine și eficiență pentru concretizarea hotărîrilor elaborate de partid.O importanță de prim ordin pentru realizarea marilor obiective de progres economic și social al țării noastre are asigurarea formării și calificării cadrelor de oameni ai muncii de toate categoriile, a noi contingente de specialiști și tehnicieni. Corespunzător acestei cerințe va fi orientată întreaga noastră politică de dezvoltare și diversificare a învățămîntului. în acest scop este necesar să se asigure îndeplinirea hotărîrii cu privire la generalizarea învățămîntului de 10 ani și perfecționarea continuă a învățămîntului liceal.în condițiile generalizării școlii de 10 ani, se va trece la reducerea duratei de școlarizare în învățămîntul profesional, instruirea elevilor 

porturilor, este necesar ca ministerele, centralele industriale, consiliile populare să asigure amplasarea judicioasă a noilor obiective economice, ținînd seama de sursele de materii prime și posibilitățile de desfacere a produselor.în încheierea acestui capitol dorim să subliniem că efortul pentru sporirea eficienței producției materiale, pentru ridicarea calitativă a întregii noastre activități economice, reprezintă o problemă fundamentală a construcției socialismului în etapa actuală. Realizarea acestui obiectiv va asigura dezvoltarea tot mai dinamică a României pe calea progresului și bunei stări, va accelera mersul nostru înainte pe drumul civilizației socialiste, (Aplauze puternice).

lanțe de plăți echilibrate. La întocmirea planurilor economice va trebui să avem în vedere asigurarea cu prioritate a mărfurilor pentru export. Extinderea exportului impune totodată studierea aprofundată a conjuncturii pieței externe, a tendințelor dezvoltării economiei mondiale, a cerințelor actuale și de perspectivă ale vieții internaționale.întreprinderile, ministerele, Ministerul Comerțului Exterior trebuie să asigure respectarea cu strictețe a contractelor la export, să exercite un control exigent al calității produselor, preocupîndu-se de îndeplinirea în cele mai bune condiții a obligațiilor asumate față de clienții străini. Este necesar să legăm mai strîns unitățile producătoare de activitatea de comerț exterior, să îmbunătățim cointeresarea materială a acestora, astfel încît beneficiile întreprinderilor și veniturile colectivelor de oameni ai muncii să depindă de valorificarea produselor la export. Trebuie combătută cu tărie mentalitatea unor tovarăși care neglijează eficiența economică a activității comerciale, considerînd că important este să se obțină valută fără a se interesa cît costă aceasta, cîtă muncă națională se consumă pentru producerea mărfurilor exportate. Nu putem să admitem ca pe calea comerțului exterior să se irosească o parte din plusprodu- sul poporului.Avînd în vedere că în anii următori volumul importurilor, îndeosebi de materii prime, va cunoaște o creștere foarte mare, este necesar să luăm măsuri pentru a asigura surse certe de aprovizionare, să încheiem contracte de lungă durată care să dea stabilitate deplină aprovizionării economiei naționale. în același timp, ministerele economice, Comitetul de Stat al Planificării trebuie să se preocupe mai atent de punerea în valoare a materiilor prime interne, inclusiv a minereurilor cu conținut mai sărac în substanță utilă, impulsio- nîndu-se producerea de noi materiale, de înlocuitori ai unor produse de importanță deosebită. Trebuie, de asemenea, redus importul de util, i, mașini și aparatură prin producerea loi în țară. Totodată, este necesar să dezvoltăm cooperarea în producție și tehnico- științifică cu alte state, asigurînd pe această cale o mare parte a utilajelor, mașinilor și aparaturii necesare.Realizarea marilor sarcini care ne revin în viitor în domeniul schimburilor și colaborării internaționale impune îmbunătățirea radicală a activității organizațiilor de comerț exterior, realizarea în cel mai scurt timp a măsurilor stabilite de Conferința Națională privind creșterea atribuțiilor ministerelor, ale centralelor, ale întreprinderilor economice în comerțul exterior. Totodată, se impune o simplificare a organizării activității de comerț exterior, a relațiilor dintre întreprinderile noastre și partenerii externi. în aceste condiții, Ministerul Comerțului Exterior va trebui să asigure înfăptuirea unitară a politicii noastre de colaborare internațională, îndrumarea și controlul activității din acest domeniu, să răspundă de înfăptuirea întregului plan de relații economice cu străinătatea.Partidul și statul nostru vor promova larg politica de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică cu țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii, pornind de la considerentul că aceasta slujește nu numai progresului țării noastre, intereselor civilizației generale, ci și cauzei înțelegerii și colaborării între popoare, păcii și securității internaționale. (Aplauze puternice).

realizîndu-se în principal în producție. într-o serie de meserii, pregătirea muncitorilor calificați se va înfăptui în special prin ucenicie și alte forme de calificare la locul de muncă. Pregătirea muncitorilor, calificarea cadrelor necesare economiei noastre pun sarcini serioase și în fața ministerelor și conducerilor unităților economice care trebuie să conlucreze strîns în această direcție cu Ministerul Învățămîntului, să organizeze la un nivel mai înalt formele de instruire profesională și tehnico- științifică în întreprinderi. Este necesar să se asigure împrospătarea sistematică a cunoștințelor tuturor celor ce muncesc și, în mod deosebit, perfecționarea continuă a cadrelor de
6. Ridicarea bunăstării materiale 

și spirituale a poporului-țelul supre 
al politicii partiduluiTovarăși,Ca urmare a dezvoltării economiei și a măsurilor de sporire a salariilor înfăptuite în acești ani, veniturile din salarii ale populației

'Specialitate și de conducere. Trebuie înț în condițiile progresului actual al tehni revoluției tehnico-științifice, cunoștințe] mulate cu ani în urmă nu mai pot aj specialist să-și îndeplinească în bune c sarcinile. De aceea, împrospătarea perie ■cunoștințelor este una din problemele d ale asigurării progresului economiei, ști: . culturii în țara noastră. (Vii aplauze).în conformitate cu Directivele Corni Central se va pune în continuare accer dezvoltarea învățămîntului superior tel economic, în cursul viitorului cincinal dîndu-se atenție deosebită pregătirii spi tilor în domenii care reprezintă priori tehnologia și activitatea economică mc Totodată, vor trebui perfecționate ci ramuri ale învățămîntului universitar .asigură pregătirea profesorilor, medicilc marea de cercetători pentru științe soc umanistice. Ministerul Învățămîntului, < ■didactice, consiliile și senatele universit datoria să îmbunătățească în perm, programele de învățămînt, fiecare curs, mine sistematic tot ceea ce este perim; pășit, să le pună de acord cu realizările luției tehnico-științifice contemporane, rințele practicii.O sarcină primordială care se ridică î zent în fața învățămîntului de toate g o constituie asigurarea unei strînse le între școală și viață, între școală și r practicii. Activitatea didactică în învăl tul mediu și superior trebuie astfel con' încît, paralel cu însușirea cunoștințelor tice, viitorii specialiști să aibă posibi în anii de studii să efectueze o temeinic, vitate practică de specialitate care să 1 mită, după absolvire, să se integreze c rapid în producție, cu randament max: învățămîntul agricol, anul școlar trebuie eșalonat încît să permită participarea e și studenților la principalele lucrări ag Formarea de deprinderi practice și prej tineretului pentru viața socială activă t să constituie preocupări și pentru învăj tul cu profil teoretic, umanist.» Totodati necesar ca membrii corpului didactic s. legături permanente cu unitățile prodi să participe efectiv la soluționarea uno bleme concrete în domeniul specializă în activitatea de producție, economică s cial-culturală. Dezvoltîndu-și și perfect du-și necontenit activitatea, școala își • deplini mai bine nobila misiune de forn noilor generații ale patriei, de pregătire structorilor de mîine ai socialismului și nismului pe pămîntul României. (Aplau delungate).în ultimii ani, pe baza hotărîrilor greșului al IX-lea au fost adoptate o se măsuri menite să creeze un cadru fav dezvoltării și orientării activității știirîn concordanță cu programul de dezv social-economică a țării, cercetarea treb contribuie direct la lărgirea bazei de n prime și substanțe utile, a bazei eneri la conceperea de noi tehnologii, mașini, u instalații cu performanțe superioare, noi de plante și animale productive, noi l de consum, la satisfacerea multiplelor ale societății. Desigur, am obținut în i o serie de rezultate pozitive în ultim Dar, trebuie șă spunem deschis, aceste tate sînt încă departe de a corespunde țelor și posibilităților. Este necesar ca os de știință din toate domeniile — și în ț rînd cei din domeniul cercetărilor tehn să înțeleagă că nu se pot prezenta cu fi sus în fața poporului decît în măsura îi prin activitatea lor aduc o contribuție tc mare la progresul general al societății. ] putem mulțumi să apelăm numai la impi inteligență ; trebuie să înțelegem că ; este o latură inseparabilă a producției riale, a progresului economic și social a' noastre. Să curmăm cu desăvîrșire meni tea care se mai manifestă la unii cerce— ce-i drept puțini — care consideră că este „să cerceteze" și „să publice", nu să rezultate concrete societății. Totul este c< societății, tovarăși !^Ce se scrie, cum iSș, s pentru posteritate, vor judeca cei diri • Noi, cei de astăzi, îl apreciem pe om știință după ce dă societății în care tr; Singur, titlul nu contează ; munca, re rile concrete, acestea contează ! (Vii aplSarcinile mari care stau în fața cerc impun concentrarea forțelor spre probii esențiale, înlăturarea actualei dispersări maticii care irosește forțele și scade r mentul cercetării. Totodată trebuie să S' mine actuala fărîmițare a rețelei unit de cercetare printr-o grupare corespunză a institutelor și centrelor de cercetare, perfecționarea profilului și a structurii tora. Trebuie să punem capăt practicii transforma institutele în... proprietate f nală ; orice institut aparține statului! C institute pentru necesitățile societății, nu tru uzul unor persoane ! Mulți dintre neavoastră — sînt aici numeroși academ— cunosc cazuri de felul celor la car refer. Firește, este și vina celor care au bat înființarea unor asemenea institi conducerii statului și partidului. Dar, tot ducerii statului și partidului îi revine ol ția de a pune capăt acestei stări de lui mentalității celor care se consideră propri de institut atît cît trăiesc —• cît și după mc lăsîndu-1 moștenire. (Animație în sală aplauze). Noi am lichidat feudalismul și talismul în toate domeniile ; trebuie să 1 dăm cu hotărîre spiritul de feudă și în sector. (Aplauze puternice). Este, de asemi necesar să se urgenteze trecerea activ unităților de cercetare pe principiul gest economice proprii și adoptarea unor m; practice de scurtare a ciclului de cerce proiectare, producție. Ministerele și org< centrale trebuie să dea mai multă atenție cepției și cercetării științifice proprii, să totul ca știința să slujească în tot mai 1 măsură societatea noastră, să contribu: bunăstarea întregului nostru popor. (V plauze).

au fost în 1968 mai mari cu peste 26 la : decît în 1965. Au crescut, în același timp 16,2 la sută veniturile bănești ale țărăni
(Continuare în pag. aVI-a)
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RAPORTUL COMITETULUI CENTRAL 
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
din pag. aV-a)de pensii, pentru asigurări și ajutoare este în prezent aproape dublu în com- cu anul 1965 ; în această perioadă s-au > pensiile pentru țăranii cooperatori; studenților au fost majorate cu circa ită ; în urma sporirii alocației de stat copii, fondurile destinate acestui scop ă în 1969 la circa 4 miliarde lei; s-a t mărirea duratei concediilor de odih- lalariaților. Evoluția dinamică a econo- >astre a permis, în această perioadă, unui număr de aproape 500 000 noi e muncă.așteți, tovarăși, că în cursul cincinalu- st necesar să se majoreze unele tarife ri, pentru a așeza pe criterii economice se activitatea unor sectoare în care ile nu acopereau cheltuielile. Cu toate pe baza ansamblului măsurilor de um și a celor care vor fi luate în con- 

j pentru majorarea salariilor, se preli- i pînă la sfîrșitul cincinalului actual, real să sporească cu circa 23 la sută, du-se în limitele stabilite în Directi- ngresului al IX-lea; se vor realiza, de ea, sarcinile privind sporirea venituri- e ale țărănimii.presie a sporirii puterii de cumpărare ației o constituie creșterea cu 31 la sută, față de 1965, a volumului de mărfuri j prin comerțul socialist. în actualul l construcțiile de locuințe au cunoscut jare deosebită ; în anii 1966—1968 s-au it din fondurile statului și ale popu- proape 353 mii de locuințe; peste un de cetățeni s-au mutat în case noi. lezvoltat puternic baza materială a înotului, a ocrotirii sănătății, a științei arii; fiecare al cincilea cetățean este u student, toți oamenii muncii au acces orile artei, științei și culturii.tovarăși, în linii mari, tabloul realiză- obîndite în acești ani în înfăptuirea rnului partidului de ridicare a nivelu- trai material și cultural al poporului ro- lesigur, mai avem mult de făcut pentru ira condiții de viață corespunzătoare • cetățenilor patriei, pentru a ridica gra- civilizație al națiunii noastre socialiste, item convinși că prin munca întregului vom asigura un nivel de trai tot mai it pentru toți cetățenii țării.

PERFECTIONAREA RELAȚIILOR SOCIALISTE 
DE PRODUCȚIE, A ORÎNDUW! NOASTRE 

SOCIALE Șl DE STATițea sînt direcțiile și orientările princi- e dezvoltării economice de perspectivă, probarea lor de către Congres vom trece orarea planului cincinal următor în așa în prima jumătate a anului 1970 să-l dezbate și aproba în Marea Adunare ilă. Fără îndoială că în procesul defi- i planului cincinal și a muncii ce se va ra pentru înfăptuirea sa vor apare noi care vor permite nu numai realizarea,• epășirea prevederilor cuprinse în Di- asigurîndu-se astfel ridicarea într-un ,T)t mai rapid a României pe culmile Ci- ;i socialiste și comuniste. (Aplauze pu- 
prelungite).varăși,acționar,ea multilaterală a societății noas- âaliste cere atît o linie generală clară, o intensă muncă organizatorică pentru ‘erea ei în viață. De aceea, o importanță mentală are stabilirea celor mai cores- :oare forme organizatorice și metode de care să țină seama de cerințele fiecărei prin care trece societatea noastră, de ■mele arzătoare ridicate de viață.activitatea sa, partidul nostru pornește premisa că, o dată cu creșterea forțelor oducție trebuie asigurată perfecționarea luă a relațiilor de producție, aceasta rea- u-se nu ca rezultat al acțiunii oarbe a le- obiective, ci în mod planificat, conștient, mare a acțiunii organizate a oamenilor, cum se știe, o dată cu lichidarea claselor atatoare și victoria socialismului în țara ră s-a realizat concordanța fundamentală forțele de producție și relațiile de pro- L Proprietatea asupra mijloacelor de icție, producția și repartiția venitului na- [ au căpătat caracter social. Activitatea ră trebuie să aibă ca scop asigurarea per- ntă a dezvoltării atît a forțelor de pro- e cît și a relațiilor de producție, evitarea for nepotriviri și discordanțe între ele. bunătățirea și perfecționarea sistemului de ficare, ridicarea nivelului științific al ității de organizare și conducere a vieții >mice și sociale au o importanță hotărî- pentru asigurarea în continuare a con- inței între forțele de producție și relațiile roducție, pentru progresul general al soții noastre. Măsurile stabilite de Confe- Națională a partidului în acest sens au t scop creșterea rolului statului în condu- i întregii activități economice, în dezvol

în viitorul cincinal va spori avuția națională și ca atare posibilitățile de satisfacere în condiții tot mai bune a necesităților oamenilor muncii. Venitul național va crește în 1975 cu 45—50 la sută față’de 1970 și pe această bază va spori în măsură însemnată fondul de consum ; salariul real va spori cu 16—20 la sută; vor fi îmbunătățite pensiile mici și, ca urmare, veniturile totale ale pensionarilor se vor mări cu 1,3 miliarde lei; vor crește, de asemenea, pensiile țăranilor cooperatori. în legătură nemijlocită cu creșterea producției agricole, vor spori cu 15—20 la sută veniturile reale ale țărănimii. Volumul mărfurilor vîn- dute prin comerțul socialist va spori cu 30—35 la sută; se vor extinde și diversifica serviciile către populație.Partidul va acorda și în viitor toată atenția îmbunătățirii condițiilor de locuit ale populației. în următorul cincinal trebuie să asigurăm o îmbinare mai rațională a eforturilor făcute de stat cu mobilizarea mai largă a fondurilor populației pentru construcția de locuințe. în acest scop se prevede să se construiască pînă în 1975 aproximativ 500 mii de apartamente, dintre care cel puțin jumătate vor fi locuințe proprietate personală.în anii următori va continua acțiunea de sistematizare a orașelor, se vor face noi eforturi pentru dotarea tehnică-edilitară a acestora. La amplasarea noilor ansambluri de locuințe se va urmări ocuparea cît mai rațională a terenurilor, sporirea densității construcțiilor, restrîngerea la strictul necesar a perimetrului orașelor.De asemenea, va trebui să se treacă efectiv la înfăptuirea programului de sistematizare a localităților rurale. Consiliile populare trebuie să ia măsuri pentru delimitarea precisă a perimetrului fiecărei localități, interzicîndu-se cu desăvîrșire executarea construcțiilor în afara acestuia.Pînă în 1975 cheltuielile social-culturale vor crește cu circa 27 la sută față de 1970. în în- vățămîntul de cultură generală se vor construi peste 13 000 săli de clasă și noi locuri în internate ; totodată, vor fi date în folosință spații de învățămînt și cămine în învățămîn- tul profesional, mediu, de specialitate și superior.Ministerul Sănătății trebuie să acționeze mai hotărît pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de Comitetul Central, să asigure moderni
III.

tarea bazei tehnico-materiale a societății socialiste, exercitarea la un nivel tot mai înalt a funcției sale economico-organizatorice.Un rol important au organizarea și conducerea întreprinderilor economice. Viața a demonstrat că conducerea unipersonală nu mai corespunde actualei etape a sistemului nostru socialist de producție. în condițiile proprietății comune asupra mijloacelor de producție se impune, ca o necesitate obiectivă, realizarea conducerii colective, participarea nemijlocită a oamenilor-muncii la conducerea activității economice. Crearea comitetelor de direcție și a consiliilor de administrație, stabilirea obligativității prezentării dării de seamă în fața a- dunărilor generale ale salariaților corespund condițiilor noi ale dezvoltării forțelor de producție din țara noastră. Aceasta asigură ca problemele de bază ale activității întreprinderilor să fie rezultatul gîndirii celor mai buni specialiști, a întregului colectiv de oameni ai muncii.Realizarea concordanței între forțele de producție și relațiile de producție presupune, în același timp, asigurarea unei dezvoltări juste, proporțional^, a diferitelor ramuri economice, stabilirea unor raporturi raționale între ele, îndeosebi a raportului între dezvoltarea industriei și agriculturii. Aceasta impune, de asemenea, repartizarea cît mai judicioasă a forței de muncă în economie, știință și cultură, și mai ales asigurarea preponderenței forței de muncă în sectorul producției materiale — ho- tărîtor pentru progresul societății, pentru dezvoltarea activității social-culturale.O problemă deosebit de importantă a conducerii societății, a perfecționării relațiilor de producție în orînduirea noastră este organizarea rațională a aparatului de stat, simplificarea și apropierea sa de mase, reducerea sistematică a personalului administrativ-funcționăresc și creșterea continuă a personalului direct productiv, apropierea organelor centrale de conducere de unitățile de producție, de activitatea economico-socială concretă. în acest spirit au
1. Rolul statului în etapa actuală ' 

a edificării socialismului în RomâniaTovarăși,în ultimii ani, în țările socialiste și în mișcarea comunistă și muncitorească au loc ample 

zarea continuă și perfecționarea rețelei de ocrotire a sănătății, să introducă mai multă disciplină, corectitudine și grijă în activitatea de asistență medicală a populației, să dezvolte în acest domeniu cercetarea științifică.O atenție însemnată se va acorda îmbunătățirii condițiilor de odihnă ale oamenilor muncii, dezvoltării rețelei și creșterii capacității unităților balneare și de tratament, dotării și utilării acestora. O largă dezvoltare va cunoaște activitatea turistică, urmărindu-se punerea mai deplină în valoare a condițiilor naturale favorabile de care beneficiază țara noastră.în cadrul dezbaterii documentelor Congresului, mai mulți tovarăși au ridicat problema duratei zilei de muncă, propunînd să se analizeze posibilitatea reducerii ei în perspectivă. Trebuie subliniat că problema reducerii programului de lucru face obiectul preocupării conducerii de partid și de stat și ea își va găsi rezolvarea în viitor. Aceasta cere însă ridicarea substanțială a gradului de organizare a muncii, aplicarea pe scară largă a mecanizării și automatizării proceselor de producție care să permită obținerea unei înalte productivități. De aceea, va trebui să se elaboreze un plan de măsuri pe baza cărora, o dată cu crearea condițiilor necesare, să se poată trece treptat la reducerea în perspectivă a duratei zilei de muncă.Partidul nostru a arătat și arată deschis ca veniturile din salarii, veniturile țărănimii, cheltuielile social-culturale ale statului vor crește numai în concordanță și pe măsura dezvoltării producției materiale, a sporirii productivității muncii și a,venitului național.Organele și organizațiile de partid, instituțiile de stat centrale și locale trebuie să acorde toată atenția studierii și rezolvării cererilor oamenilor muncii, asigurînd mai multă promptitudine și operativitate în soluționarea lor, să manifeste solicitudine față de cetățeni, să pună în cențrul întregii lor activități grija pentru satisfacerea exigențelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii, pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor.îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului, creșterea gradului de civilizație și bunăstare a națiunii noastre este țelul suprem al politicii partidului nostru, rațiunea întregii sale activități, obiectivul central al construcției socialismului. (Aplauze prelungite).

fost concepute și înfăptuite măsurile de îmbunătățire a organizării administrative a teritoriului țării, care oferă un cadru superior de participare a maselor la rezolvarea treburilor obștești, de ridicare a eficienței și operativității organelor locale ale puterii de stat.Deși nu a trecut mult timp de la experimentarea și introducerea în practică a unora din măsurile stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională, au devenit de pe acum evidente utilitatea și eficacitatea lor ; s-a demonstrat în mod concret faptul că ele corespund necesității evoluției neîntrerupte, multilaterale a țării noastre. Este necesar să se urgenteze aplicarea întregului ansamblu de măsuri privind folosirea mai bună a pîrghiilor economice, îmbunătățirea sistemului financiar și de credit, a sistemului de aprovizionare și de stabilire a prețurilor, introducerea unei ordini mai riguroase în administrarea avutului statului, în folosirea fondurilor și în gospodărirea întreprinderilor.Desigur, și în viitor la baza întregii noastre activități economice și sociale va sta principiul centralismului democratic care permite statului socialist să exercite prerogativele fundamentale cu care l-a investit poporul. Aceasta nu are însă nimic comun cu centralismul excesiv ; dimpotrivă, el presupune îmbinarea armonioasă a conducerii centrale cu autonomia largă a unităților, cu sporirea atribuțiilor și răspunderii întreprinderilor. Este necesar să combatem cu energie și fermitate tendințele de încorsetare birocratică a acestora, să dezvoltăm spiritul de inițiativă al unităților economice, al organelor administrative și al instituțiilor social-culturale.Valorificarea rațională și eficientă a potențialului material și uman de care dispunem impune perfecționarea continuă a conducerii, planificării și organizării economiei, folosirea judicioasă a pîrghiilor economice, studierea și aplicarea legilor obiective proprii noii orânduiri — condiție esențială a dezvoltării cu succes a societății socialiste.

discuții cu privire la rolul statului socialist, la locul său în societate și la perspectiva sa de viitor. Lucrurile se prezintă uneori în așa 

fel încît s-ar putea deduce că în socialism statul ar fi ceva imuabil, neschimbător, veșnic, că în acest domeniu, o dată cu instaurarea orînduirii noi, ar înceta să mai acționeze legile dialecticii. în același timp, se exprimă și unele păreri după care ar trebui grăbit procesul de diminuare a rolului statului în societate, ignorîndu-se condițiile istorice concrete, interne și internaționale actuale. Se mai vorbește, de asemenea, și azi, cîteodată, despre dictatura proletariatului și despre stat, ca și cum am fi în primii ani după cucerirea puterii politice, cînd clasa muncitoare, statul mun- citoresc-țărănesc înfăptuiau sarcina istorică a lichidării claselor exploatatoare.Este evident că nu poate fi abordată în mod științific problema atît de complexă a rolului și funcțiilor statului în socialism fără a lua în considerare întreg ansamblul condițiilor sociale interne și internaționale contemporane. Caracterul funcțiilor statului, ponderea acestora se schimbă o dată cu modificările Ce apar în dezvoltarea societății, în opera de edificare a socialismului. Activitatea actuală și de perspectivă a statului, procesul dispariției sale treptate au o deosebită însemnătate, de înțelegerea lor justă fiind strîns legată însăși conducerea conștientă a operei de făurire a noii orînduiri. După cum este cunoscut, teoria țnarxist-leninistă a demonstrat că statul a apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării social- istorice, o dată cu împărțirea societății în clase, și că va dispare atunci cînd vor dispare clasele sociale. Fără îndoială, după lichidarea claselor exploatatoare, pe măsura desfășurării procesului de omogenizare a societății socialiste, rolul statului se schimbă, modificîndu-se și formele sale de acțiune. în perspectiva făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a creării premiselor pentru trecerea la comunism, funcțiile statului se vor schimba și mai mult, activitatea sa internă concentrîn- du-se în direcția organizării producției, a vieții științifice și culturale.Nu putem să nu atragem atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru buna funcționare a aparatului de stat, a conducerii economiei, culturii, a întregii vieți obștești, tendințele de birocratism care pot duce la ruperea de masele largi populare, la apariția unor contradicții sociale profund dăunătoare intereselor construcției socialiste. Iată de ce este necesar să fie tot mai mult întărit controlul opiniei publice asupra activității organelor de conducere ale statului, la toate nivelurile. Trebuie să veghem ca statul să nu se transforme într-Un Organism deasupra claselor, a societății, ci să se integreze organic — dacă se poate spune astfel — în societatea socialistă. Aceasta presupune ca toate organele de conducere ale statului să fie emanația maselor, să-și desfășoare activitatea în strînsă unitate cu poporul. Fiecare activist își justifică funcția și locul său în ierarhia socială în măsura în care se dovedește capabil să asigure conducerea optimă a treburilor obștești, soluționarea problemelor ridicate de oamenii muncii. 
(Vii aplauze).Măsurile luate de Comitetul Central și de guvern în anul 1968 pentru lichidarea unor forme de retribuție nelegate direct de muncă, pentru perfecționarea cointeresării materiale, au așezat pe baze mai juste repartiția între membrii societății. Măsurile respective urmăresc totodată creșterea răspunderii fiecărui membru al societății pentru felul în care își realizează atribuțiile, pentru pregătirea sa profesională, științifică și culturală. Este întru- totul justificat ca, o dată cu stimularea celor ce își îndeplinesc sarcinile cu rezultate bune, cei care nu-și fac datoria, care aduc daune avutului obștesc, să suporte direct, din buzunarul propriu — și nu din avuția societății — urmările neglijențelor și lipsurilor de care dau dovadă. Veniturile personale, veniturile întregului colectiv trebuie să fie nemijlocit legate de rezultatul activității unităților respective ; în mod firesc ele trebuie să crească cînd realizările sînt mari și să scadă cînd sarcinile nu se îndeplinesc integral. Partidul nostru acordă o deosebită atenție perfecționării sistemului de cointeresare materială și remunerare a muncii — factor esențial în stimularea energiilor și capacităților celor ce muncesc. Noul sistem de salarizare, care urmează să fie generalizat în toate ramurile economiei, asigură un raport mai judicios al remunerării între diferitele sectoare ale creației materiale și spirituale, precum și o aplicare mai consecventă a principiilor socialiste de repartiție.Viața arată că nu au dispărut cu totul mentalitățile parazitare, spiritul de nepăsare față de interesele generale ale societății. Atitudinea de toleranță și cocoloșire a lipsurilor, practica de a nu trage la răspundere pe cei vinovați lovesc în mod direct în interesele societății, prejudiciază întregul popor. Instituirea controlului averilor este o parte a luptei împotriva acelora care își însușesc pe căi necinstite mijloace materiale și financiare din avutul poporului. Este necesar să creăm o opinie de masă intransigentă împotriva celor care atentează la bunul public, care vot să trăiască fără muncă.Perfecționarea continuă a organizării societății, a activității multilaterale a statului, a raporturilor sociale, reprezintă o condiție esențială a înaintării țării noastre pe calea societății socialiste. (Vii aplauze).Tovarăși,Partidul și guvernul se preocupă continuu de întărirea capacității de apărare a României, de perfecționarea, organizarea și îmbunătățirea înzestrării forțelor noastre armate, chemate să servească interesele poporului, să apere independența și suveranitatea patriei. Țara noastră va dezvolta și în viitor colaborarea cu armatele țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia, cu armatele celorlalte țări socialiste, fiind gata să-și îndeplinească oricînd obligațiile în cazul unui atac imperialist.Apărarea patriei este o îndatorire a fiecărui cetățean ; în condițiile de azi, în cazul unui război, nu numai armata, ci 'toți cetățenii trebuie să fie gata de a lupta pentru apărarea

2. înflorirea națiunii socialiste, 

dezvoltarea forței și coeziunii ei
Tovarăși,Dezvoltarea societății contemporane dovedește că națiunea — categorie istorică-socială căreia marxism-leninismul i-a acordat întotdeauna o atenție deosebită — își păstrează deplina valabilitate și în zilele noastre. Am fost și sîntem martorii unei uriașe mișcări mon

libertății, suveranității și integrității patriei. 
(Aplauze puternice, prelungite). Noi apreciem că un război antiimperialist, un război de apărare nu poate fi decît un război popular și că victoria se va obține nu numai pe frontul de luptă, ci prin lupta generală a întregului popor. (Vii aplauze). Acesta este sensul măsurilor luate de partid și guvern pentru formarea gărzilor patriotice și pentru pregătirea militară a tineretului — prin care se realizează dezideratul clasicilor marxism-leninismului cu privire la înarmarea de către revoluție a întregului popor.Sarcini importante revin organelor securității de stat și ale Ministerului Afacerilor Interne în lupta împotriva agenților imperialismului, a acelora care ar încerca, sub orice formă, să atenteze la cuceririle revoluționare ale clasei muncitoare, ale întregului popor ; ele sînt chemate să asigure ordinea și munca pașnică a națiunii noastre. Măsurile luate de partid și guvern pentru îmbunătățirea activității organelor de securitate și ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru lichidarea- cauzelor care au generat stările de lucruri din trecut — cînd ele acționau pe deasupra partidului și statului — asigură îndeplinirea în cele mai bune condiții a rolului lor în societate.Va trebui să veghem și în viitor ca forțele noastre armate, organele securității de stat și ale Ministerului Afacerilor Interne să-și desfășoare activitatea sub conducerea nemijlocită a partidului, să fie strîns legate de mase, să dea socoteală în fața partidului, a instanțelor constituționale, a poporului, de felul în care își îndeplinesc îndatoririle.Măsurile adoptate în vederea perfecționării activității procuraturii și tribunalelor, alegerea judecătorilor și procurorilor de către consiliile populare ' duc în mod nemijlocit la întărirea controlului organelor puterii, al maselor, asupra justiției — chemată să* asigure realizarea și respectarea legalității socialiste. Este de la sine înțeles că nu trebuie să existe sector de activitate care să nu se afle sub controlul general al partidului și statului, al poporului. Trebuie lichidată concepția burgheză după care justiția este în afara oricărui control, iar judecătorul răspunde numai în fața conștiinței sale. Judecătorul se conduce după lege și după conștiința socialistă; el trebuie să dea socoteală, să răspundă în fața poporului de felul cum își îndeplinește misiunea. (Aplauze).în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, s-au luat numeroase măsuri pentru perfecționarea activității atît a organelor centrale de stat cît și a organelor locale ale puterii. Rezultatele acestor măsuri se resimt în întreaga noastră activitate social-politică. Traducerea lor consecventă în viață, îmbunătățirea în continuare a activității acestor organe va contribui la realizarea la un nivel tot mai înalt a funcțiilor statului nostru socialist. Este necesar ca Marea Adunare Națională și Consiliul de Stat, paralel cu dezvoltarea activității legislative, să-și exercite și mai activ funcția de control asupra mersului dezvoltării economice și sociale, a modului de aplicare a legilor țării, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Consiliul de Miniștri trebuie să acționeze tot mai eficient pentru realizarea liniei generale a partidului în construcția economică și social-culturală, pentru întărirea controlului asupra .tuturor organelor centrale și locale ale administrației de stat.Un rol deosebit în activitatea statului îl au consiliile populare. Ele poartă răspunderea nemijlocită pentru organizarea și îndrumarea activității economice pe plan local, a învăță- mîntului, culturii, ocrotirii sănătății, pentru activitatea de gospodărire comunală și edilitară, organizarea activității comerciale și 'a serviciilor pentru populație. Ținînd seama de atribuțiile și competențele sporite ce le revin, comitetele executive ale consiliilor populare trebuie să-și îmbunătățească metodele de muncă, să manifeste mai multă inițiativă în vederea punerii în valoare a resurselor locale, a continuei ridicări economice și sociale a județelor, orașelor și comunelor, în apărarea proprietății socialiste, respectarea legalității și menținerea ordinii publice.în acești ani a fost desfășurată o intensă activitate legislativă avînd drept scop să pună în concordanță legile fundamentale ale status lui cu dezvoltarea și perfecționarea forțelor și relațiilor de producție. A'fost adoptată noua Constituție, charta libertății și dreptății sociale a poporului nostru. De asemenea, au fost adoptate Codul penal, Codul de procedură penală, Legea învățămîntului, Legea privind .perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, Legea organizării administrativ-teri- toriale a țării, ' Legea consiliilor populare-și altele.- Aceste legi așază pe baze trainice -relațiile' din societate,- apără proprietatea socialistă, cuceririle ■ ' revoluționare-. ale :pp,p.or-yl.ui;, - drepturile largi- ale cetățenilor patriei;. -; contri- ■ buie la perfecționarea orînduirii sociale, la dezvoltarea dreptului nostru socialist.Continuînd activitatea de îmbunătățire a legilor statului, vor trebui- elaborate noul Cod al muncii, al familiei, Codul civil și alte legi de bază menite să dea expresie juridică noilor realități economice și social-politice din țara noastră.Este necesar să luăm măsuri hotărîte pentru a așeza la baza întregii, noastre activități prevederile legilor adoptate de Marea Adunare Națională, punînd cu hotărîre capăt practicilor vechi de a se conduce prin instrucțiuni, întărind legalitatea socialistă, respectarea de către toți cetățenii a normelor de drept consfințite prin autoritatea legilor statului nostru socialist. (Vii aplauze).Corespunzător celor arătate, mai sus, noi considerăm că cerințele dezvoltării multilaterale a societății socialiste impun perfecționarea activității generale a statului, a organelor sale centrale și locale, întărirea legăturii lor cu masele, dezvoltarea democrației socialiste, a- tragerea tot mai activă la conducerea societății a întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice).

diale de redeșteptare națională a popoarelor, ai luptei pentru eliberare de sub jugul dominației colonialiste. Zeci și zeci de popoare și-au redobîndit independența, au pornit pe calea închegării, consolidării și dezvoltării ca națiuni de sine stătătoare. Lupta pentru afirma-
(Continuare în pag. a Vil-a)
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(Urmare din pag. a Vl-a)i’ea națiunilor constituie una din părțile componente esențiale ale tabloului social-politic al epocii noastre. Chiar și în țările capitaliste dezvoltate, unde națiunea burgheză a ajuns la maturitatea dezvoltării, lozinca apărării independenței naționale găsește o profundă rezonanță în rîndul maselor populare, al claselor progresiste, inclusiv în rîndul unor cercuri ale burgheziei naționale. Națiunea nu-și încetează rolul și misiunea nici după revoluția proletară, o dată cu transformarea revoluționară a societății pe baze socialiste. Dimpotrivă, trecerea de . la capitalism la socialism reprezintă ridicarea națiunii pe o treaptă calitativ superioară. înte- meindu-se pe lichidarea exploatării și asupririi, pe instaurarea dreptății și egalității sociale, națiunea socialistă asigură pentru prima oară îmbinarea intereselor și aspirațiilor tuturor claselor, a tuturor membrilor societății, punerea în valoare și dinamizarea energiei întregului popor în direcția progresului și prosperității. Edificator în această privință este procesul formării națiunii române, care, după cum se știe, datorită dominației străine, a avut loc în condiții istorice deosebit de grele, în- chegîndu-se mult mai tîrziu ca în alte țări. Abia după eliberarea țării, după preluarea puterii de către clasa muncitoare, lichidarea claselor exploatatoare și făurirea orînduirii socialiste, energiile și capacitățile creatoare ale națiunii noastre au fost pe deplin descătușate, devenind cu adevărat o uriașă forță dinamică pe drumul progresului și civilizației României. (A- 
plauze puternice).Este cunoscut că burghezia, imperialismul nesocotesc interesele naționale ale popoarelor, încalcă în mod brutal drepturile lor suverane, promovează o politică de inegalitate între națiuni, de subordonare a altor țări ; aceasta generează opoziția înverșunată a popoarelor asuprite, adversitate și învrăjbire în relațiile internaționale, alimentează neîncrederea și suspiciunea între state. Națiunea socialistă nu-și realizează aspirațiile de progres pe seama sau în detrimentul intereselor altor națiuni, nu încalcă dreptul nimănui la dezvoltare liberă și suverană. Ca atare, dispar bazele obiective ale antagonismului între națiuni, ale cultivării naționalismului și șovinismului, ale tendințelor de hegemonie.Spre deosebire de orînduirile precedente, socialismul oferă premisele pentru înflorirea multilaterală a națiunilor, pentru îmbinarea organică a intereselor naționale cu interesele internaționale ale popoarelor. Internaționalismul socialist nu presupune sacrificarea sau lezarea intereselor naționale, ci, dimpotrivă, a- firmarea deplină a acestora ; tot astfel grija față de interesele propriului popor nu înseamnă ignorarea cerințelor internaționalismului, ci presupune dezvoltarea solidarității internaționale. (Vii aplauze). Progresul fiecărei națiuni, emanciparea socială și națională a fiecărui popor reprezintă fundamentul trainic al solidarității internaționale a țărilor socialiste, al întăririi siștemului socialist mondial. (Aplauze 

puternice).Desigur, nu trebuie uitat că relațiile dintre națiunile socialiste — care nu au precedent în istorie — nu s-au putut cristaliza de la început într-o formă perfectă, desăvîrșită, că ele mai păstrează încă, pe alocuri, urme ale vechiului. Tocmai de aceea una din îndatoririle comuniștilor este, după părerea noastră, lupta hotărîtă împotriva oricăror manifestări contrare spiritului marxism-leninismului, împletirea justă a grijii pentru interesele naționale ale propriului popor, cu preocuparea pentru întărirea solidarității internaționaliste a tuturor țărilor socialiste, a tuturor celor ce muncesc din în
treaga lume. (Aplauze îndelungate).

3. Adîncirea democrației socialiste, 
intensificarea participării poporului 

la conducerea statului
Tovarăși,După Congresul al IX-lea, partidul a desfășurat o largă activitate pentru dezvoltarea democrației socialiste, pentru stimularea puternică și multilaterală a inițiativei creatoare a tuturor oamenilor muncii în construcția noii orînduiri. S-au intensificat dezbaterile publice și schimbul de opinii în probleme majore ale vieții economice și sociale. Au devenit practici curente întîlnirile cu oamenii muncii, cu reprezentanții organizațiilor de masă, de creație, cu specialiști din toate domeniile de activitate, acestea prilejuind conturarea unor modalități mai propice pentru soluționarea diferitelor probleme ale construcției socialiste. Partidul a acționat cu hotărîre pentru întărirea legalității socialiste, pentru garantarea suveranității legii.Inițiind și conducînd nemijlocit acest proces, partidul a pornit și pornește de la faptul că, în esență, problema dezvoltării democrației socialiste este problema participării active a poporului la conducerea treburilor țării.Desigur, procesul adîncirii și perfecționării democrației socialiste nu poate fi considerat încheiat; el se desfășoară paralel cu dezvoltarea întregii noastre orînduiri. O importanță deosebită are stimularea criticii constructive a maselor împotriva neajunsurilor din viața de stat, economică și social-culturală. Critica și autocritica constituie în societatea noastră un puternic instrument al progresului social, ele ne ajută să adoptăm hotărîrile cele mai juste, să îndreptăm măsurile greșite, să acționăm în conformitate cu cerințele vieții, cu interesele întregului popor.Desigur, tovarăși, vorbind de critică și autocritică trebuie să spunem că începe să devină o practică de a se recunoaște greșelile și de a se continua, după aceea, să se acționeze la fel. Este necesar ca, încurajînd critica și autocritica, să facem ca rezultatele acestora să se simtă efectiv în îmbunătățirea activității Critica și autocritica să nu se transforme într-o formalitate ! (Vii aplauze). Noi considerăm că critica constructivă îndreptată împotriva fenomenelor negative, a practicilor străine societății noastre, nu subminează puterea socialistă, nu slăbește bazele noii orînduiri; dimpotrivă, aceasta este o garanție a mersului nostru înainte, a perfecționării continue a conducerii și organizării societății socialiste.Dezvoltarea democrației socialiste, stimularea criticii nu au nimic comun cu spiritul anarhic, cu ignorarea legilor și normelor sociale, cu nesocotirea obligațiilor față de societate ale fiecărui cetățean. O parte compo-

Socialismul realizînd idealurile de dreptate socială are totodată menirea să asigure întărirea și dezvoltarea națiunii — care va dăinui încă multă vreme și va juca un rol deosebit de important în evoluția istorică a societății, în progresul material și spiritual al popoarelor, în lupta pentru victoria socialismului și comunismului. (Vii aplauze).Tovarăși,Una din marile înfăptuiri ale orînduirii noastre socialiste este rezolvarea, în spiritul marxism-leninismului, a problemei naționale, crearea condițiilor pentru afirmarea socială multilaterală a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate.Ridicarea economică și socială a tuturor județelor, asigurarea acelorași condiții de muncă și viață constituie temelia egalității între români, maghiari, germani, sîrbi și alte naționalități. Oameni ai muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare sînt membri ai partidului nostru, ai organizațiilor de masă și obștești, fac parte din organele de conducere ale partidului și statului, ale organizațiilor economice, din consiliile populare. Partidul și statul manifestă atenție și preocupare permanentă pentru soluționarea cerințelor fiecărei naționalități, pentru participarea cît mai largă a acestora la viața economică, politică și social-culturală a țării. Este asigurată folosirea liberă a limbii materne, instruirea publică în limba proprie, dezvoltarea culturii, a creației spirituale. în rețeaua învățămîntului cu limba de predare maghiară, germană și a altor naționalități, care cuprinde aproape 2 000 de școli și secții, învață peste 240 000 de elevi; în întreaga țară funcționează 12 instituții artistice de stat ale naționalităților conlocuitoare, apar peste 40 de ziare și reviste, sînt editate anual cărți și broșuri într-un tiraj de aproape 3 300 000 de exemplare în limbile acestor naționalități. Statul înlesnește, de asemenea, oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare posibilitatea de a-și însuși limba română, pentru a se putea afirma nestînjenit în toate sferele de activitate ale societății.Constituirea consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare a creat cadrul organizatoric adecvat pentru intensificarea activității so'cial-politice a acestora. Aceste consilii sînt chemate să stimuleze participarea tot mai activă a cetățenilor de alte naționalități la viața socială, la conducerea țării, să contribuie activ la promovarea politicii naționale marxist-leniniste a partidului, la cimentarea unității întregului nostru popor. (Aplauze).Organele și organizațiile de partid din județele și localitățile în care trăiesc oameni ai muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, toate organele partidului și statului nostru au datoria de a asigura și în viitor înfăptuirea neabătută a politicii naționale marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, de a veghea la respectarea prevederilor constituționale și, totodată, de a acționa pentru educarea maselor în spiritul frăției și unității între poporul român și naționalitățile conlocuitoare. (Vii aplauze). Este necesar să se desfășoare o astfel de activitate îneît toți cetățenii — români, maghiari, germani sau de altă naționalitate — strîns uniți sub conducerea partidului să-și închine capacitățile înfăptuirii programului de înflorire a patriei comune. Munca și creația comună vor duce la unirea tot mai strînsă a poporului român și naționalităților conlocuitoare în cadrul marii familii a României socialiste. (Aplauze pu
ternice).

nentă indisolubilă a democrației socialiste este creșterea spiritului de răspundere civică, întărirea conștiinței îndatoririi tuturor de a-și consacra forțele, capacitatea, competența, binelui public, intereselor generale ale națiunii.Partidul nostru pornește de la concepția că socialismul trebuie să fie societatea totalei împliniri a personalității umane, în care fiecare cetățean să se simtă stăpîn pe destinul său, să poată gîndi și acționa nestingherit în folosul progresului societății. (Aplauze pu
ternice).în condițiile cînd clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, intelectualitatea și cu alte pături sociale, înfăptuiește, sub conducerea Partidului Comunist Român, edificarea noii orînduiri sociale, sindicatele — organizația de masă a clasei muncitoare, a tuturor salaria- ților — au rolul de a acționa neabătut pentru înfăptuirea liniei generale a partidului; ele trebuie să pună în centrul activității munca pentru înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a României socialiste.O sarcină importantă a sindicatelor este de a se preocupa îndeaproape de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii, de a participa activ la elaborarea măsurilor privind sistemul de salarizare, organizarea asistenței sociale, a protecției muncii și a altor măsuri privind ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.Sarcini importante revin sindicatelor în ridicarea calificării profesionale, a nivelului tehnic și științific al tuturor salariaților. Sindicatele trebuie să ia atitudine fermă împotriva atitudinii înapoiate față de muncă, pentru întărirea disciplinei și ordinii, pentru apărarea și dezvoltarea proprietății obștești, a avuției noastre naționale. Ele trebuie să desfășoare o intensă activitate educativă, cultural-artistică, combătînd cu tărie concepțiile retrograde, acționînd pentru formarea conștiinței socialiste. Sindicatele au sarcina de mare răspundere de a organiza și exercita controlul obștesc asupra activității de deservire a oamenilor muncii, sprijinindu-se activ pe masele largi populare.Măsurile luate de Conferința Națională au dus la creșterea rolului și răspunderii sindicatelor în statul nostru. Ele au reprezentanți în guvern, în organele de conducere colectivă ale ministerelor, ale întreprinderilor și altor organizații economico-sociale. Prin aceasta se creează condiții ca ele să participe tot mai activ la elaborarea tuturor măsurilor privind dezvoltarea României. îndeplinirea acestor mari sarcini * cere îmbunătățirea radicală a formelor de organizare și a metodelor de lucru ale sindicatelor, întărirea legăturii conducerii 

sindicatelor, cu masele de oameni ai muncii. 
(Vii aplauze).Apreciind rolul tot mai important pe care tineretul îl are în diferite domenii ale vieții sociale, partidul nostru acordă o atenție deosebită formării și educării constructorilor de mîine ai socialismului, pregătirii tinerei generații chemate să ducă mai departe măreața operă pe care o întreprinde poporul român, în realizarea acestui țel, un rol însemnat revine Uniunii Tineretului Comunist. Se poate spune că măsurile luate pe baza hotărîrii plenarei Comitetului Central din decembrie 1967, sporirea atribuțiilor și a sferei de preocupări a Uniunii Tineretului Comunist au dus la înviorarea activității acesteia, la îmbogățirea formelor sale de muncă. Vor trebui depuse în continuare eforturi pentru ca fiecare organizație U.T.C. să devină un organism dinamic, capabil să antreneze întregul tineret la învățătură, la muncă, la o intensă activitate obștească, să desfășoare o tot mai bogată activitate de educație comunistă, de pregătire pentru viață a tinerei generații. Numai așa Uniunea Tineretului Comunist își va îndeplini rolul important pe care îl are în societatea noastră. (Vii aplauze).Femeile — care reprezintă peste jumătate din populația țării — se afirmă ca o forță remarcabilă a construcției socialismului, aduc o contribuție deosebită la dezvoltarea producției materiale și la creația spirituală, la

creț în întreaga viață socială și politică a țării.
(Vii aplauze).Constituirea Frontului Unității Socialiste reprezintă un act politic de importanță majoră, care reflectă întărirea coeziunii societății noas-

IV.
ROMÂN-FORȚA

CONDUCĂTOARE A NAȚIUNII NOASTRE 
SOCIALISTE

PARTIDUL COMUNIST POLITICI

Tovarăși,Anii care au trecut de la Congresul al IX-lea au evidențiat și mai pregnant rolul de forță politică conducătoare în societatea socialistă a Partidului Comunist Român. Locul pe Care partidul îl ocupă în viața țării noastre a fost dobîndit treptat, prin lupte grele împotriva claselor exploatatoare, pentru apărarea intereselor vitale ale întregului popor, pentru înfăptuirea politicii de construire a socialismului în România. Partidul nostru s-a afirmat ca singura forță politică în stare să conducă poporul pe calea socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, prelungite).Tăria și invincibilitatea partidului constau în faptul că el se călăuzește, în întreaga sa activitate, după cea mai înaintată concepție despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric. Partidul comunist a știut să unească, pe baza politicii sale marxist-leniniste, eforturile creatoare ale întregului popor în lupta pentru edificarea noii orînduiri sociale.în stabilirea locului și rolului partidului comunist în societate trebuie să avem în vedere și faptul că toate organismele și instituțiile economice și sociale ale statului se află sub conducerea sa politică și acționează în mod unitar în direcția edificării orînduirii socialiste. în același timp, ca rezultat al ridicării nivelului de cultură și al dezvoltării conștiinței socialiste, sporește participarea maselor la conducerea întregii activități sociale. Această activizare politică a poporului duce la înfăptuirea unei simbioze între membrii de partid și oamenii muncii nemembri ai partidului, toți acționînd uniți, pentru realizarea politicii partidului. Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate și de la care radiază energia și lumina ce pun în mișcare și asigură funcționarea întregului angrenaj al orînduirii socialiste. (Aplauze). La rîndul său, partidul se regenerează continuu sub impulsul puternicelor fascicole de energie și lumină ce se îndreaptă continuu spre el din rîndul națiunii noastre socialiste. (Vii aplauze). Putem spune că partidul comunist îndeplinește rolul de centru vital al întregului nostru sistem social. Funcționarea normală a acestui centru reprezintă condiția sine qua non a dezvoltării continue a societății socialiste. De aceea trebuie _ să acordăm o atenție permanentă întăririi partidului, perfecționării formelor de organizare și metodelor sale de lucru, cimentării unității sale. (Vii aplauze).Măsurile luate în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, îndeosebi hotărîrile Conferinței Naționale, au creat cadrul organizatoric adecvat pentru perfecționarea activității de partid, pentru participarea tot mai directă a activului de partid, a comuniștilor la conducerea întregii vieți sociale. Deși nu a trecut decît un an și cîteva luni de la aplicarea acestor măsuri, putem spune că practica — supremul judecător — a dovedit pe deplin justețea lor.S-au consolidat din punct de vedere organizatoric și politic organizațiile de bază ale partidului, care reprezintă o puternică forță dinamică în viața tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Practic, în fiecare sector al activității sociale, în fiecare colectiv de muncă există nuclee de comuniști care militează în fruntea milioanelor de constructori ai socialismului pentru progresul neîntrerupt al patriei.Creșterea continuă a autorității și influenței partidului în mase se reflectă prin intrarea în rîndurile sale a celor mai înaintați muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai muncii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte Naționalități, hotărîți să-și consacre viața țelurilor și programului partidului, să lupte pentru înfăptuirea politicii sale. De la Congresul precedent, efectivul partidului a crescut cu peste 460 000 membri, numărul total al comuniștilor ridieîndu-se în prezent la peste 1 924 000 membri. Astfel, fiecare al șaptelea cetățean major al țării este membru al Partidului Comunist Român (Aplauze îndelungi).Pe baza indicațiilor Congresului al IX-lea, Comitetul Central a acționat ferm pentru promovarea spiritului democratic în întreaga activitate de partid, pentru respectarea riguroasă a principiilor statutare și a normelor vieții de partid. Desemnarea la recentele con

formarea și educarea tinerei generații, la progresul patriei. Și în continuare partidul nostru va acorda toată atenția punerii în valoare a capacității de muncă a maselor de femei, a cunoștințelor și spiritului lor gospodăresc, promovării lor în funcții de răspundere, în toate domeniile vieții sociale, potrivit aptitudinilor, posibilităților și calităților profesionale. Este necesar să se intensifice activitatea culturală și educativă în rîndul milioanelor de femei, să se asigure toate condițiile pentru participarea lor activă^ multilaterală, la viața socială și politică a țării. Este nejust ca în întreprinderile unde 90 la sută din personal este alcătuit din femei, directorii, șefii să fie toți, sau aproape toți, bărbați. (Aplauze). De asemenea, este nejust ca în, cooperativele agricole, unde marea majoritate a celor ce lucrează sînt femei, președinții, brigadierii, socotitorii — deci cei care, cum s-ar spune, mai stau pe la umbră — să fie toți bărbați (rîsete, 
aplauze). Cred că sînt și în asentimentul bărbaților — nu numai al femeilor — cerînd să se pună capăt acestor stări de lucruri; să facem ca egalitatea în drepturi să existe nu numai înz general, ci să se materializeze con

ferințe județene a candidaților pentru organele centrale ale partidului se înscrie în procesul de lărgire a democrației interne, contribuind la întărirea legăturii dintre. Comitetul Central și organizațiile de partid, la creșterea răspunderii fiecărui membru al Comitetului Central în fața întregului partid și popor.în vederea dezvoltării vieții democratice a partidului este necesară extinderea practicii încetățenite de a dezbate cu toți comuniștii principalele măsuri ce se preconizează a fi luate pe linie de partid sau de stat, informarea lor sistematică asupra hotărîrilor adoptate de organele de conducere, asupra principalelor probleme de politică internă și externă. Este necesar să se asigure în continuare toate condițiile ca membrii de partid să-și spună liber și nestingherit părerile asupra problemelor supuse dezbaterii, să poată critica neajunsurile din munca de partid a organelor sale conducătoare, din diverse sectoare ale activității sociale, să participe efectiv la înlăturarea lor, la realizarea hotărîrilor.în cadrul organizat al partidului, dezbaterile sînt necesare pentru elucidarea problemelor, pentru elaborarea unor hotărîri care să exprime gîridirea și înțelepciunea colectivă a comuniștilor. Dar, o dată ce o hotărîre a fost adoptată, ea devine obligatorie pentru toți membrii de partid, lupta pentru traducerea ei în viață fiind o îndatorire sacră a fiecărui comunist. Respectarea disciplinei de partid, îndeplinirea necondiționată a liniei politice, a hotărîrilor partidului, a tuturor îndatoririlor statutare constituie' o obligație de prim ordin pentru fiecare comunist, indiferent de funcția pe care o are în partid. Aceasta asigură întărirea continuă a omogenității și forței de acțiune a partidului, îndeplinirea cu succes a marilor răspunderi ce-i revin în calitate de conducător al națiunii noastre pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. (Vii și puternice aplauze).Tovarăși,Comitetul Central consideră necesar să prezinte spre examinare Congresului unele fenomene negative din activitatea trecută care, deși au afectat grav partidul, n-au fost niciodată dezbătute în forumul său suprem.După cum se cunoaște, pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea, Comitetul Central a examinat în mai multe rînduri o serie de greșeli, abuzuri și ilegalități săvîrșite într-o a- numită perioadă a activității partidului și statului nostru socialist, care au costat viața unor activiști de seamă ai partidului, printre care și a lui Lucrețiu Pătrășcanu. Un număr mare de activiști au fost persecutați și excluși din partid. în urma unei temeinice analize, plenara din aprilie 1968 a Comitetului Central a adoptat hotărîrea de reabilitare a acestora, considerînd că acuzațiile ce li s-au adus la timpul respectiv au fost neîntemeiate, iar unele din ele inventate în mod provocator. După plenara din aprilie, aceste probleme au fost dezbătute în întregul partid și cred că nu este necesar să ne ocupăm acum, pe larg, de ele. Comitetul Central propune Congresului să confirme hotărîrile plenarei din aprilie 1968 și măsurile luate ulterior pentru reabilitarea politică și judiciară a celor care au avut de suferit pe nedrept. Prin aceasta vom face un mare act de dreptate, vom restabili atît onoarea și prestigiul activiștilor respectivi, cît și onoarea și prestigiul partidului nostru comunist. 
(Aplauze puternice).încă în cursul dezbaterilor din anul 1968, unii tovarăși au ridicat problema răspunderii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este în afară de orice îndoială că Gheorghiu-Dej are o mare răspundere pentru cele întîmplate, cu atît mai mult cu cît de unele cazuri s-a ocupat nemijlocit. Iată de ce acum, cînd analizăm aceste stări de lucruri, sîntem în drept și obligați să criticăm și să blamăm aspectele negative ale activității lui Gheorghiu-Dej. Făcînd acest lucru, nu vrem să diminuăm activitatea și meritele lui Gheorghiu-Dej față de partid și popor. Este cunoscut că atît în anii ilegalității, în închisoare, dar mai cu seamă după eliberare, el a jucat un rol de frunte în partid și în stat. Timp de 20 de ani, ca prim-secretar al Comitetului Central al partidului, Gheorghiu-Dej a ocupat un loc de seamă în întreaga activitate de făurire a socialismului; partidul, poporul dau o înaltă apreciere muncii sale.

tre socialiste. Organism politic larg repre tativ, care înmănunchează, sub conduc partidului, toate clasele și păturile soc indiferent de naționalitate, Frontul Un: Socialiste se manifestă ca un adevărat fc național, în care masele populare își spun : și deschis părerea asupra mersului constru socialiste, participă la perfecționarea orgai rii activității sociale, la conducerea socie' Rolul important pe care organizațiile de i și obștești îl ocupă în viața noastră social- tică impune îmbunătățirea continuă a ducerii acestora, ridicarea nivelului mi desfășurate de comuniștii care lucreaz; aceste organizații.Pe măsura dezvoltării forțelor de prodi și perfecționării relațiilor de producție, a a cirii democrației socialiste, a ridicării conș ței maselor de oameni ai muncii, se întăi tot mai mult coeziunea națiunii noastre sc liste, se cimentează tot mai puternic aii: clasei muncitoare cu țărănimea, cu intelec litatea, frăția poporului român cu națioi tățile conlocuitoare, unitatea întregului p< în jurul partidului comunist. (Vii aplai Partidul se va preocupa și în viitor de de șurarea procesului legic de dezvoltare a de crației socialiste, proces deosebit de impor pentru evoluția societății noastre pe calea cialismului și comunismului. (Aplauze 
ternice).

Așa cum am mai spus, bilanțul celor 25 ani care au trecut de la eliberare este măr țara noastră a ajuns la un stadiu înalt de c voltare. Ar fi fost plăcut pentru noi toți ca nomenele la care m-am referit să nu fi a loc. Dar faptele s-au petrecut; acum nu 1 putem schimba nimic. Avem însă datoria, fața partidului și a poporului, să luăm tc măsurile ca asemenea stări de lucruri să se mai poată repeta niciodată, să asigurăm i pectarea neabătută în viitor a normelor mocrației de partid, a legalității socialiste, t fel ca nimeni să nu mai fie condamnat și depsit pe nedrept în societatea noastră ( 
aplauze).în perioada care a trecut de la Congre al IX-lea, Comitetul Central a desfășura' amplă activitate pentru îmbunătățirea str turii organizatorice și lărgirea atribuțiilor ganelor locale de partid, pentru apropie conducerii politice de unitățile productive social-culturale. în activitatea organelor c trale și locale ale partidului s-a statorn trainic principiul muncii colective, cond esențială pentru rezolvarea competentă a s cinilor multiple și complexe ce ne stau în f; în același timp trebuie să menționăm deficl țele care mai persistă în activitatea organi torică de partid, în organizarea muncii ci crete în înfăptuirea sarcinilor, în îndruma: și controlul întregii activități.Va trebui să se asigure participarea r. largă, organizată a tuturor comuniștilor al în organele de partid — de la Comitetul Cent și pînă la biroul organizației de bază — pregătirea diferitelor documente, măsuri hotărîri, la munca de îndrumare și control, cadrul unor colective și comisii permanen contribuind astfel concret la munca gener, de partid.Trebuie să subliniem cu satisfacție, tovari că unul dintre cele mai importante rezult: ale activității partidului este formarea în c cursul anilor a unui mare număr' de cac profund devotate socialismului, temeinic pi gătite din punct de vedere politic și profes nai. Dispunem de un număr însemnat de ac viști de partid și de stat, din economie, cultv și învățămînt, cu o bogată experiență în mur de conducere. Doresc să exprim, de la tribu Congresului, înalta apreciere pe care Corniței Central o acordă muncii pline de devotam-: a activului de partid, a tuturor comunișf'.i succeselor obținute de organizațiile de pai t de comitetele județene în înfăptuirea poliii partidului, în făurirea socialismului. (Apia 
puternice).Dinamismul societății noastre, complexitat obiectivelor pe care le avem de înfăptuit în ec nomie, cultură, știință și tehnică, în toate d meniile vieții sociale, solicită noi detașamen de activiști devotați și competenți. Acordîi toată prețuirea cadrelor cu experiență îndelu gată, organele și organizațiile de partid trebui totodată, să promoveze elemente tinere v loroase, temeinic pregătite, care să împrosp teze continuu activul nostru de partid și i stat și să asigure continuitatea muncii. Aceas este o necesitate legică impusă de viața însă: de mersul înainte în întreaga viață politică socială. (Vii aplauze).A Introducerea unui stil de muncă științif în toate compartimentele vieții economice s.0C.iaJe. impune îmbunătățirea continuă a a tivității partidului, perfecționarea modului care el își exercită rolul conducător în soci, taîe’ a metodelor de îndrumare și conduce: a întregii activități de construcție a sociali: mului. Tocmai în acest sens Comitetul Centri supune aprobării Congresului unele modifică, în Statut, determinate de schimbările survt nite în structura organizatorică a partidulu ca urmare a reorganizării administrativ-ter: toriale, a țării, de necesitatea unei mai bun precizări a atribuțiilor organelor și organize țiilor de partid, în conducerea activității ecc nomice și cultural-educative, în' dezvoltare vieții social-politice.Izvorul forței și capacității de acțiune partidului îl constituie unitatea și coeziune de nezdruncinat ale rîndurilor sale, ale tuturo organizațiilor de partid, ale tuturor comuni s tilor în jurul Comitetului Central — condiți, de cea mai mare importanță pentru exercitare: cu succes a rolului său conducător, pentri înaintarea neabătută pe calea socialismului pentru trăinicia noii orînduiri. Unitatea d(

(Continuare în pag. a VIII-a)
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RAPORTUL COMITETULUI CENTRAL 
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NICOLAE CEAUȘESCUt

nare din pag. a Vn-a)iță și acțiune a partidului este principalul ilizator al unității clasei muncitoare, al turn oamenilor muncii, al coeziunii moral- itice a poporului în lupta pentru apărarea

ACTIVITATEA IDEOLOGICA-EDUCATIVA
PARTIDULUI PENTRU RIDICAREA CONȘTIINȚEI 

SOCIALISTE Șl A NIVELULUI DE CULTURĂ

.’■ovarăși,> dată cu dezvoltarea forțelor de producție și icarea nivelului de trai, o importanță debită pentru îndeplinirea sarcinii funda- ntale a dezvoltării multilaterale a noii orîn- ri are intensificarea activității de educație, marea și dezvoltarea conștiinței socialiste lașelor. 1 ,Lsupra conștiinței oamenilor au exercitat și ircită o influență profundă schimbările nci produse în structura societății noastre, tînd seama de faptul că modul de gîndire oamenilor este determinat în mare măsură condițiile lor de viață și de muncă, de elul forțelor de producție și de caracterul ațiilor de producție ale societății, este evi- It că preocuparea pentru bunul mers al ■nomiei, pentru progresul material al țării perfecționarea organizării sociale constituie te integrantă a întregii activități de force a conștiinței socialiste a maselor.Iu deosebită satisfacție relevăm astăzi creș- ea conștiinței politice-cetățenești a maselor gi populare, rezultatele remarcabile obți- te în îmbogățirea vieții cultural-spirituale a pulației. Profunda înnoire spirituală a so- tății noastre se oglindește în idealul nou de iță al poporului, în faptul că socialismul istituie cauza vitală a muncitorilor, țărani- , intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, ă deosebire de naționalitate, care înfăptu- c cu hotărîre programul partidului, parti- iă activ la întreaga operă de construcție solistă.Se știe că o caracteristică fundamentală a zvoltării societății contemporane este am- >area fără precedent a cunoașterii, dezvol- ea vertiginoasă a tuturor științelor, a volu- ilui de date care oferă cheia înțelegerii fe- menelor naturii, vieții și societății. S-a imulat un tezaur imens de valori spiri- île, de înțelepciune condensată și nici un om re vrea să fie la înălțimea epocii nu mai ate face abstracție de existența lui. Trăim 1 pătrunderii omului în tainele Cosmosului, 1 zborurilor interplanetare, pe care, așa cum știe, au inaugurat-o, cu mulți ani în urmă, re admirația întregii lumi, oamenii sovietici, vanții și specialiștii Uniunii Sovietice au ușit să trimită — cu o precizie care atestă iașa capacitate de calcul la care a ajuns ința contemporană — fanionul patriei lor Venus și Marte, obținînd noi date despre este îndepărtate și misterioase corpuri cești. Zilele trecute, opinia publică a înregis- it cu deosebită satisfacție măreața victorie aselenizării, realizată de cosmonauții ameri-- ni, care întorcîndu-se din curajoasa lor cursiune astrală, au adus peptru prima oară : globul pămîntesc o părticică din Lună. Pășind Terra, leagănul său tradițional, și pă- anzînd tot mai adînc în enigmele universu- i, omul își lărgește în mod incomensurabil izontul de gîndire și înțelegere. Demonstrînd finitatea și materialitatea lumii, el își dă ama tot mai bine de caracterul nelimitat al moașterii, se simte îndemnat să-și lumineze t mai mult mintea, să pășească și mai cu- ijos înainte spre descoperiri și adevăruri noi. 
'ii aplauze).Efortul pentru însușirea noilor cuceriri ale inții omenești, pentru ridicarea nivelului de .-egătire științifică și de cultură generală te astăzi una din trăsăturile distinctive ale nului înaintat, expresia adevăratului spirit î civilizație. Dacă aceasta este o necesitate meral umană, cu atît mai pregnantă este ea i societatea noastră. Comunismul este doar rintesența cunoașterii, rodul marilor cuceri ale științei și culturii, rezultatul acumu- irii și sintetizării a tot ce a creat mai de ret mintea omului. Marile descoperiri actuale le fizicii, matematicii, chimiei, electronicii, iologiei, verificate în temerare aplicații prac- ce, fundamentează și mai profund bazele liințifice ale filozofiei noastre despre natură t societate. Ele dovedesc mai convingător ca ricînd materialitatea lumii, precum și capa- itatea omului de a o transforma, de a adapta 

/cuceririlor revoluționare, pentru apărarea suveranității patriei, pentru făurirea societății socialiste și comuniste. (Vii aplauze).Programul pe care îl va adopta Congresul va cere eforturi și mai mari din partea partidului, a întregului popor. Avem deplina con-

AL MASELORnatura nevoilor sale, de a spori nemăsurat resursele și bogăția materială a societății.în concepția noastră educația socialistă, conștiința socialistă implică atît cunoașterea temeinică a ceea ce este valoros în domeniul culturii, științei și tehnicii contemporane, stă- pînirea deplină a profesiunii, cît și însușirea concepției filozofice despre lume și societate a partidului nostru — materialismul dialectic și istoric — formarea unei atitudini cetățenești înaintate. Acestor cerințe fundamentale, care se condiționează și se influențează reciproc, trebuie să le răspundă astăzi — în condițiile societății moderne — întreaga muncă de educație desfășurată de partidul și statul nostru.Desigur, tovarăși, factorul principal de educație a cetățenilor, a întregii societăți în epoca noastră este școala — principalul canal de difuzare a științei și culturii, de îmbogățire a minții, de modelare a caracterelor și formare cetățenească a tinerelor generații. Școala trebuie să dea societății atît buni specialiști, cît și cetățeni înaintați, cu un orizont larg, cu spirit de inițiativă, cu o minte receptivă la tot ce e nou și avansat, cu un înalt spirit de responsabilitate față de îndatoririle sociale.Rolul muncii de propagandă este de a stimula gîndirea politică vie a oamenilor, de a-i ajuta să-și explice desfășurarea evenimentelor , și să adopte o poziție justă față de ele, să do- bîndească o perspectivă clară pe baza concepției marxist-leniniste asupra dezvoltării societății contemporane, să participe activ la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și guvernului. în centrul muncii politico-ideo- logice trebuie să stea și în viitor cultivarea devotamentului nețărmurit față de patrie și partid, față de cauza socialismului, a spiritului internaționalist de solidaritate cu popoarele țărilor socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele revoluționare și progresiste de pretutindeni. Una din îndatoririle principale ce revin frontului nostru ideologic este promovarea unei atitudini combative, militante împotriva concepțiilor retrograde, mistice, a influențelor ideologiei străine, împotriva mentalităților înapoiate, formarea trăsăturilor etice corespunzătoare noilor relații statornicite în orînduirea socialistă.Alături de științele pozitive care sporesc potențialul de creație al omului modern, științele sociale îi ajută pe oameni în cunoașterea și interpretarea lumii, în înțelegerea interdependenței dintre diferitele legi obiective care guvernează societatea, oferă răspuns întrebărilor cu privire la marile schimbări care au loc în dezvoltarea vieții sociale atît în țara noastră, cît și în întreaga lume. Partidul nostru cere lucrătorilor din domeniul științelor sociale să-și concentreze activitatea pentru studierea fenomenelor care caracterizează dezvoltarea actuală a țării noastre, să-și aducă contribuția la generalizarea experienței construcției socialiste, să abordeze problematica nouă pe care o ridică dezvoltarea societății omenești în epoca contemporană. Avem nevoie în domeniul economiei, filozofiei, sociologiei, istoriei, dreptului, de cercetări cu adevărat științifice, care să ofere material pentru concluzii în vederea soluționării problemelor dezvoltării societății noastre. Este necesar să se stimuleze dezbaterile vii, creatoare, schimburile și confruntările de opinii între cercetători— singura metodă care poate asigura progresul în știință. Cercetătorii din domeniul științelor sociale trebuie să contribuie la lămurirea problemelor, la înțelegerea fenomenelor actuale, căutînd aceasta nu numai în tomuri — care, firește, au importanța lor teoretică. Răspunsurile la problemele zilei de azi ei trebuie să le găsească în primul rînd în viață! Numai așa își vor face datoria de oameni de știință comuniști, se vor dovedi în stare să ajute operei conștiente de făurire a societății noi. (Vii aplauze). Se impune, de asemenea, să se studieze și să se ia măsuri pentru o mai bună organizare a activității în domeniul științelor sociale, pentru înlăturarea fărîmițării 

vingere că partidul nostru, cei aproape două milioane de comuniști din România, își vor îndeplini tot mai bine înalta misiune istorică de a conduce națiunea noastră socialistă pe drumul luminos al socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).

forțelor de cercetare, asigurarea unei îndrumări și orientări unitare spre problematica fundamentală a vieții sociale, a gîndirii contemporane, în vederea sporirii contribuției științelor sociale la activitatea generală a partidului, la mersul noastre.în educația socialistă a maselor, în informarea și formarea opiniei publice în direcțiile
înainte al societății

ROMÂNIA - FACTOR ACTIV ÎN LUPTA PENTRU

1. Raportul de forțe mondial
Stimați tovarăși,■ Desfășurarea evenimentelor internaționale în ultimii ani a confirmat pe deplin aprecierile și liniile generale ale politicii externe stabilite de Congresul al IX-lea al partidului. O analiză marxist-leninistă a schimbărilor petrecute în lume evidențiază creșterea influenței forțelor socialismului, a frontului antiimperialist, faptul că ele determină într-o măsură tot mai însemnată viața socială a planetei noastre.în ultimii ani au avut — și continuă să aibă loc și acum — discuții în legătură cu schimbările petrecute în viața internațională și în raportul de forțe pe plan mondial, cu caracterul imperialismului, cu problemele păcii și războiului. Aceste discuții au fost determinate, ■ pe de o parte, de marile schimbări survenite în viața internațională, iar pe;de altă parte de unele insuccese vremelnice suferite de forțele antiimperialiste. După cum se știe, partidul nostru și-a expus poziția în cîteva rînduri asupra acestor probleme, de aceea nu mă voi referi acum pe larg la ele.în caracterizarea situației internaționale, noi pornim de la faptul că, în ciuda desfășurării contradictorii a evenimentelor, raportul de forțe se schimbă continuu în favoarea socialismului și păcii. Cum apreciem noi imperialismul ? Este cunoscut că imperialismul se manifestă prin tendința de dominare economică și politică a altor popoare, prin încălcarea dreptului lor la libertate, independență și suveranitate națională, prin promovarea colonialismului și neocolonialismului. Străduindu-se din răsputeri să oprească transformarea revoluționară a lumii, procesele progresiste ale societății contemporane, cercurile imperialiste acționează în direcția răsturnării unor regimuri și guverne progresiste, sprijină forțele cele mai retrograde din diferite țări, în special din țările în curs de dezvoltare, încercînd să le împiedice să pășească de sine stătător pe calea unei evoluții democratice. în dorința de a-și apăra sau redobîndi pozițiile pierdute, de a-și restaura dominația asupra țărilor eliberate, imperialismul nu se dă în lături nici de la acte de agresiune. Toate aceste strădanii ale cercurilor imperialiste sînt însă sortite eșecului.Făurirea și dezvoltarea sistemului socialist mondial au adîncit criza generală a capitalismului în perioada postbelică, au îngustat baza de acțiune a imperialismului, i-au slăbit în mod considerabil pozițiile. Prăbușirea colonialismului a dat, de asemenea, o lovitură puternică imperialismului, a exercitat și exercită o influență deosebită asupra țărilor capitaliste. Marile bătălii de clasă care au avut loc în ultimii ani în țările capitaliste demonstrează uriașa forță revoluționară a clasei muncitoare, rolul ei important în lupta maselor populare pentru libertate și dreptate socială, împotriva o- rînduirii capitaliste. Totodată, dezvoltarea rapi

cerute de progresul societății noastre, presa și radioteleviziunea sînt chemate să joace un rol tot mai activ și eficient. în ultimii ani presa noastră a făcut progrese vizibile în lărgirea ariei de preocupări, în tratarea mai combativă, mai dinamică și convingătoare a diferitelor aspecte ale construcției socialiste, a vieții materiale și spirituale a poporului. Con- tinuînd eforturile pe această linie, ziarele centrale și locale mai au încă mult de făcut pentru a elimina din activitatea lor superficialitatea și formalismul, pentru a pătrunde adînc în miezul realităților, exercitînd energic rolul de exponent al opiniei publice înaintate, atît în dezvăluirea lipsurilor și neajunsurilor, cît și în generalizarea experienței avansate a construcției socialismului. O anumită rămînere în urmă manifestă radioteleviziunea noastră atît în ce privește varietatea preocupărilor, cît și calitatea programelor ; folosind cu mai multă pricepere mijloacele și posibilitățile specifice pe care le are, televiziunea — urmărită azi în România de milioane de cetățeni — trebuie să devină o tribună de dezbatere captivantă a problemelor economice, politice, sociale și etice care preocupă societatea noastră, o scenă de prim rang a celei mai valoroase arte și culturi naționale și universale, un instrument de masă pentru perfecționarea multilaterală a omului, pentru formarea conștiinței socialiste a tuturor cetățenilor patriei noastre.Este știut că din totdeauna unul din elementele cu ajutorul cărora societatea a acționat pentru influențarea morală a omului, pentru sădirea în conștiințe a unor principii superioare de viață, a fost arta și literatura. Această înaltă misiune socială a creației literar-artis- tice devine și mai pregnantă în condițiile socialismului — orînduire care acționează în mod conștient și organizat pentru elevarea spirituală a tuturor membrilor săi. în ultimii ani, în ambianța schimbărilor profunde survenite în viața noastră socială, creația literar-artistică a cunoscut un nou avînt. A apărut un mare număr de lucrări în toate genurile literaturii și artei. Se întîmplă însă ca unele lucrări literare sau artistice să fie considerate cu atît mai elevate și mai valoroase cu cît sînt mai puțin accesibile și mai neînțelese publicului, maselor largi, cu cît se îndepărtează mai mult de problemele vieții, de realitățile lumii în care trăim. Autori ai unor asemenea lucrări — care consideră firesc să emită judecăți asupra vieții sociale — apreciază ca o îngrădire a libertății de creație orice părere critică la adresa lucrărilor lor. Desigur, noi sîntem partizanii libertății de creație și orînduirea noastră asigură condiții de manifestare deplină a perso-
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dă a forțelor de producție în țările capitaliste, ca urmare a revoluției tehnico-științifice, a produs transformări adînci în viața societății, în gîndirea oamenilor, creează noi premise obiective pentru lichidarea orînduirii capitaliste, pentru victoria socialismului în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).Nu putem trece, de asemenea, cu vederea ascuțirea tot mai accentuată a contradicțiilor interimperialiste. Ca rezultat al dezvoltării inegale și în salturi a țărilor capitaliste se intensifică lupta pentru piețe de desfacere și baze de materii prime, pentru cucerirea de poziții economice și politice. Practica arată că organismele suprastatale la care recurg cercurile imperialiste nu pot împiedica lupta de concurență dintre monopoluri, ciocnirea de interese între țările capitaliste. Se manifestă, de asemenea, tot mai puternic tendința popoarelor de a ieși de sub dominația marilor puteri imperialiste, de a-și apăra și întări suveranitatea națională, de a se dezvolta de sine stătător.Toate acestea însă — așa cum arată viața — nu au schimbat esența și caracterul imperialismului. Imperialismul — și îndeosebi cel american — continuă să dețină poziții puternice, atît din punct de vedere economic, cît și militar. Dih întreaga analiză a realității rezultă că imperialismul își păstrează caracterul- agresiv, rămîne principalul dușman al progresului și civilizației, că atîta timp cît există imperialism se menține și pericolul unui nou război mondial.
2. în central politicii noastre eiterne 

prietenia și colaborarea 
cu țările socialiste

Tovarăși,Tezele Comitetului Central au trasat liniile generale ale activității internaționale pe care o vor desfășura partidul și statul nostru în anii următori. Permiteți-mi ca, în legătură cu aceasta, să mă opresc acum asupra cîtorva probleme mai importante ale politicii externe a patriei noastre.Ca și pînă acum, în centrul politicii externe vom pune dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste. Noi plecăm de la faptul că sistemul mondial socialist — care s-a dezvoltat continuu după cel de-al doilea război — cuprinde astăzi 14 state, că el a ob- 

nalității și talentului scriitorilor, artiștilor ca șî a tuturor cetățenilor patriei. Dar noi concepem libertatea de creație în accepțiunea filozofică pe care marxismul o dă necesității istorice înțelese.De la înalta tribună a Congresului vreau să exprim chemarea pe care partidul nostru, masele largi ale iubitorilor de cultură o adresează romancierilor, poeților, dramaturgilor, muzicienilor. artiștilor plastici, interpreților, tuturor creatorilor de artă. Ceea ce vi se cere, tovarăși, este să pătrundeți în adîncul existenței poporului, și, înțelegînd năzuințele sale, eforturile și lupta sa eroică, să înfățișați grandioasa frescă a României socialiste. Partidul este a- deptul adevărului obiectiv nemistificat, partizanul înfățișării veridice a realității, atît cu luminile cît și cu umbrele ei. Redați prin graiul minunat al artei freamătul creator al poporului care, transformînd prin munca sa eroică înfățișarea țării, se transformă pe sine însuși. Nu uitați niciodată că menirea artei noastre este de a înnobila omul, de a-1 inspira spre noi fapte mărețe, spre realizarea idealurilor socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).în același timp, noi chemăm creatorii să slujească prin arta lor ideile — atît de scumpe partidului și poporului nostru — ale solidarității revoluționare cu toate popoarele care construiesc noua orînduire și cu cei ce muncesc de pretutindeni, în lupta pentru socialism, pentru democrație și progres social, pentru libertate și independență națională, ideile frăției și colaborării între popoare, ale păcii și securității internaționale. (Aplauze puternice).M-am referit, tovarăși, în mod succint la cîteva din problemele de bază ale formării conștiinței socialiste a omului nou, probleme care trebuie să stea în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid. Dispunem de multiple posibilități pentru dezvoltarea învățământului, științei, artei, pentru intensificarea vieții cultural-artistice din țara noastră, pentru ridicarea nivelului de cultură și civilizație al tuturor cetățenilor, pentru fericirea omului înaintat, constructor al lumii noi. La această măreață operă este chemată să aducă o contribuție de preț valoroasa noastră intelectualitate, profund devotată poporului, patriei, participantă activă la edificarea orînduirii» socialiste în România. Ne exprimăm convingerea că oamenii de știință și cultură, cadrele didactice, creatorii de artă vor dedica talentul, energia și competența lor înfloririi culturii noastre socialiste, înfăptuirii programului de dezvoltare a țării pe care îl va adopta Congresul al X-lea al partidului. (Aplauze puternice).

Pornind de la aceste considerente nu se poate ajunge însă la concluzia că războiul mondial ar fi iminent sau inevitabil. Afirmația despre iminența unui război are la bază o examinare unilaterală a desfășurării evenimentelor, o analiză a problemei ruptă de contextul luptei generale împotriva imperialismului. Viața internațională demonstrează creșterea fără precedent a amploarei forțelor care se opun politicii imperialiste. Țările socialiste, clasa muncitoare, mișcarea comunistă și muncitorească, țărănimea, intelectualitatea, tînăra generație, organizațiile de femei, popoarele care luptă pentru lichidarea definitivă a colonialismului, împotriva neocolonialismului, pentru dezvoltare liberă, independentă, cercurile largi ale opiniei publice progresiste, giganticele forțe antiimperialiste și democratice din întreaga lume au capacitatea să zădărnicească planurile agresive ale imperialismului, să împiedice dezlănțuirea unui nou război mondial, să asigure pacea.Partidul Comunist Român și guvernul țării noastre au desfășurat și desfășoară o politică externă activă, militînd pentru întărirea forțelor antiimperialiste, pentru dezvoltarea colaborării internaționale, pentru conlucrarea pașnică cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea socială. Viața a confirmat că această politică este pe deplin justă, că ea corespunde atît intereselor poporului român cît și cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze pre
lungite).Comitetul Central supune aprobării Congresului al X-lea politica externă și activitatea internațională desfășurate de partid și guvern în acești ani. (Aplauze puternice).

ținut și obține succese remarcabile în creșterea producției de bunuri materiale, în dezvoltarea științei, culturii, devenind tot mai mult factorul hotărîtor al luptei împotriva imperialismului, pentru pace. Prin sistemul socialist mondial noi înțelegem nu un bloc în care statele se contopesc într-un tot, renunțînd la suveranitatea lor națională, ci afirmarea socialismului ca forță internațională prin victoria sa în mai multe state independente, care se dezvoltă de sine stătător și își organizează relațiile dintre ele pe principiile noi ale mar- xism-leninismului și internaționalismului pro-
(Continuare în pag. a IX-a)
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(Urmare din pag. a VIII-a)i letar. (Aplauze puternice, prelungite). întărirea sistemului mondial al socialismului se realizează nu numai ca rezultat al dezvoltării economice și militare a celor 14 țări, ci și ca rezultat al creșterii prestigiului și influenței ideilor socialismului în lume, al faptului că, în perspectivă, noi și noi popoare vor păși pe calea socialismului.Considerăm că în condițiile de azi, cînd țările socialiste se dezvoltă impetuos, înregistrează noi și noi succese pe calea progresului ' material, politic și spiritual, popoarele care și-au cucerit libertatea, și-au luat soarta în propriile mîini, și-au făurit o viață demnă, prosperă, nu pot fi întoarse de nimeni și de nimic de pe drumul pe care au pornit — drumul socialismului și comunismului. (Aplauze 
puternice). Dezvoltarea și întărirea noii orînduiri sociale, apărarea cuceririlor revoluționare ale socialismului reprezintă dreptul și datoria sacră a fiecărui popor, a fiecărui partid comunist din țările socialiste. Desigur, în spiritul internaționalismului proletar, în cazul unui atac imperialist popoarele țărilor socialiste trebuie să se întra- jutoreze, luptînd umăr la umăr pentru înfrîn- gerea agresorului. (Aplauze). Stabilirea formelor și căilor de întrajutorare în asemenea cazuri trebuie să fie rezultatul înțelegerii dintre conducerile de partid, dintre organele conducătoare constituționale ale fiecărei țări. Solidaritatea și întrajutorarea țărilor socialiste presupun relații de egalitate între toate națiunile socialiste, nu trebuie să ducă la amestec în treburile interne ale vreunui popor, întrucît a- ceasta ar aduce profunde prejudicii cauzei socialismului. în aceasta vedem o condiție hotă- rîtoaro a întăririi continue a internaționalismului proletar, a forței și influenței în lume a sistemului socialist mondial. (Aplauze puter
nice, prelungite).Este cunoscut că între țările socialiste există o serie de deosebiri de păreri și divergențe într-un șir de probleme ale construcției socialismului și ale vieții internaționale. Noi apreciem că multe din acestea își au originea în înseși deosebirile existente în dezvoltarea lor istorico-socială, în diferențele nivelului pe care l-au atins forțele de producție. în parte însă, aceste divergențe, îndeosebi ascuțirea lor, au cauze subiective, sînt determinate de neînțelegerea sau nesocotirea deosebirilor existente între țări, de neaplicarea consecventă a principiilor marxist-leniniste pe care se întemeiază relațiile dintre ele. Pornind de aici, partidul nostru consideră că s-ar fi putut evita ascuțirea încordării, că nu există obstacole insurmontabile pentru dezvoltarea unor legă- '• ">ri de strînsă colaborare între toate țările socialiste. Noi apreciem că dacă se pune pe primul plan ceea ce este comun și unește țările socialiste, interesele supreme ale cauzei socialismului și luptei antiimperialiste, că dacă relațiile dintre ele se fundamentează pe respectarea principiilor internaționalismului socialist — independența și suveranitatea națională, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc și întrajutorarea tovărășească — se pot depăși cu succes actualele divergențe și animozități-Este cunoscut faptul că în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea aU fost dezvoltate continuu raporturile de prietenie și colaborare ale României cu celelalte țări socialiste. Reprezentanții partidului și statului nostru s-au întîlnit cu reprezentanți ai conducerilor de partid și de stat din țările socia

3. 0 largă activitate internațională 
în spiritul coexistenței pașnice

Stimați tovarăși,înfăptuind orientarea generală trasată de Congresul al IX-lea și de Comitetul Central al partidului, guvernul țării noastre, acționînd în spiritul principiilor coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, a desfășurat o politică externă activă de lărgire a colaborării economice, politice, tehnico-științi- fice și culturale cu toate statele lumii. Rezultatele acestei politici sînt oglindite și în faptul că România întreține în prezent relații diplomatice cu 94 de țări și relații economice și tehnico-științifice cu peste 100 de state. Au fost intensificate schimburile de delegații guvernamentale, vizitele reciproce la nivelul conducătorilor de stat și la alte nivele între România și un mare număr de țări de pe toate continentele. în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea România a fost vizitată de delegații guvernamentale din 48 de țări, iar delegații guvernamentale ale țării noastre au vizitat 52 state. Putem spune că niciodată în istoria sa România nu a desfășurat o politică internațională atît de activă și nu a avut atît de multi prieteni ca astăzi. (Aplauze pu
ternice).La baza relațiilor sale cu celelalte state, România așază principiile suveranității și independenței naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, corespunzător intereselor și aspirațiilor sale vitale. Aceste principii se afirmă tot mai larg în viața internațională, sînt recunoscute de tot mai multe , state ca bază sigură a colaborării, a securității și păcii. (Aplauze puternice).Desfășurarea evenimentelor confirmă tot mai evident faptul că în lumea contemporană problemele internaționale nu pot fi soluționate fără participarea activă a tuturor statelor, mari și mici. în elaborarea liniei politice externe trebuie să avem în vedere că lumea se află în plină transformare, că revoluția tehnico- științifică exercită o puternică influență asupra dezvoltării rapide a statelor, că într-o perspectivă nu prea îndepărtată noi țări de pe diferite continente vor cunoaște un puternic avînt economic, științific și tehnic, ocupînd un loc tot mai important în concertul internațional al popoarelor. Aceasta este dialectica dezvoltării si nimeni nu mai poate concepe că lumea de mîine va fi la fel ca cea de astăzi. Amintind aceasta vom înțelege mai bine de ce este necesar să ducem o politică' activă de extindere a colaborării — pe baza principiilor amintite — cu toate statele lumii, aceasta cores- punzînd atît intereselor naționale ale poporului român cît și cauzei păcii și progresului internațional (Vii aplauze).Una din problemele cele mai importante ale lumii de azi este lichidarea definitivă a colonialismului și a noii forme de dominație a popoarelor — neocolonialismul — asigurarea 

liste ; au avut loc nenumărate schimburi de vizite oficiale — la cele mai diferite nivele — între țara noastră și celelalte țări frățești. Aceasta a contribuit la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare reciproc avantajoasă, la întărirea solidarității țării noastre cu celelalte state ale sistemului socialist mondial. Partidul nostru declară solemn că și în viitor va milita neabătut pentru dezvoltarea relațiilor multilaterale cu toate țările socialiste, își va aduce contribuția la întărirea continuă a unității sistemului mondial socialist. (Aplauze 
puternice).Doresc să subliniez aici, în fața Congresului, că, în spiritul liniei politice tradiționale a partidului nostru, vom acționa și în viitor pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, aceasta constituind una din temeliile politicii externe a țării noastre. 
(Aplauze puternice). De asemenea, acordăm o importanță deosebită dezvoltării relațiilor cu partidele comuniste și popoarele din țările socialiste europene : Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Polonia, Republica Democrată Germană, Cehoslovacia, Albania. (Vii aplauze).Dorim ca intensificarea colaborării multilaterale, prietenești, cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste din Europa să contribuie în același timp la așezarea raporturilor dintre statele europene pe baze noi, la întărirea păcii și securității pe continentul nostru. 
(Vii aplauze).Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România dau o apreciere deosebită relațiilor cu Partidul Comunist Chinez, cu Republica Populară Chineză ; vom acționa și în viitor pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării și prieteniei dintre partidele și popoarele noastre. (Aplauze puternice). Vom dezvolta, de asemenea, relațiile de colaborare și prietenie cu Republica Democrată Vietnam, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Populară Mongolă și cu partidele frățești din aceste țări. (Vii aplauze).în activitatea noastră internațională, un loc important va ocupa în continuare dezvoltarea relațiilor cu partidul comunist și cu poporul cubanez, primul stat socialist de pe continentul american. (Vii aplauze).Partidul nostru acordă o mare importanță schimbului de păreri, informații și experiență cu celelalte partide frățești din țările socialiste, atît în probleme legate de procesul construcției socialismului, cît și referitoare la politica și activitatea internațională, la situația pe plan mondial. De aceea, considerăm necesară dezvoltarea acestor forme de colaborare între conducerile de partid și de stat ale țărilor socialiste, asigurîndu-se în același timp dreptul fiecărui partid de a hotărî de sine stătător asupra politicii sale interne și externe — atribut fundamental al rolului ce-i revine în conducerea operei de construire a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Faptul că în anumite probleme între partidul nostru și partidele din unele țări socialiste există deosebiri de vederi- nu poate constitui, după părerea noastră, o piedică în lărgirea continuă a colaborării și cooperării rodnice, reciproc avantajoase. Considerăm că nu exista probleme esențiale care să poată împiedica bunele relații dintre partidele și popoarele noastre! Sîntem convinși că dezvoltarea tot mai puternică a fiecăreia din țările noastre, intensificarea colaborării lor multilaterale vor asigura întărirea continuă a întregului sistem socialist mondial. (Aplauze pu
ternice).

dezvoltării economico-sociale independente a tinerelor state. Partidul nostru întreține relații cu mișcările de eliberare națională și democratice, cu numeroase organizații din țările care luptă pentru scuturarea jugului imperialist sau pentru apărarea și consolidarea independenței lor naționale și le acordă întregul său sprijin. Apreciem necesar să intensificăm și mai mult aceste relații, să întărim solidaritatea cu toate aceste forțe în lupta comună împotriva imperialismului, considerînd că strîngerea și dezvoltarea legăturilor cu organizațiile din aceste țări contribuie la întărirea frontului antiimperialist. (Aplauze puternice).Războiul dus de aproape cinci ani în Vietnam de către Statele Unite ale Americii a preocupat și preocupă profund masele largi populare, cercurile politice din întreaga lume. Prin implicațiile sale politice și militare, prin influența pe care o exercită în viața internațională, acest răzhoi marchează, se poate spune, o nouă etapă în evoluția raportului de forțe mondial. Caracteristica acestei etape este demonstrarea tot mai evidentă a falimentului politicii de forță, faptul că oricît de puternic ar fi agresorul el nu poate subjuga un popor hotărî! să-și apere cu orice preț libertatea și independența națională. (Aplauze puternice). Poporul vietnamez, prin lupta eroică pe care a dus-o împotriva intervenției Statelor Unite ale Americii, a apărat independența sa, și totodată a arătat tuturor popoarelor lumii calea sigură pentru a Infringe orice agresiune imperialistă, pentru a-și salvgarda independența și suveranitatea. Exemplul său sporește încrederea popoarelor în forțele proprii, contribuie la unirea și mai strînsă a tuturor forțelor revoluționare, progresiste, în lupta antiimperialistă, pentru asigurarea păcii. (Aplauze puternice).România a salutat începerea tratativelor a- mericano-vietnameze de la Paris. Trebuie însă să-constatăm că de mult timp ele bat pasul pe loc. Considerăm că propunerile Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud reprezintă o bază pozitivă pentru soluționarea grabnică a conflictului. Pentru aceasta este necesar ca Statele Unite să înceteze acțiunile militare și să-și retragă trupele din Vietnam, lăsînd poporul vietnamez să-și rezolve treburile interne, inclusiv problema unificării patriei, corespunzător dorinței și voinței proprii, fără nici un amestec din afară. (Vii aplauze). Poporul român, acționînd în spiritul solidarității internaționale, va acorda și în viitor întregul său sprijin luptei drepte a poporului vietnamez. (Aplauze puternice).Sînt cunoscute evenimentele care au dus la războiul din Orientul Mijlociu în 1967 ; fapt este că nici pînă astăzi nu s-a ajuns la soluționarea acestui conflict. Menținerea încordării creează în această zonă un permanent pericol de război cu implicații grave pentru pacea întregii lumi. România este de părere 

că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 oferă o bază rezonabilă pentru rezolvarea situației din Orientul Mijlociu. In consensul acestei rezoluții, considerăm necesar ca Israelul să-și retragă neîntîrziat trupele din teritoriile ocupate, să renunțe la orice pretenții teritoriale. în același timp, este necesar să se ajungă la asigurarea integrității granițelor și a securității tuturor statelor din această zonă a lumii. De asemenea, așa cum am mai spus, considerăm că trebuie să se asigure rezolvarea problemei refugiaților palestineni, avîndu-se în vedere interesele lor naționale.Ca țară europeană, România acordă o atenție deosebită problemei securității în Europa. Au trecut 24 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial și cu toate acestea în Europa continuă să existe probleme nerezolvate. în Republica Federală a Germaniei acționează încă forțe revanșarde, militariste, neonaziste care ar dori să revizuiască situația creată după război, punînd din nou în pericol pacea pe continentul nostru și în lume. Există și în alte țări cercuri reacționare care se opun politicii de destindere și colaborare între state. Aceste cercuri și forțe sînt însă din ce în ce mai izolate. Popoarele europene, pături largi ale opiniei publice, numeroși oameni politici și conducători de stat vor să fie asigurate liniștea, securitatea și pacea pe continent, astfel ca toate țările să-și poată consacra mijloacele materiale și umane progresului economic, științific și cultural, ridicării bunăstării materiale și spirituale. Trebuie să declarăm în fața Congresului că din multiplele contacte și discuții pe care reprezentanții guvernului român le-au avut cu reprezentanți ai diverselor state europene, am ajuns la concluzia existenței condițiilor favorabile pentru înaintarea pe calea securității europene. în acest sens, este concludent ecoul puternic pe care l-a avut atît Declarația de la București din 1966 a țărilor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia, cît și Apelul de la Budapesta din aprilie 1969 al acestor țări cu privire la securitatea europeană, la organizarea unei conferințe a tuturor statelor din Europa. Apreciem că o întîlnire a statelor europene consacrată discutării căilor pentru soluționarea problemelor nerezolvate, pentru dezvoltarea colaborării și cooperării multilaterale, pentru securitate, ar avea o însemnătate deosebită, ar deschide calea spre realizarea unei păci trainice atît în Europa cît și în întreaga lume. (Vii aplauze). România apreciază că în înfăptuirea securității europene trebuie să se pornească de la realitățile create după cel de-al doilea război mondial și, în primul rînd, de la recunoașterea celor două state germane, a granițelor existente, inclusiv a graniței Oder-Neisse.România se pronunță, de asemenea, pentru înțelegeri regionale, inclusiv pentru realizarea unor zone în care să nu existe arme nucleare.
4. întărirea solidarității internaționaliste 
cu partidele comuniste și muncitorești, 

cu toate forțele antiimperialiste
Tovarăși,Ca detașament activ al mișcării comuniste internaționale, Partidul Comunist Român a dezvoltat și dezvoltă relații de colaborare frățească cu toate partidele comuniste și muncitorești. în anii care au trecut de la Congresul IX. partidul nostru a avut întîlniri și a făcut schimburi de delegații cu 58 de partide comuniste și muncitorești de pe toate continentele. Apreciem că aceste întîlniri și schimburi de păreri au un rol deosebit de important în dezvoltarea solidarității internaționale a partidelor comuniste și muncitorești, în găsirea celor mai potrivite căi pentru întărirea colaborării și unității mișcării comuniste și muncitorești. 

(Vii aplauze).Noi pornim de la faptul că partidele comuniste și muncitorești își desfășoară activitatea în condiții istorice, sociale, naționale deosebite, că însuși nivelul diferit de dezvoltare a forțelor de producție și a relațiilor sociale face ca abordarea unor probleme ale dezvoltării contemporane și ca unele sarcini ale luptei imediate să se diferențieze de la o țară la alta. A înțelege această realitate înseamnă a considera absolut firesc ca partidele comuniste și muncitorești, călăuzindu-se după adevărurile generale ale marxism-] eninismului, să-și elaboreze de sine stătător linia politică, strategia și tactica.Asigurarea mersului înainte al mișcării comuniste și muncitorești, dezvoltarea fiecărui partid pomunist presupun respectarea strictă a principiilor de relații marxist-leniniste dintre partide — internaționalismul proletar, egalitatea deplină în drepturi, neamestecul în treburile interne, respectul independenței fiecărui partid. Numai înfăptuind aceste principii ca un tot unitar, indisolubil, se poate asigura o unitate nouă, trainică, în mișcarea comunistă și muncitorească, incomparabil superioară celei din trecut. (Aplauze). Din păcate, cînd într-o problemă sau alta apar deosebiri de păreri, se recurge la etichetarea unor partide. Adoptarea unei poziții deosebite de către un partid nu poate fi în nici un caz interpretată ca o atitudine îndreptată împotriva altui partid. Noi considerăm că tocmai caracterul prietenesc, sincer, al relațiilor care trebuie să existe între partidele comuniste frățești impune să se discute tovărășește deosebirile de păreri.în zilele noastre, internaționalismul înseamnă solidaritate și întrajutorare reciprocă cu toate țările sistemului socialist mondial, cu toate partidele comuniste și muncitorești. întărirea solidarității internaționaliste presupune relații de egalitate deplină, preocuparea neabătută pentru întărirea unității, dezvoltarea colaborării între toate țările socialiste, între toate partidele comuniste, fără nici o excepție. Aceasta este o premisă esențială a manifestării plenare a internaționalismului proletar în condițiile afirmării tot mai puternice a socialismului ca factor principal în dezvoltarea socială contemporană. (Vii aplauze).Partidul nostru consideră că întîlnirile și schimburile de păreri bilaterale între partide au un rol primordial în dezvoltarea solidarității, a unității mișcării comuniste. în același timp, considerăm că un rol important au întîlnirile multilaterale, inclusiv consfătuirile internaționale ale partidelor comuniste și muncitorești. Apreciind importanța unor asemenea întîlniri, partidul nostru a luat parte 

în acest sens, țara noastră consideră că statornicirea unor relații de bună înțelegere între statele din Balcani, dezvoltarea colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice dintre ele ar reprezenta o contribuție prețioasă la cauza securității europene.Un loc important în politica externă a țării noastre, ca de altfel în preocupările întregii omeniri, ocupă problema dezarmării generale, îndeosebi realizarea dezarmării nucleare. în lume s-au acumulat și continuă să se acumuleze stocuri tot mai mari, atît de armament clasic, cît și nuclear — și aceasta constituie în sine un mare pericol pentru pacea și civilizația umană. Considerăm. necesar, de aceea, să se intensifice lupta pentru dezarmare, să se facă pași hotărîți în direcția interzicerii armelor nucleare și lichidării stocurilor existente.Apreciem, de asemenea, că ar avea o deosebită importanță lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriile altor state, retragerea trupelor neeuropene de pe continent și, în general, retragerea tuturor trupelor străine în interiorul granițelor lor naționale. Ar fi de mare însemnătate pentru pacea și securitatea Europei și a lumii întregi realizarea unei înțelegeri între state de a se abține de la acțiuni și demonstrații de forță. Aceasta ar crea un climat de încredere în care s-ar putea aborda cu rezultate mai bune însăși problema dezarmării. Ar avea, de asemenea, o înrîurire pozitivă de prim ordin asupra securității și păcii generale lichidarea blocurilor militare, atît a blocului agresiv al Atlanticului de nord, cît și, concomitent, a Pactului militar de la Varșovia.Convinsă că trebuie folosite toate căile pentru reglementarea pașnică a diferendelor dintre state, țara noastră aduce o contribuție constructivă la activitatea organizațiilor internaționale, în special a Organizației Națiunilor Unite. Apreciind însemnătatea rolului pe care O.N.U. este chemată să-1 aibă în lărgirea colaborării dintre state, în respectarea dreptului internațional, în eforturile pentru pace, Români^ consideră absolut necesar ca în acest for să fie reprezentate toate țările. Se impune restabilirea drepturilor legitime la O.N.U. ale R. P. Chineze — unicul reprezentant al poporului chinez, primirea în această organizație a R. D. Germane și a altor state, înfăptuirea principiului universalității O.N.U.Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România consideră că trebuie întreprinse noi acțiuni concrete pe calea securității în Europa, a dezarmării și asigurării păcii; oricît de mici ar fi progresele la început, trebuie să perseverăm pentru că numai astfel putem salvgarda pacea și securitatea popoarelor. România va acționa cu toată consecvența în acest spirit, adueîndu-și și în viitor contribuția la înfăptuirea acestor înalte deziderate ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor. (Aplauze puternice, prelungite).

la Consfătuirea internațională care a avut loc la începutul lunii iunie la Moscova. Așa cum am arătat, aceaștă consfătuire nu s-a întrunit în cele mai bune condiții, în primul rînd datorită lipsei unui număr mare de partide, dintre care 5 din țările socialiste. De asemenea, existența unor divergențe ascuțite, precum și criticile aduse altor partide comuniste au diminuat, după părerea noastră, eficiența consfătuirii. Cu toate acestea, Comitetul Central al partidului apreciază că Consfătuirea de la Moscova a avut o serie de caracteristici pozitive. în primul rînd, trebuie apreciat faptul că în cadrul consfătuirii s-a făcut un schimb liber de păreri asupra diferitelor aspecte ale vieții internaționale, că au fost abordate pe larg problemele relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, ale unității de luptă a tuturor forțelor antiimperialiste — oferin- du-se posibilitatea opiniei publice de a cunoaște poziția fiecărui partid. Cu toate că documentul principal conține unele aprecieri și formulări neclare, confuze, față de care partidul nostru și-a exprimat la timpul respectiv rezervele, el cuprinde o largă platformă de acțiune, obiective care pot mobiliza partidele comuniste și muncitorești, forțele revoluționare și progresiste de pretutindeni în lupta împotriva imperialismului, pentru cauza libertății și independenței, a socialismului și păcii. (Aplauze puternice). în același timp noi acordăm o importanță deosebită faptului că în acest document sînt înscrise normele și principiile marxist-leniniste și ale internaționalismului proletar care stau la baza relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, a dezvoltării colaborării lor ca partide independente și egale în drepturi, care-și elaborează de sine stătător linia politică, tactica și strategia revoluționară. Am apreciat și apreciem pozitiv că în documentul principal al consfătuirii nu s-au adus critici și nu a fost condamnat nici un partid frățesc, că s-a subliniat voința partidelor participante de a dez- yolta relații de colaborare cu toate partidele comuniste — atît cu cele care au luat parte, cît și cu cele care au lipsit de la consfătuire — porniridu-se de la premisa că participarea sau neparticiparea la reuniuni internaționale este un atribut al fiecărui partid și că aceasta, ca și hotărîrea de a semna sau nu un document, nu trebuie să afecteze în nici un fel relațiile dintre partide. Prin rezultatele sale finale, Consfătuirea de la Moscova poate avea un rol pozitiv atît în unirea forțelor antiimperialiste, cît și în netezirea căilor spre lichidarea divergențelor dintre partidele comuniste și muncitorești, spre refacerea și întărirea colaborării și unității lor. Aceasta depinde, desigur, pînă la urmă, de felul cum va acționa fiecare partid. în ce ne privește, doresc să declar de la tribuna Congresului că Partidul Comunist Român va face tot ce depinde de el pentru a contribui la refacerea și întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești. (Aplauze puternice, îndelungate).Doresc să subliniez din nou că partidul nostru, consideră necesar să se acționeze perseverent pentru găsirea căilor de rezolvare a problemelor divergente, renunțîndu-se la blamarea sau condamnarea altor partide comuniste și muncitorești. Desigur, aceasta nu înseamnă că Partidul Comunist Român este împotriva unor discuții libere asupra principa

lelor probleme ideologice; noi considerăm însă că aceste discuții, abordarea tuturor problemelor legate atît de construcția socialismului, cît și de lupta revoluționară generală, trebuie făcute într-un spirit principial, să ducă atît la clarificări ideologice, cît și la întărirea unității.După cum se știe, încă cu mulți ani în urmă partidul nostru a apreciat ca o greșeală faptul că în trecut a mers și el pe linia condamnării și blamării unor partide frățești și de aceea a luat hotărîrea de a nu mai proceda astfel, considerînd că aceasta nu corespunde principiilor marxist-leniniste ale relațiilor dintre partide, intereselor mișcării comuniste și muncitorești. După părerea noastră, atunci cînd între unele, partide comuniste se ivesc anumite probleme, opinii diferite, acestea nu trebuie să fie abordate în reuniuni internaționale, la congresele altor partide, prin atitudini de blamare și condamnare. în acest sens propunem Congresului să dea mandat Comitetului Central ca în rezolvarea deosebirilor de păreri politice sau ideologice să nu se angajeze pe linia blamării sau condamnării altui partid frățesc, ci să militeze pentru rezolvarea acestora pe calea discuțiilor de la partid la partid, de la conducere la conducere. (Aplauze). Propunînd adoptarea acestei hotărîri, pornim de la înalta răspundere in- ternaționalistă de care este animat partidul nostru, de la răspunderea față de cauza clasei muncitoare, a unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste, față de interesele generale ale socialismului în lume. (Vii aplauze).De asemenea, partidul nostru întreține și va dezvolta și în viitor legături cu partide socialiste, social-democrate — dintre care unele participă prin reprezentanții lor la Congresul nostru — aceasta corespunzînd necesității întăririi unității clasei muncitoare — peste deosebirile de ordin ideologic și politic existente între diferitele sale detașamente — în lupta pentru drepturi și libertăți democratice, pentru cauza socialismului și păcii în lume. (Aplauze 
puternice).Partidul Comunist Român va milita cu toată fermitatea și în viitor pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice, antiimperialiste, adu- cîndu-și contribuția la cauza unității mișcării comuniste și muncitorești, la triumful luptei pentru socialism în întreaga lume. (Aplauze 
puternice).Am înfățișat, tovarăși, pe scurt, liniile directoare pe care Comitetul Central propune Congresului să le adopte în politica internațională a partidului și statului nostru, în activitatea României pe plan mondial. Considerăm că des- fășurîndu-se în continuare pe baza acestor coordonate, politica externă a Partidului Comunist Român, a Republicii Socialiste România va corespunde atît intereselor naționale ale poporului nostru, cît și cauzei generale a socialismului, va contribui la victoria luptei antiimperialiste, pentru pace și progres social în lume. (Aplauze prelungite).Stimați tovarăși,Bilanțul acestui sfert de veac care a trecut de la eliberarea țării, trecerea în revistă a activității desfășurate după Congresul al IX-lea, reliefează cu pregnanță capacitatea partidului nostru, a Comitetului Central de a conduce cu succes destinele României, de a asigura înaintarea neîncetată a poporului pe calea luminoasă a socialismului. (Vii aplauze). Fără îndoială, Congresul nostru va aproba vasta activitate politică și organizatorică desfășurată de Comitetul Central, care și-a îndeplinit cu cinste misiunea încredințată de Congresul al IX-lea de a conduce întreaga activitate a partidului și poporului nostru pentru înfăptuirea programului de înflorire multilaterală a României. (Aplauze puternice, prelungite).Hotărîrile pe care le va lua actualul Congres deschid noi și strălucite perspective României. vor inaugura o nouă perioadă de muncă intensă a partidului, a poporului, o etapă de noi realizări mărețe în toate domeniile vieții sociale. Congresul al X-lea va intra în istoria patriei ca un moment ce marchează ridicarea pe o treaptă nouă, calitativ superioară, a operei de edificare a societății socialiste în România. 
(Vii și puternice aplauze).Considerăm că dispunem de tot ce este necesar pentru traducerea în viață a acestui program însuflețitor : avem o bază de pornire tehnico-materială dezvoltată ; avem un partid puternic, unit, înarmat cu învățătura marxist-leninistă, strîns legat de mase; sîntem un popor harnic, dîrz, înzestrat cu calități deosebite, devotat trup și suflet cauzei socialismului. (Aplauze puternice, prelungite).Ne exprimăm convingerea că partidul nostru, călit în lupte, încercat în marea operă de edificare a noii orînduiri, întregul popor animat de idealurile socialismului. își vor uni și mai strîns forțele, vor munci cu abnegație, cu entuziasm și perseverență pentru a da viată marilor sarcini ce ne stau în față, pentru a face să propășească tot mai mult scumpa noastră patrie. (Aplauze puternice, prelungite).Cred că sînt în asentimentul dumneavoastră ca de la această înaltă tribună să urăm comuniștilor, muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, deplin succes în lupta desfășurată sub steagul partidului, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înflorirea României, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor. (Aplauze puter
nice, îndelungi).Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al națiunii noastre socialiste 1 (Aplauze, ovații, urale).Trăiască Republica Socialistă România, eroicul nostru ponor, constructor al lumii noi 1 
(Anlauze, urale)._ Să se întărească prietenia și solidaritatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor revoluționare, antiimperialiste din întreaga lume 1 (Aplauze puternice, 
urale).Să triumfe ideile invincibile ale marxism- leninismului, cauza socialismului și a păcii ! 
(Aplauze puternice, repetate ; asistența, în pi
cioare, ovaționează îndelung. Delegații și invi
tații aclamă minute în șir pentru partid, pen
tru Comitetul Central, pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. într-o atmosferă entuziastă, înălță
toare, Congresul își exprimă astfel adeziunea 
deplină față de politica internă și externă mar
xist-leninistă a partidului, hotărîrea de a o în
făptui neabătut, în numele înfloririi patriei so
cialiste, al victoriei cauzei socialismului și păcii 
în întreaga lume).
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RAPORTUL ASUPRA DIRECTIVELOR CONGRESULUI AL X-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PRIVIND PLANUL CINCINAL
PE ANII 1971-1975 Șl LINIILE DIRECTOARE ALE DEZVOLTĂRII

ECONOMIEI NAȚIONALE PE PERIOADA 1976-1980
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER

Stimați tovarăși,Amploarea problematicii pe care o dezbate Congresul al X-lea al partidului, vizînd dezvoltarea sub toate aspectele a societății noastre, importanța documentelor care vor stabili sarcinile fundamentale ale construcției socialiste pentru perioada unui întreg deceniu dezvăluie dimensiunile reale, semnificațiile majore ale acestui eveniment în viața partidului și poporului nostru.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a înfățișat, în- tr-o viziune cuprinzătoare și totodată sintetică, esența proceselor și fenomenelor economico-sociale, activitatea vastă desfășurată pe plan intern și internațional de Comitetul Central, de întregul partid, în răstimpul care a trecut de la Congresul al IX-lea. Aplicarea creatoare a marxism-leninismu- lui la condițiile României, studiul a- tent și sistematic al acțiunii legilor obiective, spiritul realist, științific. și receptivitatea față de noile imperative generate de mersul înainte al lumii, al socialismului, promovarea consecventă a înaltelor principii pe care numai orînduirea socialistă este capabilă să le întruchipeze pe deplin în practică — umanismul, democratismul, echitatea socială —. reprezintă trăsături definitorii ce au caracterizat în acești ani politica și activitatea partidului. Pornind de la cercetarea laborioasă a realităților, de la cerințele etapei pe care o parcurge în prezent țara noastră, Comitetul Central a conturat cu claritate, pentru fiecare domeniu al construcției socialiste, fără excepție, obiectivele de atins, căile și mijloacele care duc spre ele, a stabilit forme și metode mai eficiente de organizare și conducere și, ceea ce este deosebit de important, a îndrumat și sprijinit sistematic munca pentru realizarea scopurilor propuse.Și fără îndoială că tocmai concordanța măsurilor elaborate cu nevoile și posibilitățile efective ale societății, convingerea că aplicarea lor va accelera progresul general au determinat adeziunea unanimă a maselor la a- ceste măsuri, au generat efervescența ce a cuprins în ultimii ani toate sectoarele creației materiale și spirituale, au permis obținerea importantelor succese atît de bine cunoscute nouă, tuturor.Rezultatele de pînă acum ne apar ca o mărturie expresivă a rolului ce-1 îndeplinește în societatea noastră partidul comunist, învestit de popor cu înalta răspundere de a-i conduce destinele. Exemplul României confirmă și el că succesul unei opere de o asemenea amploare și complexitate cum este construirea socialismului presupune conducerea societății de către partidul revoluționar al clasei muncitoare, conducere care șe realizează, firește, potrivit condițiilor specifice fiecărei țări. Subliniind necesitatea întăririi continue a rolului diriguitor al partidului și indicînd modalitățile de perfecționare a formelor în care acest rol se exercită în etapa actuală, Raportul Comitetului Central dă răspuns unor cerințe legice ale progresului social.O deosebită valoare are expozeul făcut de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la poziția partidului și statului nostru în problemele vieții internaționale, la rațiunile și principiile care o inspiră. în fața poporului nostru, precum și a întregii lumi, Partidul Comunist Român și guvernul țării se prezintă ca militanți fermi pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, a solidarității cu forțele progresiste de pretutindeni, cu toate țările iubitoare de pace, pentru crearea unui climat de securitate, cooperare și încredere între popoare. Ca un fir roșu apar în politica și activitatea desfășurată pe plan extern de partidul și statul nostru eforturile pentru promovarea unor relații internaționale care să garanteze independența și suveranitatea fiecărui popor, exercitarea dreptului sacru de a-și clădi viața așa cum gîndește și dorește. Aceasta înseamnă, în fond, transpunerea în relațiile dintre state a principiilor socialismului, principii care proclamă desființarea oricărei exploatări și a- supriri, egalitatea și libertatea tuturor popoarelor lumii. Atașamentul neclintit față de aceste înalte principii, consecvența cu care slujește cauza generală a socialismului și păcii, ca și interesele vitale ale poporului român, au atras politicii noastre externe aprobarea și sprijinul nelimitat din partea cetățenilor țării, au făcut să crească prestigiul României pe a- rena mondială.în întregul său conținut, Raportul poartă amprenta personalității secretarului general al Comitetului nostru Central, a înaltelor însușiri ce-1 caracterizează — solida pregătire mar

xist-leninistă, spiritul creator, capacitatea de a analiza în profunzime, pe baza concepției și a metodologiei ma- terialist-dialectice, realitățile țării și perspectivele dezvoltării, devotamentul nemărginit față de idealurile socialismului, patriotismul fierbinte, internaționalismului consecvent. (Vii a- 
plauze).Generalizînd experiența multilaterală acumulată în cei 25 de ani de la eliberare, Raportul Comitetului Central abordează problemele dezvoltării viitoare a societății românești, definește un întreg program pe planul e- conomiei, al științei și culturii, al perfecționării orînduirii sociale și de stat, menit să asigure în continuare progresul României socialiste. Un capitol consistent în cadrul său a fost consacrat, cum e și normal, fundamentării teoretice și conturării modalităților practice pentru înfăptuirea obiectivelor înscrise în proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980. în Raportul pe care îl prezint, din însărcinarea Comitetului Central, asupra proiectului de Directive, voi relua unele probleme, stăruind asupra cîtorva dintre ele. .înainte de toate, socotesc necesar să relev că, întocmai ca și alte documente similare elaborate în ultimii ani, proiectul reprezintă sinteza unei vaste munci de studiu și analiză, desfășurate timp îndelungat de numeroase colective, cuprinzînd zeci de mii de oameni. Cu acest -prilej au fost minuțios investigate o multitudine de aspecte — de la acțiunea legilor o- biective în societatea noastră și pînă la fenomenele și tendințele din economia mondială, de la posibilitățile și necesitățile actuale și de perspectivă ale economiei naționale și pînă la e- lementele care compun condițiile de producție în fiecare ramură și sub- ramură, în fiecare întreprindere. întocmirea materialelor în mai multe variante, schimbul larg de păreri, corelarea studiilor parțiale și închegarea lor într-un model economic optim — au constituit metode permanente de lucru, scopul urmărit fiind să se asigure o solidă fundamentare a sarcinilor, mobilizarea intensă a resurselor, asigurarea unei eficiențe cît mai înalte în toate domeniile.Tovarăși,Stadiul actual al economiei naționale, nivelul și structura ramurilor ei, resursele de care dispunem permit să ne propunem, în perspectiva deceniului următor, obiective și sarcini astfel dimensionate, încît să ne apropiem 
din ce în ce mai mult de țările cu o 
economie înaintată. Prin continuarea dezvoltării echilibrate și în ritm susținut a economiei, prin încorporarea rapidă a cuceririlor științei și tehnicii contemporane în producția materială, prin perfecționarea relațiilor de producție, ca și a întregii organizări a vieții sociale, trebuie să ajungem pe acea treaptă în care societatea noastră, dispunînd de o bază tehnico-ma- terială puternică, de o industrie și o a- gricultură moderne, să valorifice superior resursele naturale și umane, să realizeze o înaltă productivitate a muncii, să devină considerabil mai bogată. Numai prin creșterea necontenită a bogăției sociale care, cum se știe, reprezintă unul dintre atributele esențiale ale socialismului, condi- ționînd în cea mai mare măsură bunăstarea tuturor și însăși libertatea oamenilor, dezvoltarea personalității lor, poporul nostru va putea să se bucure de viața materială și spirituală la care aspiră și pe care o merită. Vom face astfel pași însemnați înainte pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, înțeleasă ca summum a tot ce a creat mai bun omenirea de-a lungul îndelungatei ei istorii. Desigur, dezvoltarea noii orînduiri în țara noastră va sluji și de acum înainte nu numai propriului popor, ci și cauzei generale a socialismului, a progresului omenirii, va întări contribuția României la această măreață cauză. Este încă o materializare a îmbinării organice, indisolubile dintre interesele naționale și cele internaționale, constant urmărită și realizată de Partidul Comunist Român.Aceste înalte țeluri inspiră de la un capăt la altul proiectul Directivelor supuse dezbaterii Congresului. Ceea ce ne relevă de la bun început documentul este consecvența cu care partidul urmează linia sa' generală de edificare a socialismului. Rezultatele remarcabile obținute pînă acum prin aplicarea acestei linii îndreptățesc încrederea că tocmai continuarea ei reprezintă chezășia unor noi și tot mai mari succese în înflorirea sub toate aspectele a societății noastre.După cum se știe, economia româ

nească a cunoscut în ultimul sfert de veac adînci prefaceri structurale. Industria a devenit ramura conducătoare a economiei, realizînd în prezent o producție care o întrece cu mult pe cea din trecut atît cantitativ, cît și ca nivel tehnic. în 1968, producția industrială globală a fost de 2,7 ori mai mare decît în 1960 și cu 41 la sută superioară celei din 1965. S-au dezvoltat viguros ramurile care propulsează progresul tehnico-științific și asigură reproducția lărgită la scara economiei naționale. Astfel, în timp ce ritmul mediu anual de creștere a întregii producții industriale a fost în perioada 1961—1968 de 13,2 la sută, producția de energie electrică si ter-

mică a crescut într-un ritm de 19,9 la sută, industria construcțiilor de mașini de 16,6 la sută, iar chimia de 23,6 la sută. Mari schimbări s-au petrecut în agricultură care, punînd mai larg în valoare avantajele formelor socialiste de organizare, a înregistrat — așa cum s-a subliniat — în pofida condițiilor climaterice, cîteodată nefavorabile, din anumiți ani și zone, importante sporuri de producție. în 1968 producția agricolă globală a fost cu circa 30 la sută mai mare față de 1963.Țelurile fundamentale spre care societatea noastră socialistă se îndreaptă cu fermitate impun să între
prindem noi și însemnați pași în di
recția creșterii și modernizării apa
ratului de producție, a îmbunătățirii 
structurii economiei naționale, a 
ramurilor și subramurilor ei. Desigur, în această privință exemplul țărilor avansate poate și trebuie să slujească drept punct de referință, dar în nici un caz nu oferă un model aidoma repetabil. Judecățile și opțiunile în materie de structurare a economiei trebuie să țină seama în cel mai înalt grad de realitățile țării noastre, de bogățiile naturale, ca și de resursele umane de care dispunem, considerate în dinamica lor. în același timp, ele trebuie să aibă în vedere dezvoltarea economică pe plan mondial, posibilitățile ce decurg de aici pentru propria dezvoltare. în situația existentă azi în lume, pentru orice țară care vrea să înainteze rapid, și cu atît mai mult pentru țările mici și mijlocii, încadrarea activă în diviziunea mondială a muncii, schimburile internaționale și colaborarea teh- nico-economică cu tot mai numeroase țări — firește, în condiții reciproc avantajoase — reprezintă necesități ineluctabile.Prevederile proiectului de Directive au fost concepute tocmai într-o asemenea viziune. Remarcăm, în primul rînd, ca element distinctiv al îmbunătățirilor de structură ce se pre
conizează, accentuarea poziției con
ducătoare a industriei în ansamblul economiei naționale. Rolul industriei, 

ca promotor al progresului tuturor ramurilor economiei, ca factor dinamizator al întregii vieți sociale, a fost limpede pus în evidență de experiența acumulată pe plan național și internațional. Este cert că cu cît se va întări rolul conducător al industriei, cu atît influența sa binefăcătoare se va face mai mult simțită pe toate planurile existenței noastre sociale. Această orientare generală este concretizată în proiectul de Directive prin ritmul susținut de creștere a volumului producției industriale în viitorul cincinal — așa cum s-a arătat — de 8,5—9,5 la sută în medie anual. în 1975 industria noastră va produce cu 50—57 la sută mai mult 

decît în 1970 și de peste 2,6 ori mai mult decît în 1965.
îmbunătățiri structurale sînt pre

văzute în cadrul industriei însăși. Sîntem adepți statornici ai ideii că proporțiile dintre ramurile industriei, ale economiei, în general, trebuie astfel stabilite încît să răspundă cerințelor obiective ale progresului social, să asigure satisfacerea tot mai bună a nevoilor societății. Industria mijloacelor de producție are, desigur, importanța ei, ca o condiție sine qua non a înfăptuirii reproducției lărgite, în condițiile în care în economia modernă are loc o interdependență și interferare tot mai pronunțată a ramurilor ce produc mijloace de producție cu cele ce produc bunuri de consum, mai mult ca oricînd proporțiile dintre aceste două mari subdiviziuni ale industriei nu trebuie însă considerate ca fixe, date odată pentru totdeauna, ci pot varia de la o perioadă la alta, în funcție de cerințe, în proiectul de Directive este vizibilă tendința, imprimată în ultimii ani, de apropiere a ritmurilor de creștere a producției mijloacelor de producție și a bunurilor de consum, tendință determinată de necesitatea ce s-a făcut și se mai face încă simțită de a echilibra mai bine dezvoltarea industrială și a economiei în ansamblu, a lichida rămînerea în urmă a industriei ușoare și alimentare. Astfel, în perioada 1971—1975, producția industriei mijloacelor de producție urmează să crească cu 9—10 la sută în medie anual, iar a industriei bunurilor de consum cu 7—8 la sută, față de 12,6 la sută și respectiv 10,4 la sută între anii 1966—1970, de 15,7 la sută și 10,5 la sută în perioada 1961—1965.După cum ați văzut, ritmuri supe
rioare celui pe ansamblul industriei 
vor cunoaște în continuare ramurile de 
bază — energetica, metalurgia, construcțiile de mașini, chimia. Ceea ce caracterizează dezvoltarea acestor ramuri, ca de altfel a întregii economii în perioada următoare, este însă nu atît creșterea cantitativă, cît mai ales 
schimbările calitative, exprimate cel 
mai pregnant în îmbunătățirile de 

structură, în sensul creșterii cu pre
cădere, în cadrul fiecărei ramuri, a 
acelor domenii strîns legate de pro
gresul tehnico-științific contemporan, 
care asigură valorificarea superioară 
a resurselor materiale și a capacității 
tehnice a forței de muncă, ridicarea 
productivității muncii sociale.Opera de industrializare a țării, accentuata modernizare a tuturor ramurilor economiei naționale, ridicarea generală a gradului de cultură și bunăstare a poporului nostru angrenează un consum tot mai mare de energie electrică, a cărei producție, se știe, trebuie să fie pregătită totdeauna în a- vans. Prevederile din proiectul de Directive, stabilind creșterea producției de energie electrică — de la 34,8 miliarde kWh în 1970 la 55—57 miliarde în 1975, iar a puterii instalate cu 5 400— 5 800 MW (din care aproximativ o treime va fi în hidrocentrale), se înscriu tocmai pe linia acestor necesități.Este îndeobște cunoscută însemnătatea pe care o are producția de metal într-o economie modernă. In 1975 țara noastră urmează să producă de aproximativ trei ori mai mult oțel decît în 1965. Notabil este faptul că în mod deosebit va crește producția sortimentelor cu caracteristici superioare, ponderea oțelurilor aliate în producția totala de oțel sporind de la 5,6 la sută în 1965 la 10 la sută în ultimul an al cincinalului viitor. Remarc, de asemenea, sporirea greutății specifice, în cadrul bazei de metal, a producției de aluminiu, de la 107 000 tone în 1970 la 180 000—200 000 tone în 1975, concomitent cu creșterea gradului de prelucrare, mărirea simțitoare a producției de cupru, plumb și zinc, precum și a elementelor de aliaj.Așa cum ați putut constata, indus
tria construcțiilor de mașini — căreia revoluția științifico-tehnică îi accentuează și mai mult rolul în progresul economic general — își va spori producția în viitorul cincinal în medie cu 11,5—12 la sută anual. Și mai rapid se vor dezvolta subramurile ei moderne, cum sînt: industria electrotehnică (15—17 la sută), industria electronică (17—19 la sută), producția mașinilor- unelte (12,5—15 la sută), precum și mecanica fină. Referindu-ne doar la cîte- va din obiectivele stabilite în' acest domeniu, amintim că se proiectează sporirea fabricației de utilaje tehnologice complexe, mașini și agregate de mare tehnicitate, cu parametri teh- nico-economici superiori și un grad ridicat de automatizare, dezvoltarea producției de electronică industrială, astfel încît să asigurăm introducerea echipamentelor electronice în toate ramurile economiei, organizarea producției de serie a mijloacelor tehnice de calcul. Diversificînd producția industriei construcțiilor de mașini, nu ne propunem să realizăm însă o gamă prea largă de sortimente, ci — așa cum s-a mai spus — numai acele produse care se justifică din punct de vedere economic atît în fabricație, cît și în exploatare.Baza importantă de materii prime existente în țară, cerințele crescînde de produse chimice pentru consumul intern și posibilitățile de export au format punctul de plecare în stabilirea obiectivelor privind industria chimică. Această ramură, care în anii construcției socialiste a cunoscut un ritm de creștere de-a dreptul spectaculos, urmează să-și sporească producția în viitorul cincinal în medie cu 13—14 la sută anual. Producția de îngrășăminte chimice se va mări în medie anual cu 15—17 la sută, de cauciuc sintetic — 15—18,7 la sută, fibre și fire chimice — 11,2—14,5 la sută, materiale plastice și rășini sintetice — 13,1—14,6 la sută. Paralel cu industria chimică de bază, vom dezvolta și diversifica chimia fină — producția de coloranți, de medicamente și altele. Crearea de produse noi, prin fructificarea în modul cel mai avantajos a materiilor prime de care dispunem, a experienței și potențialului științific al țării, va trebui să devină un titlu de onoare pentru chi- miștii noștri — aceasta fiind cheia succesului într-o lume în care industria chimică înregistrează progrese uluitoare.Orientarea spre modernizare și valorificarea superioară a resurselor călăuzește și prevederile pentru indus
tria de exploatare și prelucrare a 
lemnului. Sensul principal spre care vor trebui îndreptate eforturile în această ramură este — așa cum s-a mai spus — sporirea ponderii lemnului industrializat în totalul cantității de masă lemnoasă exploatată, extinderea fabricației produselor cu un grad superior de prelucrare.Cerințele crescînde pe care le ridică programul de investiții productive, construcția de locuințe și obiective social-culturale reclamă — cum ați 

văzut — dezvoltarea industriei materialelor de construcții. în cincinalul viitor această ramură își va spori producția cu 76—84 la sută, asi- gurîndu-se în același timp diversificarea sortimentelor, creșterea mai accentuată la acele materiale care asigură ușurarea construcțiilor și ridicarea continuă a calității lor, promovarea concepțiilor constructive și a tehnologiilor de lucru de mare productivitate și economicitate, sporirea gradului de industrializare a lucrărilor pe șantiere.îmbunătățiri sensibile sînt posibile și necesare în industria bunurilor de consum. Pentru industria alimentară se prevede o creștere medie anuală a produoției de 6,2—7 la sută, iar pentru industria ușoară de 7<—‘7/7 la sută. în acord cu evoluția cererii de consum va spori simțitor volumul mărfurilor de folosință îndelungată — aparate de radio, televizoare, aparate electrice de uz casnic și altele ; va trebui dezvoltată puternic fabricația articolelor de faianță, sticlă și porțelan, care în prezent nu acoperă toate solicitările pieței. O dată cu creșterile cantitative prevăzute trebuie să se asigure — după cum s-a indicat — o mai mare varietate a sortimentului, în prezent încă sărac, o serioasă ridicare a calității. Numa. în acest fel industria bunurilor de consum va putea să lichideze realmente rămînerile în urmă, să țină pasul cu nevoile și exigențele crescînde ale cumpărătorilor. Aș dori să subliniez că perfecționarea activității în acest domeniu se impune cu atît mai mult cu cît bunurile de consum, îndeosebi cele agro-alimentare, sînt căutate pe piața externă și pot avea, 
prin urmare, o pondere importantă 
în exportul țării.Dezvoltarea intensă, în ritmuri înalte, a industriilor prelucrătoare ridică o serie de probleme privind lărgirea 
bazei proprii de materii prime. Raportul Comitetului Central a arătat ce măsuri trebuie luate pentru identificarea unor noi rezerve industriale de țiței, gaze, minereuri de fier și neferoase, cărbuni și alte substanțe minerale utile, precum și pentru darea lor rapidă în exploatare, pentru valo "’- carea din ce în ce mai bună a resurselor naturale. Cît privește baza de materii prime pentru industria bunurilor de consum, ea va fi extinsă pe seama progreselor ce urmează să fie realizate în celelalte ramuri industriale, precum și în agricultură.

Tovarăși,Atenția primordială acordată de partid industriei se îmbină organic cu preocuparea consecventă pentru acce
lerarea procesului de dezvoltare in
tensivă și modernizare a agriculturii. Așa cum s-a arătat și în Raportul general, în stabilirea liniilor de evoluție a agriculturii pentru anii următori, pornim de la importanța deosebită pe care o are această ramură a economiei în condițiile României, scopul urmărit fiind acela de a fructifica mai larg rezervele de sporire a producției, a asigura mărirea contribuției agriculturii la progresul întregii economii naționale, la creșterea venitului național și a nivelului de trai al poporului. Avem în vedere, de asemenea, faptul că agricultura este și va rămîne mult timp încă una dintre cele mai prețioase surse de produse pentru export.Proiectul de Directive prevede, cum știți, ca în perioada 1971—1975 să se obțină o producție agricolă globală cu circa 28 — 31 la sută mai mare față de media anilor 1966—1970. Creșterea va fi realizată printr-un ansamblu de măsuri și acțiuni, între care lărgirea și modernizarea simțitoare a bazei tehnico-materiale a agriculturii, sporirea numărului cadrelor de specialiști și ridicarea gradului de calificare a lucrătorilor.în mod special se impune atenției programul de irigații, potrivit căruia suprafețele irigate se vor mări pînă la sfîrșitul viitorului cincinal de peste trei ori față de prezent. în fiecare an vor trebui executate în medie lucrări de irigații pe o suprafață de 250 000—300 000 de hectare, adică tot atîta cît s-a realizat în întreaga perioadă 1961—1967. Este un program de mare anvergură a cărui îndeplinire reclamă mobilizarea unor forțe din cele mai diverse domenii: proiectare, industria furnizoare de materiale și utilaje, întreprinderile de execuție, u- nitățile agricole beneficiare, un șir de organe de stat centrale și locale, o excesiv de minuțioasă coordonare a tuturor acțiunilor, o organizare deosebit de bine pusă la punct. Insist și eu asu-
(Continuare în pag. a Xl-a)
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(Urmare din pag. a X-a)pra acestor cerințe, deoarece pînă a- cum au fost destule cazuri cînd, datorită lacunelor organizatorice, sarcinile de lărgire a suprafețelor irigate nu au fost în întregime îndeplinite. Pentru c. folosi cu bune rezultate sistemele moderne de irigații, trebuie să pregătim din timp atît’ cadrele capabile să le asigure funcționarea, cît și cele chemate să aplice' regulile agrotehnice specifice culturilor irigate.în ce privește mecanizarea lucrări
lor agricole, Directivele urmăresc diversificarea acesteia, și extinderea ei în toate ramurile producției, mai ales în sectoarele în care există rămîneri în urmă. Este ilustrativ pentru creșterea gradului de mecanizare faptul că în 1975 agricultura va dispune de 120 000—123 000 de tractoare, suprafața de teren arabil, vii și livezi ce revine la un tractor ajungînd la 85 ha față de 107 ha în 1969.Gradul de intensificare a producției agricole este apreciat din ce în ce mai mult în funcție de chimizarea ei. Volumul de îngrășăminte chimice puse* Ia dispoziția agriculturii va spori de la 658 000 tone îh 1969 la două milioane tone în 1975, o dată cu livrarea unor cantități însemnate de ierbicide, in- secto-f.ungicide și biostimulatori.Asupra . progresului agriculturii exercită o influență importantă modul de zonare a producției. Este notoriu faptul că nu numai la scara unor regiuni întinse, dar chiar în fiecare unitate agricolă există deosebiri de compoziție a pămîntului. Planificarea și orientarea eficientă a producției agricole presupun să se țină seamă de aceste deosebiri,, de profilul propriu fiecărei macro sau micrazone. Este o sarcină dificilă și, desigur, de durată, care solicită, înainte de orice, o studiere, atentă a terenurilor.Se cunoaște, rolul pe care-1 îndeplinesc în agricultura noastră întreprin

derile agricole de stat, ca puternice nuclee ale socialismului la sate, ca mari producătoare de cereale, carne, lapte și alte, produse. Măsurile luate în ultima perioadă în acest sector au însemnat o mai bună soluționare a problemelor legate de planificarea și organizarea muncii, sporirea autonomiei întreprinderilor și fermelor de stat, creșterea cointeresării materiale a lucrătorilor. Constituie o realizare dan ă de relevat faptul că beneficiul pe ansamblul acestor, unități a crescut de la circa 418 milioane de lei în 1965 la aproape 1,6 miliarde de lei în 1968, simultan cu scăderea sensibilă a numărului de .întreprinderi care mai lucrează cu pierderi. Baza tehnică-ma- terială de care dispun și care va fi simțitor sporită, experiența și priceperea specialiștilor și muncitorilor din întreprinderile agricole de stat, fac posibil ca în viitor acestea să obțină producții și beneficii mai mari, șă de- . vină toate și din ce în ce mai mult unități model în ce privește organizarea, metodSle de cultivare a pămîntului și de creștere a animalelor, productivitatea muncii și rentabilitatea.
Cooperativele agricole de producție, care dețin locul cel mai important în agricultura țării, au obținut în ansamblu succese în dezvoltarea și consolidarea lor economico-organizatorică, în sporirea producției vegetale și animale, și a veniturilor cooperatorilor. Este grăitor că în 1968, față de 1965, proprietatea obștească ce revine, în medie, la 100 ha teren arabil s-a mărit cu pește 35 la șptă, valoarea produselor livrate organizațiilor socialiste a crescut cu 25,5 la sută, iar veniturile bănești totale ale cooperativelor cu 28,6 la sută.Pe drept cuvînt s-a subliniat însă în Raportul Comitetului Central că unitățile cooperatiste din agricultură dispun de mari rezerve, a căror valorificare face posibilă creșterea productivității muncii și a randamentelor la hectar, a numărului de animale și a producției lor. Sporirea cu 35—40 la sută a producției globale prevăzută în Directive cere, eforturi stăruitoare și măsuri eficiente pentru folosirea în mod intensiv a întregului teren agricol, pentru mai buna utilizare a bazei tehnico-matefiale și a forței de muncă. Cooperativele își Vor putea mări simțitor potențialul' econorhic și avutul obștesc prin profilarea producției, dezvoltarea fermelor specializate pentru producția de lapte, carne, crearea unor sectoare de prelucrare și semiindustrializare a diferitelor produce agricole, extinderea acțiunilor și activităților intercooperatiste. Fondurile proprii de investiții, ca și creditele ce vor fi acordate de către stat vor trebui utilizate mai judicios și orientate spre realizarea unor lucrări cu o eficiență economică ridicată.O importantă contribuție la creșterea producției agricole, la consolidarea sectorului cooperatist, ca și la deservirea populației sătești aduc între

prinderile pentru mecanizarea agri
culturii. Organizarea, începînd din a- nul trecut, pe principiile gestiunii e- conomice proprii le-a creat, desigur, posibilități mai largi, dar în același timp a accentuat îndatoririle lor de a folosi rațional tractoarele și mașinile agricole, a diversifica simțitor gama de activități, a executa lucrările la timp și de calitate, a reduce cheltuielile de producție, pentru ca în viitorul apropiat să devină unități rentabile.Preocupîndu-se permanent de dezvoltarea și întărirea continuă a formelor socialiste din agricultură, partidul și statul nostru au în același timp în vedere faptul că gospodăriile 
personale ale membrilor cooperatori 
și cele ale țăranilor necooperativizați din zonele de deal și munte pot participa într-o măsură mai mare la ridicarea producției agricole și în special a efectivelor și producției animale, la satisfacerea cerințelor populației de produse agroalimentare. De aceea, sta

tul va acorda și în viitor acestor gospodării credite, asistență tehnică de specialitate, le va sprijini în procurarea semințelor de soi, în valorificarea produselor obținute.Progresul multilateral al patriei, intensificarea legăturilor dintre întreprinderile, ramurile și zonele țării, determină sporirea sistematică a nevoi
lor de transport și a exigențelor în ce privește viteza, promptitudinea, siguranța și confortul. Această ramură a cunoscut — așa cum s-a văzut — în anii construcției socialiste o puternică dezvoltare și modernizare. Nu este însă mai puțin adevărat că în anumite privințe există și rămîneri în urmă, o proporționare insuficient de satisfăcătoare între diferitele forme de transport. Ați luat cunoștință de importantele măsuri ce se prevăd pentru anii care vin în domeniul transporturilor, pentru ca acestea să țină pasul cu nevoile economiei. Sporirea dotării tehnico-materiale, modernizarea rețelei de drumuri, a porturilor și aeroporturilor, ridicarea eficienței economice, formează coordonate principale ale programului preconizat în acest domeniu. în sectorul de telecomunicații, urmează să se lărgească capacitatea centralelor telefonice automate urbane, concomitent cu continuarea lucrărilor de automatizare și instalare de noi cabluri telefonice în domeniul telefoniei interurbane.Obiectivele și sarcinile cuprinse în proiectul de Directive privind dezvoltarea și modernizarea ramurilor producției materiale ridică, firește, numeroase și variate probleme economice și tehnice la nivelul fiecărei ramuri și chiar al fiecărei întreprinderi în parte, reclamă serioase eforturi, dar sînt pe deplin realizabile. Cadrele de conducere din toate sectoarele economiei naționale, toți cei ce muncesc vor trebui să elaboreze și să înfăptuiască a- cele măsuri care să ducă la atingerea scopurilor propuse, consacrîndu-și puterea de creație și energia creșterii forței economice a României socialiste.Tovarăși,După cum știți, între factorii prin

cipali ai creșterii economice o însem
nătate esențială o au investițiile. Capacitatea de a investi se află într-o relație dialectică cu stadiul dezvoltării economice, precum și cu nivelul de pregătire culturală și profesională a oamenilor. Cu cît acestea sînt mai a- vansate, cu atît se creează și resurse, și posibilități mai mari pentru investiții, iar utilizarea lor are drept consecință o nouă amplificare a dimensiunilor economiei naționale.în viitorul cincinal vom continua 
alocarea unei părți însemnate din ve
nitul național, în jurul a 28—30 la sută, pentru acumulare, în primul rînd pentru investiții destinate reproducției lărgite. Modul de repartizare a investițiilor reflectă fidel e- forturile pentru a asigura dinamismul și echilibrul economiei, o structură modernă și eficientă a producției. Așa cum atît de convingător a arătat Raportul Comitetului Central tra- tînd acest important capitol, numai astfel, numai prin dezvoltarea într-un ritm cît mai accelerat posibil a întregii economii, se creează un suport solid pentru îmbunătățirea vieții o- mului.Proporțiile tot mai largi pe care le-a căpătat activitatea de investiții în anii construcției socialiste au dus la acumularea unei prețioase experiențe în materie de planificare, finanțare, proiectare și execuție a lucrărilor. Nu este însă mai puțin adevărat că o serie de neajunsuri din economie își au geneza în modul defectuos de desfășurare a unor lucrări de investiții, în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu s-au reliefat principalele deficiențe în acest domeniu. Doresc să mă refer și eu în acest sens la anumite aspecte care mi se par a nu fi lipsite de interes. Deși de multe ori s-a insistat asupra necesității de a se chibzui cu înalt simț de răspundere atunci cînd se cer și se cheltuiesc fonduri de investiții, totuși constatăm încă destule manifestări de ușurință la solicitarea fondurilor, la stabilirea destinației, ca și la utilizarea lor. Nu peste tot s-a înțeles că la investiții se poate recurge numai după ce au fost epuizate toate celelalte modalități de sporire sau modernizare a producției. Trebuie spus, de asemenea, că, deși prin noua metodologie adoptată în elaborarea actualului cincinal și defalcarea lui din capul locului pe ani, ministere și întreprinderi, s-au creat condiții pentru pregătirea din timp a lucrărilor de investiții, această pregătire a întîrziat totuși în numeroase cazuri. La 1 februarie 1969, din 344 lucrări mari care trebuiau începute, 185 nu a- veau încă documentațiile ; construirea unei serii de obiective a început în condiții derogatorii. Aceste defecțiuni, cărora li s-au adăugat adesea lipsuri în organizarea șantierelor, în asigurarea utilajelor, materialelo^, ca și a muncitorilor constructori, au dus la improvizații, la dese schimbări de soluții, la prelungirea, uneori extrem de mult, a duratei lucrărilor și la scumpirea costului lor, la întârzieri în darea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați.Este timpul ca sarcinile trasate de partid în legătură cu modul de pregătire și desfășurare a lucrărilor de investiții să fie integral îndeplinite. Experiența țărilor dezvoltate sub raport economic arată că, în genere, pregătirea unei lucrări de investiții se face într-un timp care reprezintă două treimi din întreaga perioadă rezervată activității de investiții, construcția începînd, în majoritatea cazurilor, numai după ce toate problemele de proiectare, aprovizionare și organizare au fost soluționate.în zilele noastre, factorul timp exercită o presiune foarte puternică asupra întregii vieți economice, pretutindeni există o veritabilă întrecere pentru a oîștiga timp. în ce privește 

țara noastră, problema se pune cu atît mai mult, iar în domeniul investițiilor ea capătă un caracter și mai acut. în această perspectivă ne aptere întreaga însemnătate a indicațiilor cuprinse în Raportul general în ce privește concentrarea investițiilor către obiectivele de primă urgență, și în primul rînd către șantierele în continuare, materializarea lor într-o proporție ridicată în mijloace productive, mai precis în utilaje și instalații care să fie conectate rapid și la parametrii stabiliți în circuitul economic, dotarea obiectivelor economice cu echipamente de înalt nivel tehnic.Este, desigur, foarte necesar ca în activitatea de proiectare, în alegerea utilajelor ce urmează să fie produse sau achiziționate, să fie deslușite chiar și direcțiile dezvoltării tehnicii, să fie cunoscute pe un termen cît mai îndelungat noutățile susceptibile să a- pară. în cadrul institutelor de proiectări în primul rînd, dar și în cadrul organismelor economice, se impune 
organizarea unei serioase activități 
de documentare asupra celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii în domeniul respectiv, urmărind concomitent ca cei ce lucrează în aceste sectoare să aibă pregătirea profesională corespunzătoare, să fie mereu la curent cu tot ceea ce e nou.în mod special aș dori să subliniez 
că înfăptuirea progresului tehnic va 
trebui să aibă loc în măsură din ce 
în ce mai mare pe seama resurselor 
interne de capacitate creativă și, implicit, în măsură descrescîndă pe seama importului de inteligență. în prezent, pentru acest import sîntem ne- voiți să plătim un preț ridicat; la o serie de instalații complexe destinate mai ales chimiei, metalurgiei, construcției de mașini, costul documentației, licenței, tehnologiei, asistenței tehnice ajunge la 20—25 la sută din totalul cheltuielilor pentru achiziționarea utilajului. Or — așa cum s-a arătat — țara noastră dispune de cadre valoroase, cu spirit inventiv dezvoltat, care într-o serie de domenii ale tehnicii s-au afirmat prestigios pe arena internațională. Este imperios necesar ca potențialul de creație al celor ce muncesc în sectoarele de concepție, ca și în producție, să fie considerabil mai mult și mai bine folosit.în activitatea de investiții din țările dezvoltate se remarcă o tot mai adîncă întrepătrundere a cercetării științifice și proiectării ; există, de asemenea, tendința de îngemănare a proiectării și execuției. Ținînd seamă de faptul că și într-un caz, și într-altul efectele sînt cît se poate de favorabile, ar fi util ca această experiență să fie studiată cu cea mai mare atenție și în țara noastră, căutîndu-se soluțiile adecvate, în măsură să ducă la ridicarea pe un plan superior a muncii în domeniul investițiilor — de maximă importanță pentru dezvoltarea economică și socială.Tovarăși,Unul din factorii principali care condiționează progresul economic îl constituie realizarea unor indici tot mai înalți de eficiență în toate sectoa
rele de activitate. Raportul Comitetului Central a examinat multiplele aspecte sub care se prezintă această problemă în actualul stadiu al dezvoltării noastre economice, indicînd căile de urmat, măsurile ce trebuie luate pentru ridicarea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea continuă a prețului de cost. Subscriind întru totul la considerațiile și aprecierile făcute, aș vrea să mai adaug cîteva elemente.în Raport este subliniată importanța pe care o are repartizarea cît mai ju
dicioasă a forței de muncă în activitatea economică și socială. Problema trebuie să stea în mod hotărît în atențiunea noastră. Producția modernă, creșterea masivă a dotării tehnice a muncii și mai ales extinderea automatizării determină în mod fatal o mobilitate foarte accentuată în sfera forței de muncă de toate categoriile, mobilitate înțeleasă firește nu ca fluctuație — fenomen nedorit — ci ca un proces de trecere a unor oameni dintr-o întreprindere unde devin inutili în alta unde sînt căutați, sau de schimbare a meseriei și, deci, de recalificare. Procesul a fost intuit încă de Marx, care în această perspectivă vorbea despre necesitatea dezvoltării învățămîntului politehnic. Astăzi ar fi cu atît mai mult o aberație ca cineva să-și imagineze că este posibil, pe de o parte, să promovezi progresul teh- nico-științific, iar, pe de altă parte, să menții intacte numărul de> oameni folosiți în producție și structura lor pe meserii și specialități. Adaptarea forței de muncă la schimbările intervenite în producție apare deci ca o necesitate a dezvoltării economice. Problema, într-adevăr, nu este simplă, dar societatea socialistă dispune de posibilități superioare de a o rezolva. Statul nostru va trebui să o privească cu toată seriozitatea, să asigure, pe baza unei temeinice cunoașteri a nevoilor fiecărui sector, dirijarea corespunzătoare a forței de muncă, precum și recalificările ce se impun, ținîndu-se seama, cît mai mult cu putință, de situația personală a celor în cauză.în aplicarea politicii de dezvoltare economică și socială a patriei, de creștere a eficienței muncii în toate domeniile, partidul nostru promovează neabătut principiul cointeresării materiale. Cointeresarea se dovedește o problemă deosebit de importantă în construirea noii orînduiri, o pîrghie indispensabilă pentru a valorifica inițiativa, capacitatea de creație și energia fiecărui colectiv, a fiecărui om al muncii, a stimula participarea lor la opera de dezvoltare economică și socială.Trebuie să observăm, de altfel, că această participare nu este exclusiv un rezultat al cointeresării materiale, în societatea modernă asistăm la tendința tot mai manifestă de identificare 

a oamenilor cu obiectivele unității în care muncesc, cu obiectivele mai largi ale progresului social, tendință rezultând din faptul că, în condițiile dezvoltării bogăției sociale, satisfacerea intereselor individuale trece din ce în ce mai mult prin satisfacerea unor interese colective. Socialismul, în care au fost lichidate antagonismele generate de proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de producție, în care statul aparține celor ce muncesc, o- feră cadrul optim procesului de identificare a intereselor individuale cu cele generale, de direcționare a activității tuturor spre împlinirea țelurilor colectivului căruia îi aparțin și ale societății în ansamblu.Viața arată că formele și metodele de cointeresare materială nu pot fi universal-valabile, ele variind de la o etapă la alta, în funcție principal- mente de cuceririle științei și tehnicii, de pătrunderea lor în producție. Au o importanță în această privință și modalitățile în care oamenii muncii au fost obișnuiți să fie remunerați. Așa de pildă, în țările socialiste unde în trecut, sub vechiul regim, a fost larg răspîndit sistemul muncii salariate, a- cesta, golit de conținutul său capitalist, poate și trebuie să fie folosit în împrejurările noi, ale lichidării exploatării omului de către om, ca un instrument principal de cointeresare materială. După cum a arătat experiența, calea pentru a asigura cointeresarea — înțeleasă ca unitate a două laturi inseparabile : stimulare și răspundere — este a condiționa cît mai strîns veniturile fiecăruia de rezultatele muncii depuse, de contribuția la dezvoltarea economică sau socială în domeniul dat. Dacă acesta este principiul general, numitorul comun al cointeresării în orice sector de activitate, nu înseamnă însă că există o singură manieră, un singur sistem de a o realiza. Dimpotrivă, o cointeresare reală implică forme diversificate în raport cu specificul ramurii, subramurii și chiar al fiecărei unități, de(unde necesitatea unei preocupări largi și stăruitoare pentru aplicarea acelor forme care să fie cît mai bine adaptate cerințelor și particularităților fiecărui sector și fiecărui loc de muncă. Se înțelege că în nici un caz socialismul nu poate accepta o cointeresare care i-ar aduce pe oameni în situația de a trăi fără să mai muncească. Naturii și scopurilor socialismului le corespunde acea cointeresare capabilă să stimuleze în. permanență colectivele de oameni ai muncii, pe toți membrii societății pentru a desfășura o activitate intensă,^ constructivă, în folosul întregii societăți, deci și al lor personal.Asemenea considerente au stat la baza îmbunătățirilor aduse în ultimii ani sistemului de salarizare și normare a muncii în industrie, precum și în întreprinderile agricole de stat. Cunoașteți că în decursul acestui an, noul sistem de salarizare a fost aplicat într-o serie de ramuri și sectoare ale vieții economice și sociale, ur- mînd a fi generalizat pînă la finele anului. Mutațiile ce se produc în organizarea și tehnica producției ca rezultat al progresului tehnico-științific, nivelul de calificare al cadrelor în continuă creștere arată că problema cointeresării materiale colective, cît și individuale trebuie să se afle permanent în atenția și preocuparea noastră.Dezvoltarea generală a societății socialiste, creșterea bogăției materiale și spirituale reprezintă, tovarăși, cum bine știți, premisele esențiale pentru satisfacerea intereselor individuale, pentru ridicarea nivelu
lui de trai. Partidul nostru a așezat acest adevăr la temelia întregii sale politici. Proiectul de Directive stă și el mărturie faptului că, asigurînd progresul societății, partidul urmărește realizarea țelului său suprem : îmbunătățirea vieții tuturor oamenilor muncii, a întregului popor. V-au fost prezentate aici amplele măsuri ce vor fi înfăptuite în anii viitorului cincinal în direcția creșterii veniturilor populației de la orașe și sate, sporirii vîn- zărilor de mărfuri, dezvoltării acțiunilor social-culturale, extinderii construcției de locuințe și îmbunătățirii activității în domeniul edilitar-gos- podăresc.Evident, însemnătatea obiectivelor pe care ne propunem să le atingem în domeniul nivelului de trai se reliefează și mai bine în contextul ansamblului de măsuri pe care partidul le va întreprinde în toate sferele vieții sociale și care, finalmente, vor avea ca rezultat crearea unor condiții mereu mai favorabile pentru împlinirea personalității umane în sensul cel mai deplin al cuvîntului.Tovarăși,Trăim o epocă în care știința se dezvoltă într-un ritm fără precedent și este omniprezentă în viața societății. Cuceririle științei și tehnicii accelerează în mod considerabil prefacerile în diferitele planuri ale existenței sociale, deschid mereu în fața societății perspective noi. Prezența științei la fiecare pas, în viața cotidiană, rolul ei ca forță de impulsie de prim rang, cu caracter exploziv, au devenit o realitate atît de palpabilă, îneît chiar omul care nu are un nivel deosebit de cunoștințe își dă seama de ea din ce în ce mai mult. Este un fenomen care dezvoltă nemăsurat încrederea oamenilor în forțele și capacitatea lor de creație, le sporește inițiativa, cutezanța de a aborda cele mai complicate probleme. Pe bună dreptate s-a spus că știința contemporană adaugă omului o nouă dimensiune. Socialismul dispune virtual de cele mai largi posibilități pentru a încorpora în viața economică și socială roadele gîndirii științifice și tehnice și a le valorifica în folosul tuturor celor ce muncesc. Este însă — într-un anume sens — numai un a

vantaj potențial, întrucît materializarea lui implică, cel mai adesea, o temeinică cunoaștere a stadiului atins de știință pe plan mondial, concomitent cu extinderea sistematică a cercetării științifice proprii. Tocmai acestea sînt direcțiile în care partidul și statul nostru orientează eforturile oamenilor de știință.Istoria omenirii învederează ca o axiomă faptul că știința veritabilă este aceea care slujește creșterii gradului de cunoaștere și de dominare a naturii de către oameni, progresului general al societății. De aceea, partidul a insistat și insistă asupra necesității ca cercetarea științifică să fie 
îndreptată spre soluționarea proble
melor legate nemijlocit de producția 
materială, de dezvoltarea economică și socială a patriei. In acest spirit, proiectul de Directive definește precis obiectivele majore ale cercetării științifice în următorii ani. Pentru întărirea bazei materiale a cercetării și îndeosebi pentru dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă, statul va aloca în continuare importante fonduri de investiții.Creșterea contribuției științei la soluționarea sarcinilor construcției socialiste depinde într-o măsură considerabilă de accelerarea procesului de 
valorificare a rezultatelor cercetării. Nu este un secret pentru nimeni că în această privință se plătește încă mult tribut birocratismului, inerției, fricii de greutățile inerente pe care le determină aplicarea ideilor noi. Vor trebui luate măsuri care să asigure transpunerea neîntârziată în practică a oricărei descoperiri, invenții sau inovații de natură să aducă îmbunătățiri efective în tehnică, economie și în viața socială.

Condițiile în care se desfășoară 
producția modernă, ca și toate cele
lalte activități din societate, ridică 
înalte exigențe față de pregătirea, de 
competența celor chemați să le realizeze. Specific zilelor noastre este faptul că buna formație profesională nu mai poate fi apanajul Unui număr restrîns de oameni, ci se impune ca o cerință generală, ca un atribut obligatoriu pe întreaga scară a funcțiunilor. în același timp, devine absolut necesară o adîncjre a competenței, în sensul creșterii volumului de cunoștințe asimilate din domeniul de specialitate al fiecăruia, ca și din domenii adiacente.Se înțelege că natura și cuantumul cunoștințelor trebuie să se afle în raport direct proporțional cu răspunderile cu care sînt învestiți oamenii. Cei ce exercită funcții de conducere, bunăoară, trebuie șă fie titularii unei competențe înalte și ai unei bogate experiențe în sfera de muncă respectivă, oameni care dispun de suficiente informații și au capacitatea de a le selecta și interpreta judicios, de a examina cu pricepere și într-o largă perspectivă problemele pe care sînt chemați să le soluționeze. A asigura în toate sectoarele și la toate nivelurile o competență corespunzătoare, a nu lăsa loc pentru diletantism reprezintă o necesitate obiectivă, inexorabilă a progresului societății moderne. Nu este nici o exagerare în a afirma că astăzi competența trebuie să 
pătrundă prin toți porii activității eco- 
nomico-sociale.Dup^ cum ați văzut, într-o astfel de optică abordează Raportul general problemele învățămîntului. Genera
lizarea școlii obligatorii de 10 ani, în
scrisă în proiectul de Directive, ca 
obiectivul principal în învățămîntul 
de cultură generală, va fi un moment cu adevărat crucial pe drumul ridicării gradului de cultură și civilizație al poporului nostru, moment a cărui semnificație poate fi înțeleasă dacă se are în vedere fie numai și faptul că în urmă cu un sfert de secol România număra încă milioane de analfabeți. Amplitudinea acțiunii impune, firește, o serioasă pregătire a tuturor condițiilor, începînd cu baza materială, asigurarea cadrelor didactice corespunzătoare și pînă la modernizarea procesului instructiv-educativ.Investițiile în sfera învățămîntului, chiar dacă nu au o eficiență imediată și nemijlocită, sînt totuși foarte rentabile, deoarece rodesc la scara întregii țări și pentru un timp îndelungat. Aș vrea să relev însă necesitatea ca ele să fie gospodărite mai rațional, în acord cu nevoile reale ale societății noastre. Bunăoară, trebuie asigurată — așa cum s-a arătat în Raportul Comitetului Central — o mai- bună proporționare între formele de învăță- mînt, cum ar fi diferitele tipuri de licee, asigurîndu-se dezvoltarea liceelor de specialitate, principala sursă de cadre cu pregătire medie pentru activitatea economică și socială. De asemenea, o parte mai mare a investițiilor destinate învățămîntului se cere alocată pentru dotarea școlilor cu aparatură modernă. Interesantă din acest punct de vedere mi se pare sugestia de a se organiza laboratoare care să deservească mai multe școli, sau chiar, de pildă, un institut de-în- vățămînt superior și un altul de cercetări științifice.în întreaga rețea de școli și facultăți trebuie să se urmărească cu perseverență perfecționarea procesului instructiv, ținînd seama că de calitatea învățămîntului depinde în mod hotă- rîtor însăși calitatea cadrelor pe care le vom avea în viitor, adică tocmai a- tunci cînd va fi nevoie de oameni din ce în ce mai bine pregătiți, capabili să facă față înaltului nivel atins în dezvoltarea științei și tehnicii. în cadrul amplelor discuții ce se poartă pe plan mondial cu privire la perfecționarea metodelor de studiu, se conturează cu claritate ideea că învățămîntul, și mai ales cel superior, trebuie să cultive aptitudinile viitorilor specialiști către investigația științifică. Aceasta corespunde cerințelor producției moderne care, încredințînd 

mașinilor aspectele rutiniere ale muncii intelectuale, solicită în măsură crescîndă cadrelor de specialiști o activitate de creație. Merită să stea mai mult în atenție, cum s-a mai spus, formarea de deprinderi practice și pregătirea întregului tineret pentru a se integra cît mai rapid în producție, într-o activitate socială utilă.Marea anvergură a progresului științei și tehnicii, apariția unor noi ramuri și subramuri de producție impun, ca o cerință permanentă pentru toți cei ce muncesc, împrospătarea cunoștințelor. Oricît de bine pregătit ar fi cineva, dacă nu-și însușește ce e nou și important pentru domeniul în care activează, nu va putea răspunde exigențelor. în perspectiva viitorului cincinal sînt necesare măsuri pentru poli
calificarea și recalificarea unui număr 
sporit de oameni, pentru înnoirea sis
tematică a cunoștințelor profesionale 
ale muncitorilor, țăranilor, ca și ale 
specialiștilor de toate categoriile. în cazul specialiștilor, de exemplu, se cere extins așa-numitul sistem de reciclare, prin forme de învățămînt consacrate, cum sînt cursurile postuniversitare, precum și alte forme despre care a vorbit, azi dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Concomitent cu pregătirea și perfecționarea cadrelor, este important să se asigure o bună utilizare a lor, potrivit calificării pe care o au. Aceasta este cu atît mai necesar cu cît în prezent, pentru îndeplinirea unor sarcini care nu implică cunoștințe deosebite, se mai folosesc cadre cu pregătire superioară, ceea ce, evident, reprezintă o pierdere pentru societate. Există cazuri cînd ingineri sau economiști, în loc să lucreze în sectoare de concepție, proiectare sau în domeniul organizării producției, sînt utilizați în munci administrative, funcționărești.Știința și învățămîntul din țara noastră au avut de-a lungul timpului slujitori pasionați și de prestigiu, parte din ei cu reputație în întreaga lume. Capacitatea profesională, spiritul patriotic și dragostea față de popor care animă intelectualitatea sînt o chezășie că școala și știința românească vor continua să aducă o contribuție de înaltă valoare la înaintarea societății pe calea socialismului.Tovarăși,După cum știți, una din trăsăturile lumii contemporane o reprezintă accentuarea interdependențelor reciproce dintre țări și popoare, extinderea și 
ramificarea considerabilă a legăturilor 
de colaborare dintre state. Acest proces obiectiv a fost sesizat în fazele lui incipiente încă de Marx și Engels. Iată ce scriau ei în Manifestul Partidului Comunist: „Locul vechilor necesități, satisfăcute prin produsele țării ' respective, îl iau necesități noi, pentru satisfacerea cărora e nevoie de produse ale țărilor celor mai îndepărtate și ale climatelor celor mai variate, în locul vechii izolări locale și naționale și al satisfacerii necesităților cu produse proprii, se dezvoltă schimbul universal, interdependența universală a națiunilor. Și acest lucru e valabil atît pentru producția materială cît și pentru cea spirituală“. (K. Marx și F. Engels, Opere, voi. 4, Editura Politică, 1963, pag. 470). Astăzi, mai mult decît oricînd, fiecare țară, indiferent de mărimea sa, de bogăția de care dispune, de nivelul dezvoltării economice și sociale, de poziția geografică, este în mod obiectiv determinată să participe la schimbul de valori mondial, să dea și să primească din ceea ce reprezintă creația umană. Faptul privește toate țările, dar poate și mai mult țările mici, care găsesc în relațiile economice externe un element indispensabil și extrem de valoros pentru dezvoltarea lor rapidă, pentru sporirea continuă a bogăției naționale. Autarhia, izolarea unei țări sau a unui grup de state de circuitul economic mondial, ca și limitarea relațiilor economice la anumite zone nu ar putea decît să priveze țările în cauză de o sursă potențială de progres, să le îngusteze posibilitatea de a ține cadența cu revoluția științi- fico-tehnică contemporană și de a folosi roadele ei, iar în ultimă instanță, să le pună în situația de a rezolva tardiv și cu o eficiență redusă problemele propriei dezvoltări economice și sociale.Această realitate rezultă de altfel din însăși evoluția comerțului mondial, din serioasele modificări intervenite în ultimele decenii în structura sa, în relațiile reciproce dintre parteneri. Se știe, de pildă, că înainte țările cele mai avansate se hotărau în genere greu să livreze statelor mai slabe e- chipamente tehnice și alte mijloace care le puteau ajuta pe acestea să se ridice economicește. Interesul era ca țările mai puțin dezvoltate să fie menținute în postura de client pentru produse industriale de consum și furnizor de materii prime. Acum state puternic industrializate sînt determinate, în mod obiectiv, să lărgească din ce în ce mai mult gama produselor destinate consumului productiv pe care le pun în circulația internațională, ceea ce, tot în mod obiectiv, favorizează din ce în ce mai mult progresul forțelor de producție în țările rămase mai în urmă. O pondere sporită capătă în comerțul exterior creațiile gîndirii științifice și tehnice, așa-numitul comerț de inteligență.în asemenea condiții, și ținînd seamă de amploarea și forța pe care au căpătat-o în zilele noastre lupta popoarelor pentru eliberare națională și consolidarea independenței lor, tot mai puțin cineva poate impune altcuiva, datorită relațiilor economice, tehnico-științifice sau culturale, obligații pe care acesta nu le acceptă. în nici un caz, așa cum în mod concludent demonstrează experiența, o astfel de situație nu este posibilă pentru țările socialiste, ale căror popoare,

(Continuare în pag. a XlI-a)
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(Urmare din pag. a Xl-a)devenite pentru prima oară în istorie stăpîne pe destinele lor, sînt hotă- rîte să-și apere cu toate forțele libertatea, marile cuceriri revoluționare. Astăzi, cînd socialismul reprezintă o realitate vie pe mai bine de o pătrime din suprafața globului, cînd există un puternic sistem socialist, nu este de conceput că popoarele țărilor socialiste ar putea fi abătute în vreun fel sau altul de pe drumul pe care merg.Concepția partidului și statului nostru asupra relațiilor economice și teh- nico-științifice internaționale, principiile după care ne călăuzim în stabilirea și dezvoltarea acestor relații au fost temeinic și cuprinzător argumentate în Raportul general. De asemenea, vi s-au înfățișat problemele ce se cer soluționate în procesul extinderii și perfecționării activității de comerț exterior, măsurile ce trebuie luate pentru sporirea eficienței exportului și importului, pentru consolidarea prestigiului țării noastre pe piețele externe.N-aș mai avea de adăugat, în cadrul acestui capitol, decît cîteva cuvinte privitor la turismul internațional. Amploarea deosebită pe care o cunoaște turismul în lumea de azi a făcut din el, cum prea bine știți, pentru multe state, un mijloc important de sporire a resurselor valutare. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, peisajul și clima țării noastre, numeroasele stațiuni de odihnă și tratament de la mare și de la munte, monumentele valoroase de care dispunem, ospitalitatea poporului român — sînt tot atîtea premise pentru intensificarea, în anii care vin, a turismului internațional al României. Este necesar să fie luate în continuare măsuri în vederea extinderii și modernizării spațiilor de cazare, a folosirii mai bune a spațiilor existente, a îmbunătățirii sub toate aspectele a servirii turiștilor.Inițiind acțiunile de lărgire și ramificare a schimburilor internaționale ale țării noastre, nu pierdem nici un moment din vedere importanța lor, ca bază a unor legături multilaterale — politice, științifice, culturale — între state, a înțelegerii și apropierii între popoare, a instaurării unui climat de destindere și pace în lume.Tovarăși,în cursul dezvoltării ei, omenirea a putut multă vreme să trăiască și să evolueze fără previziune, deși dintot- deauna a năzuit să cunoască ce-i va aduce viitorul. în lumea de azi, situația este cu totul alta: previziunea pe perioade cît mai îndelungate a devenit o necesitate în conducerea societății, un atribut inseparabil al politicii. într-adevăr, dacă privim lucrurile în sfera economicului, constatăm că numeroase activități extrem de complicate și costisitoare — progresul tehnic, investițiile, asigurarea bazei de materii prime, pregătirea cadrelor ■— pot fi realizate cu deplin succes numai dacă sînt gîndite și organizate din timp, pornindu-se de la date certe, științifice, acumulate din practică, din descifrarea tendințelor pe care le urmează diferitele fenomene și procese. Fără asemenea premise, mersul înainte al vieții economice și sociale este, dacă nu imposibil, în orice caz mult îngreunat.Aceste raționamente au prezidat la elaborarea capitolelor din proiectul de Directive referitoare la liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale în perioada 1976—1980 precum și la sporirea resurselor energetice și electrificarea țării pînă la sfîrșitul deceniului următor. Sînt schițate aici, în mod succint, principalele obiective pe care ne propunem să le atingem la finele deceniului al optulea, sarcinile de bază a căror îndeplinire poate duce la aceasta.în lumina realizărilor de pînă acum și a perspectivelor ce se întrevăd, putem anticipa că în 1980 configurația 
economiei noastre naționale, sub ra
portul nivelului de dezvoltare și al 
structurii, al indicilor economici canti
tativi și calitativi de maximă expresi
vitate, se va apropia mult de aceea a 
unei societăți evoluate din punct de 
vedere industrial. Dispunînd de o bază tehnico-materială largă, de o structură modernă a economiei, a ramurilor, subramurilor și a nomenclatorului de produse, de cadre cu o calificare din ce în ce mai bună, țara noastră va fi în stare să-și acopere în tot mai mare măsură nevoile, desigur mult crescute peste un deceniu, să participe mai activ decît în prezent și de pe o poziție mai avantajoasă la diviziunea internațională a muncii.Așa cum știți, producția industrială va fi în 1980 de 2—2,3 ori mai mare decît în 1970. Vor căpăta o sensibilă dezvoltare toate ramurile industriale, dar mai ales cele de primă însemnătate în revoluția științifico-tehnică și' care valorifică cu o eficiență superioară re- gurșele naturale și umane ale țării. 

Producția de energie electrică se va cifra la 80—85 miliarde kWh, asigu- rînd creșterea considerabilă a consumului productiv și al populației. Agricultura va ajunge la un grad ridicat de intensificare și va furniza cantități mult sporite de produse vegetale și animale.Dublarea venitului național în deceniul următor va permite înfăptuirea, în continuare, a unui vast program de investiții, paralel cu creșterea însemnată a fondului de consum. Poporul nostru va reuși să asigure premisele materiale necesare realizării unui înalt nivel de bunăstare, civilizație și cultură.Tovarăși,Mersul vieții economice pune în evidență ca un imens avantaj al orînduirii socialiste faptul că ea oferă condițiile cele mai bune atît pentru dinamizarea forțelor de producție, cît și pentru a- daptarea cadrului organizatoric, a formelor și metodelor de conducere la cerințele noi.Urmărind valorificarea acestui a- vantaj, partidul se preocupă stăruitor — așa cum prea bine se știe — de perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei naționale. Perfecționările preconizate nu au un caracter conjunctural, ci se încadrează într-un proces permanent, care implică studiul sistematic al fenomenelor noi ce se conturează în economie, examinarea critică a experienței proprii, ca și cunoașterea experienței altor țări socialiste, asimilarea cuceririlor dobîn- dite pe plan mondial în domeniul științei și tehnicii, al conducerii și organizării.Cunoașteți că pe baza indicațiilor de principiu ale Congresului al IX-lea și în urma unor studii aprofundate, a unor largi și rodnice confruntări de idei, Conferința Națională a partidului din decembrie 1967 a elaborat un program unitar de măsuri concrete pentru modelarea mai rațională a întregului angrenaj al economiei naționale. Ele privesc planificarea, sistemul financiar și de credit, aprovizionarea tehnico-materială, circulația mărfurilor, sistemul informațional e- conomic, prețurile, cointeresarea materială, ca și toate • celelalte activități de care depinde îmbunătățirea vieții economice. Vă este, de asemenea, cunoscut că aceste măsuri au fost concepute și adoptate nu sub presiunea unor situații nefavorabile, ci în condițiile unei dezvoltări economice sănătoase, pe o linie continuu ascendentă. Astăzi, după un an și opt luni de la Conferința Națională, constatăm cu satisfacție că tot ceea ce s-a întreprins în practică, pe linia hotărîrilor stabilite, dă rezultate pozitive, îndreptățind aprecierea că măsurile prevăzute sînt juste, viabile. Nu putem fi decît de acord cu concluzia din Raportul general că aplicarea unora dintre aceste măsuri trenează însă, că ritmul de elaborare a actelor normative care să le detalieze și precizeze este lent. înaintarea mai viguroasă în direcția modernizării și sporirii eficienței activității economice reclamă traducerea în fapt, fără alte întîrzieri, a întregului program stabilit de partid pentru perfecționarea mecanismului economiei noastre naționale.în mod deosebit se cer intensificate eforturile pentru îmbunătățirea planificării, de așa manieră încît planurile elaborate să fie cît mai bine ancorate în realități, perfect sincronizate cu potențialul tehnico-economic și uman. în lumina experienței, este cert că o bună planificare la nivelul ramurilor de producție și cu atît mai mult la nivelul economiei naționale depinde esențialmente de modul în care este dimensionat și proporțional 
programul de activitate al fiecărei uni
tăți economice în parte. Numai în măsura în care în întreprinderi — celule de bază ale vieții economice — se desfășoară o aprofundată analiză a tuturor condițiilor de producție, întemeiată pe o informație exhaustivă de la fiecare loc de muncă, există garanția întocmirii unor programe de producție judicioase, cuprinzînd indici maximi, dar realmente posibil de îndeplinit. Evident că o astfel de analiză reclamă neapărat o contribuție largă a colectivului de salariați. Nu încape îndoială că dacă în toate întreprinderile noastre s-ar statornici în mod efectiv un asemenea stil de lucru, s-ar crea premisele unei îmbunătățiri radicale a muncii de planificare și pe celelalte trepte ale piramidei care formează economia națională.Posibilități sporite de perfecționare a muncii de planificare și a conducerii activității economice în general se creează o dată cu înființarea centralelor industriale. Prin aceasta se pun bazele unui proces de organizare mai bună și specializare mai accentuată a producției, în stare să-i asigure întreaga mobilitate impusă de ritmul progresului tehnico-științific. Ceea ce li se cere mai ales centralelor este ca, o dată cu conducerea 

producției în întreprinderile aferente, să organizeze munca de cercetare științifică și de proiectare, vizînd perfecționarea tehnologiilor de fabricație, asimilarea de produse noi. în același timp, ele sînt chemate să prospecteze piața internă și externă, să cunoască cererea de mărfuri și să orienteze producția în concordanță cu ea.Caracteristic pentru modul cum se aplică în etapa actuală principiul fun
damental al centralismului democra
tic în organizarea și conducerea economiei noastre este deplasarea unor atribuții de la organele centrale către unități economice de bază. Elaborarea deciziilor are loc tot mai mult acolo unde se realizează suma competențelor necesare, unde se întîlnesc acei oameni care prin informațiile ce le posedă sînt în măsură să aprecieze ce trebuie făcut pentru bunul mers al activității. Desigur că acest proces trebuie îndrumat cu grijă, realizat progresiv, în așa fel încît, concomitent cu acordarea de atribuții sporite, să se asigure creșterea răspunderii pentru calitatea deciziilor adoptate. Cît privește organele centrale, ele dobîndesc, ca rezultat al degrevării de problemele practice din unitățile economice, posibilități incomparabil mai mari decît în trecut pentru a se concentra asupra aspectelor cu caracter mai general, a depune o muncă fructuoasă de concepție privind dezvoltarea în perspectivă a ramurilor de producție. Diviziunea muncii între diferitele organisme pe toate treptele economiei naționale, fiecare urmărind prin activitatea sa specifică același obiectiv al dezvoltării, apare astfel cît se poate de logică, rațională, profitabilă pentru fiecare organism în parte și pentru economie în ansamblu.Nu putem să nu remarcăm însă că posibilitățile create prin aceste perfecționări în aplicarea principiului centralismului democratic sînt încă slab folosite. Socotim în întregime întemeiată critica Ia adresa unor practici anacronice, cum sînt tutelarea măruntă a întreprinderilor de către ministere, tendința conducerilor unor întreprinderi de „a se pune la adăpost" prin solicitarea pentru orice fel de decizii a avizelor și aprobărilor forului superior. Sînt tot atîtea fenomene care proliferează birocratismul, fuga de răspundere. Este timpul ca 
ministerele și celelalte organe econo
mice centrale să se concentreze asu
pra problemelor majore ale dezvol
tării ramurilor de producție și a eco
nomiei în ansamblu, devenind din ce 

în sala Congresului

în ce mai mult centre puternice de analiză și prognoză economică. Firește, aceasta nu diminuează obligația organelor centrala de a întări multilateral controlul asupra unităților subordonate, de a urmări sistematic modul cum se realizează planul anual, a lărgi asistența tehnică și economică, precum și a interveni operativ în soluționarea unor probleme care depășesc competența sau posibilitățile întreprinderilor și centralelor.Pe bună dreptate, în Raportul Comitetului Central s-a arătat că modernizarea activității de planificare vizează toate compartimentele economiei și mai ales Comitetul de Stat 
al Planificării. într-adevăr, dacă în viața economică a țării au existat greutăți, ele își au de multe ori originea în insuficienta fundamentare a unora dintre deciziile înscrise în planul de stat, în corelarea lor nu întotdeauna satisfăcătoare. Volumul și valoarea cognitivă a informațiilor colectate de Comitetul de Stat al Planificării nu sînt, deci, suficiente, iar prelucrarea și analiza lor se efectuează cîteodată în mod necorespunzător. Pentru a ridica munca de planificare a economiei naționale la nivelul marilor sarcini ce le avem de îndeplinit, ar fi util ca în cadrul acestei importante instituții să fie grupate forțe care să poată desfășura aprofundate investigații științifice. în felul acesta instituția noastră centrală de planificare va reuși, într-o mult mai mare măsură, să imprime un caracter științific propriei sale activități și totodată să ofere ministerelor, centralelor, întreprinderilor indicații prețioase pentru orientarea dezvoltării producției în concordanță cu cele mai recente date ale științei și tehnicii. Ar fi oportun să se studieze problema înființării în cadrul Comitetului de Stat al Planificării a unui institut de calcul și prognoză economică.în știința și în practica economică din țările dezvoltate își face loc tot mai mult concepția potrivit căreia circuitul producție — desfacere trebuie considerat încheiat nu în momentul cînd mărfurile au ajuns pe piață și s-a încasat contravaloarea lor, ci abia atunci cînd au intrat în posesia consumatorilor și satisfac e- xigențele lor. Pornind de la aceasta, se organizează studii amănunțite a- supra cerințelor de pe piață și asupra evoluției acestora, urmărindu-se ca volumul, varietatea și calitatea mărfurilor ce se produc să răspundă u- nor nevoi reale, existente sau în curs de formare. Mai mult, prin diverse mijloace, se acționează în direcția creării unor noi necesități de consum. O asemenea concepție asupra producției se impune și în activitatea economică din țara noastră, transpunerea ei în practică solicitînd un ansamblu de măsuri bine gîndite. Evident că în socialism nu numai că poate fi mai lesnicios aplicată, dar poate sluji ca o pîrghie importantă de îmbunătățire a activității economice și de satisfacere în condiții superioare a nevoilor populației, de orientare a cererii de consum în acord cu interesele generale ale ridicării nivelului de civilizație al societății.în împrejurările dezvoltării rapide a economiei naționale, tot mai numeroase și complexe sînt problemele cu care este confruntat Consiliul de Mi
niștri. Măsurile de îmbunătățire a conducerii și planificării economiei naționale, așa cum au fost concepute, 

oferă guvernului condiții mult mat prielnice pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor de înaltă răspundere ce-i revin, ca organ suprem al administrației de stat. în anii trecuți, el era, și în anumite privințe este și astăzi, supraaglomerat cu sarcini de mai mică importanță. Este cert că printr-o întărire a rolului ministerelor și organelor centrale de sinteză economică, Consiliul de Miniștri va putea să-și întărească și mai mult propriul rol în viața țării, să se consacre în mai mare măsură studiului problemelor de perspectivă, să intervină cu autoritatea sa în reglementarea și orientarea diferitelor fenomene de amploare ce au loc în economie, ca și în celelalte compartimente ale organismului social. Se înțelege că în asemenea circumstanțe vor fi mai bine fondate și mai operativ elaborate și hotărîrile guvernului, actele normative pe care acesta este dator să le întocmească.Conducerea activității economice într-un stat industrial modern, organizarea și dirijarea producției în unități mari, dotate cu echipament tehnic de nivel superior implică în mod obligatoriu folosirea tehnicilor noi de 
calcul și prelucrare a datelor, a mijloacelor pe care le oferă descoperirile științei contemporane în domeniile matematicii, ciberneticii, informaticii, electronicii și altor discipline. De utilizarea unor astfel de mijloace este între altele legată elaborarea mai multor variante de plan, fiecare științific fundamentată, încît planul să fie rezultatul alegerii variantei optime. Cu ajutorul arsenalului modern al tehnicii de calcul pot fi cunoscute și urmărite în mod dinamic tendințele din e- conomie, se poate interveni operativ pentru dirijarea întregii activități în sensul impus de cerințele obiective ale dezvoltării generale a țării.Pornind de la asemenea rațiuni, conducerea partidului și statului a adoptat, în urmă cu mai bine de doi ani, un program cuprinzător de dotare a economiei naționale cu echipamente de calcul. în acest cadru, proiectul de Directive prevede, așa cum știți, introducerea unor sisteme electronice de prelucrare a datelor de capacități diferite, între care și mari. Se vor echipa în mod prioritar cu asemenea utilaje organele de planificare centrale, sistemul informațional economic, cel de a- provizionare și desfacere, sistemul fi- nanciar-bancar, unele unități economice mari, institutele de cercetări și proiectări. Pentru a obține maximum de eficiență în folosirea' mașinilor de calcul, va trebui asigurată utilizarea lor în comun.Particularitățile producției în zilele noastre impun, ca o altă cerință obiectivă, aplicarea pe scară largă a prin
cipiului muncii și conducerii colective, într-adevăr, astăzi întreprinderile, instituțiile, organizațiile economice se găsesc în fața unor probleme de o asemenea varietate, încît este din ce în ce mai greu, iar în cazul întreprinderilor’ mari cu desăvîrșire imposibil ca un singur om, oricît de vastă ar fi pregătirea și experiența lui, să le poată cuprinde și cu atît mai puțin dezlega cu competența și promptitudinea dictate de exigențele vieții economice.Se cunoaște că în ultimii ani s-a lărgit considerabil sfera de aplicare a principiului conducerii colective în diferitele verigi ale sistemulurnostru e- conomic și social. Esențial este ca organele înființate să funcționeze efec

tiv, să fructifice din plin avantajele unui asemenea mod de conducere. Aceasta depinde, desigur, în primul rînd de însuși felul în care sînt alcătuite. Componența lor nu trebuie să fie întotdeauna aceeași, ci adaptată problemelor pe care sînt chemate să Ia rezolve. Arta constă în a grupa — în fiecare caz — și a regrupa — ori de cîte ori este nevoie — pe oamenii cei mai indicați prin pregătirea, experiența și informațiile pe care le dețin. Este limpede că numai dacă toți oamenii ce compun un colectiv sînt com- petenți, se pot angaja reale dezbateri, se poate obține ca deciziile luate să fie rezultatul contribuției tuturor. Aș vrea să mai remarc că organele de conducere colectivă nu pot și nici nu trebuie să constituie un teren de competiție, unde fiecare ar fi interesat să triumfe propriile păreri. în cadrul lor este nevoie de un climat în care toate opiniile să fie ascultate și judecate cu atenție, pentru ca din confruntarea ideilor și punctelor de vedere să se desprindă ceea ce este realmente util și în măsură să servească progresul. In sfîrșit, conducerea colectivă dă roade în măsura în care se bizuie pe responsabilitatea individuală atît în a- doptarea deciziilor, cît și în înfăptuirea lor. Iar o asemenea responsabilitate poate exista numai în condițiile în care se asigură o reală libertate de a decide, natural, în limitele atribuțiilor stabilite.Aminteam la începutul expunerii de necesitatea exercitării rolului conducător al partidului în forme tot mai perfecționate, corespunzător particularităților și cerințelor fiecărei etape. Se înțelege că aceste perfecționări trebuie să se manifeste și în domeniul economic, conducerea de către partid fiind un factor esențial al realizării integrale a sarcinilor stabilite în Directive. De aici, obligația organelor și organizațiilor de partid de a întări controlul asupra activității economice, de a sprijini eficient și sistematic munca pentru înfăptuirea obiectivelor propuse. Firește că înseși organele de partid trebuie alcătuite din oameni cu o bună pregătire de specialitate și un spirit organizatoric dezvoltat, sensibili și receptivi la nou, cu o viziune modernă, înaintată asupra vieții economice și sociale.Dragi tovarăși, >,După cum știți, în cadrul amplei dezbateri care a precedat Congresul, prevederile proiectului de Directive au constituit și ele obiectul unei deosebit de atente examinări din partea maselor celor mai largi. Au fost formulate cu acest prilej numeroase propuneri și sugestii, care sînt studiate cu atenție, îmbunătățite și completate pe baza lor, ca și a concluziilor ce se vor desprinde din lucrările Congresului nostru, primind definitiva consacrare prin votul celui mai înalt for al partidului, Directivele vor deveni programul de muncă al tuturor comuniștilor, al întregului popor român pentru o nouă perioadă cincinală. Exprim și eu încrederea deplină că hotărîrile Congresului al X-lea al partidului vor exercita o puternică influență asupra tuturor celor ce muncesc în țara noastră, vor întări voința lor de a sluji, cu toată dăruirea, cauza înfloririi^ ultila- terale a României socialiste,' ^auza vieții lor noi. (La încheierea raportului, întreaga asistență se ridică și a- plaudă îndelung).
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RAPORT CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE CE SE PROPUN 
A FI ADUSE STATUTULUI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

I

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL VlRGIL TROFIN
Stimați tovarăși,Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, ale cărui documente pregătitoare au fost discutate în toate organizațiile de partid, cu toți comuniștii și oamenii muncii, este chemat să facă bilanțul rezultatelor obținute de poporul nostru după Congresul al IX-lea, să stabilească căile dezvoltării societății noastre în viitorii cinci ani și liniile directoare ale progresului economiei pînă la sfîrșitul deceniului următor, să sintetizeze, prin hotărî- rile sale, voința și aspirațiile. întregului partid, ale întregii națiuni.Congresul are loc în anul jubiliar al celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei. în perioada scurtă din punct de vedere istoric, care a trecut de la eliberare, pe baza politicii partidului, prin munca eroică a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, s-au asigurat victoria definitivă a socialismului, dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție pe baza industrializării, cooperativizarea și dezvoltarea agriculturii, avîntul învă- țămîntului, științei și culturii, creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc, transformarea României într-o țară socialistă în care poporul, sub conducerea partidului comuniștilor, a devenit pentru totdeauna stăpînul și făuritorul destinelor sale. (Vii a- plauze).Raportul Comitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, examinează în mod aprofundat dezvoltarea economică, politică și'social-culturală a țării, activitatea desfășurată de partid, schimbările înnoitoare petrecute în societate și stabilește în mod creator, cu rigurozitate științifică marxist-le- ninistă, corespunzător actualului stadiu al dezvoltării societății noastre și specificului țării, măsurile ce urmează a fi luate în vederea asigurării dezvoltării multilaterale a socialismului în patria noastră. Acest document reprezintă o amplă sinteză a experienței, a modului de a gîndi și a acționa al Partidului Comunist Român, o analiză profundă a politicii sale interne și externe, care este pătrunsă de un înalt spirit de responsabilitate, față de poporul nostru, față de cauza unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a luptei pentru apărarea păcii în întreaga lume.Succesele remarcabile dobîndite în construcția socialistă, în perioada de. după Congresul al IX-lea, demonstrează vasta activitate organizatorică și politică desfășurată în acești ani, spiritul novator promovat de' partid în întreaga viață socială, înalta competență cu care Partidul Comunist Român își îndeplinește rolul de forță conducătoare a națiunii noastre socialiste. Mai mult ca oricînd partidul se afirmă ca o puternică forță politică. adînc înrădăcinată în realitățile țării, care polarizează și călăuzește energiile creatoare ale oamenilor muncii de la orașe și sate, îndeplinin- du-și cu succes misiunea istorică de a călăuzi poporul pe drumul socialismului și comunismului. (Aplauze).Una din caracteristicile dezvoltării partidului nostru — așa cum s-a subliniat în raportul prezentat de tovarășul Qeaușeșcu —constă în aceea că, pe de o parte, el s-a manifestat ca promotor al înnoirilor în societate, iar pe de altă parte, el însuși și-a perfecționat, activitatea, structura >or- ganizatorică, metodele de acțiune, ceea ce a avut drept rezultat creșterea capacității sale de mobilizare a .maselor, de influențare a proceselor sociale. S-a confirmat astfel, încă o dată, adevărul că. succesele în construcția socialistă sînt legate inseparabil de forța Organizatorică, politică și ideologică a partidului comunist. (Vii aplauze).Pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, Comitetul Central a aplicat o seamă de măsuri deosebit de importante pentru perfecționarea muncii de partid, care au determinat întărirea organizatorică și politică a partidului, a unității și coeziunii rîndurilor sale, întărirea legăturilor cu masele, dezvoltarea democrației interne, îmbunătățirea formelor și metodelor de conducere a întregii activități economice și sociale.Partidul nostru, luînd în ultimii ani măsuri hotărîte pentru înlăturarea u- nor practici negative din trecut care alimentau subiectivismul și arbitra- riul în adoptarea unor hotărîri, în aprecierea unor cadre, favorizau abuzul și ilegalitatea, a restabilit adevăruri din istoria sa, a demonstrat înaltul său grad de maturitate și principialitate și îndeosebi a statornicit asemenea norme de activitate încît să nu se mai repete niciodată astfel de metode și practici, pentru respectarea cu strictețe a principiilor statutare și normelor democratice în viața de partid, pentru respectarea " legalității socialiste.Una din principalele măsuri luate 

o constituie promovarea largă și aplicarea consecventă a principiului muncii și conducerii colective în activitatea Comitetului Central, în munca organelor locale de partid, precum și a organelor de stat, a organizațiilor de masă și obștești, crearea unor largi posibilități pentru participarea comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.O atenție deosebită s-a acordat întăririi continue a rîndurilor partidului. în prezent, partidul nostru cuprinde 1 924 500 comuniști. Creșterea numărului membrilor partidului în ultimii patru ani cu aproape o jumătate de milion oglindește influența și prestigiul de care se bucură în rîndu- rile clasei muncitoare, ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Compoziția socială a partidului, în care aproape 43 la sută din membri sînt muncitori, 28 la sută țărani, 23 la sută intelectuali și funcționari, reflectă caracterul său de avangardă a clasei muncitoare, modificările petrecute în societatea noastră și în structura populației. Partidul nostru are cele mai puternice organizații în întreprinderi. în industria metalurgică, carboniferă, petrolieră, în industria construcțiilor de mașini și chimică între 27 și 36 la sută din totalul salariaților sînt membri ai P.C.R. Existența a peste 820 000 de comuniști în mediul rural este o dovadă a faptului că și la sate partidul are organizații puternice, capabile să asigure aplicarea politicii sale în agricultură. Ca expresie a încrederii în linia politică și în ideologia partidului, în rîndurile sale își desfășoară activitatea un mare număr de intelectuali. Compoziția națională a partidului corespunde structurii naționale a populației din țara noastră.Ca semn al înaltei prețuiri a activității desfășurate permanent în mișcarea revoluționară și muncitorească, în anii regimului burghezo-moșieresc, pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului' s-a acordat stagiu de partid din ilegalitate unui mare număr de tovarăși. Este important de subliniat că din rîndurile partidului fac parte alături de tovarăși cu o bogată experiență politică revoluționară și un mare număr de oameni tineri. Peste 24 la sută din membrii de partid au vîrsta pînă la 30 ani, iar 36 la sută între 31 și 40 ani.Avînd o compoziție corespunzătoare rolului și misiunii sale, organizații de partid puternice în toate sectoarele vieții economice și sociale, o linie politică științifică, marxist-leninistă, o bogată experiență politică și organizatorică, fiind indisolubil legat de mase, Partidul Comunist Român se prezintă la al X-lea Congres ca o forță monolită și combativă, cu o unitate și coeziune de nezdruncinat, strîns unit, mai mult ca oricînd, în jurul Comitetului Central, în frunte cu secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puternice).Tovarăși,Examinînd conținutul actualului Statut al P.C.R., Comitetul Central al partidului a ajuns la concluzia că principiile și normele ce le cuprinde corespund caracterului și rolului pe care îl ar'e partidul. Pentru a reflecta schimbările survenite în organizarea partidului ca urmare a îmbunătățirii structurii administrativ-teritoriale a țării, pentru a preciza mai bine atribuțiile organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice, politice, sociale și culturale, pentru a sintetiza procesele înnoitoare și experiența acumulată în activitatea partidului ește însă necesar să se aducă unele modificări și completări actualelor prevederi ale Statutului.Întrucît textul Statutului cu schimbările survenite a fost distribuit tuturor delegaților, mă voi opri la caracteristicile și sensul principalelor îmbunătățiri ce se propun discuției și aprobării Congresului. Modificările ce se preconizează converg spre creșterea rolului conducător al Partidului Comunist Român în opera de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste, întărirea sa politică și organizatorică, lărgirea atribuțiilor organelor și organizațiilor de partid, dezvoltarea democrației interne, respectarea fermă a disciplinei de partid, stimularea participării mai active a tuturor comuniștilor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului.Experiența • țării noastre, practica socială atestă că pe măsura înaintării societății pe calea socialismului, a creării premiselor materiale și spirituale în vederea trecerii spre comunism, sporirea rolului conducător al partidului, perfecționarea organizării, 

a metodelor și formelor sale de muncă constituie o necesitate obiectivă.Prin caracterul, ideologia și structura sa, prin scopurile proclamate și activitatea desfășurată, Partidul Comunist Român este cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitoare, detașamentul ei de avangardă, forța politică conducătoare în Republica Socialistă România. Partidul Comunist Român își întemeiază întreaga sa activitate pe învățătura marxist- leninistă, aplicînd-o în mod creator la condițiile și particularitățile specifice țării noastre, slujind cu fidelitate interesele și năzuințele vitale ale poporului. în patria noastră clasa muncitoare este clasa conducătoare a societății, care în strînsa alianță cu țărănimea, în unire cu ințelectualitatea și celelalte categorii de oameni ai 

muncii, fără deosebire, de naționalitate, luptă pentru progresul continuu al orînduirii noastre socialiste. înscriind pe stindardul său drept țel suprem construirea societății fără clase — societatea comunistă — partidul nostru reprezintă interesele legitime ale tuturor oameniloi- muncii, constituie factorul fundamental al cimentării unității întregului popor, a marii familii a României socialiste. Ținînd seama de aceste realități s-au adus unele îmbunătățiri și s-a dat o formulare, după cum ați remarcat, cred, mai precisă unor prevederi din capitelul I al Statutului.Consecvent politicii sale internaționaliste, ' ținînd seama de tezele recunoscute, care trebuie să stea la baza relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, în Statut se arată că Partidul Comunist Român, pornind de la principiile marxism- leninismului, ale internaționalismului proletar, egalității depline în drepturi, independenței și neamestecului în treburile interne, de la dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia sa politică, întreține legături de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești frățești, adueîndu-și contribuția activă la întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în lupta împotriva imperialismului, pentru triumful cauzei socialismului și comunismului. Totodată, Partidul Comunist Român dezvoltă legături de colaborare cu mișcările revoluționare, socialiste, muncitorești, democratice și progresiste din întreaga lume. Credincios, încă de la crearea sa, ideilor nobile ale solidarității internaționale de clasă, partidul nostru s-a afirmat și se afirmă, prin întreaga sa politică interpă și externă, ca un detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Aplauze pu
ternice).Una din' caracteristicile esențiale ale îmbunătățirilor ce se propun a fi aduse Statutului este precizarea cu mai multă claritate și completarea prevederilor referitoare la căile și i mijloacele prin care partidul își îndeplinește rolul de conducător în societate. Consîderînd pe deplin actuale cuvintele luj Lenin că „prima sarcină a oricărui partid al viitorului este aceea de a convinge majoritatea poporului de justețea programului său și a tacticii sale"1, partidul nostru

«. V. 1.-Lenin — „Opere complete" voi. 36, 
Editura Politică, 1965, pag. 181. 

comunist, integrat organic în viața socială, concepe și exercită în practică rolul de forță conducătoare nu în mod declarativ sau prin măsuri de ordin administrativ, ci prin linia sa politico-ideologică, care jalonează activitatea curentă și de perspectivă a tuturor compartimentelor operei de edificare a socialismului, prin ampla activitate politico-ideologică și organizatorică pentru cunoașterea, însușirea și aplicarea de către comuniști și masele largi a politicii sale interne și externe.Viața a demonstrat ca o axiomă că întărirea continuă a poziției conducătoare a partidului în societate este condiționată în ultimă instanță de activitatea fiecărui comunist, de munca fiecărei organizații de partid, în condițiile actuale, cînd partidul 

nostru cuprinde în rîndurile sale a- proape 14 la sută din populația majoră a țării, cînd efectivul partidului este format în mare parte din oameni tineri, trebuie să acordăm o atenție deosebită îmbunătățirii activității tuturor organizațiilor de partid, creșterii răspunderii fiecărui comunist pentru înfăptuirea politicii și hotărîrilor partidului. Iată de ce organizațiile de partid, prin întreaga lor muncă organizatorică și politică, printr-o intensă și dinamică viață de partid, trebuie . să asigure în primul rînd înarmarea politico-ideologibă a tuturor comuniștilor, însușirea aprofundată de către aceștia -a învățăturii marxist- leniniste,. a politicii partidului, ridicarea calificării profesionale și lărgirea orizontului lor de cultură generală. Fiecare membru de partid, prin întreaga muncă și comportare, prin poziția sa înaintată,, spiritul său de abnegație, are datoria să fie întotdeauna exemplu în îndeplinirea sarcinilor economice, politice și sociale în domeniul și locul în care activează, să desfășoare o intensă activitate de convingere și mobilizare 
a celorlalți oameni ai muncii la înfăptuirea programului partidului de dezvoltare multilaterală a orînduirii noastre socialiste. Pornind tocmai de la cerințfele sporirii contribuției comuniștilor la înfăptuirea misiunii ce-i revine partidului de a înălța edificiul socialismului și comunismului pe pă- mîntul României, paragrafele din Statut referitoare la îndatoririle și drepturile membrilor de partid, atribu- țiunile și sarcinile organizațiilor de bază de partid au fost completate și îmbunătățite.Este de datoria tuturor organelor și organizațiilor de partid să acorde în continuare toată atenția creșterii rîndurilor partidului, întăririi organizațiilor de partid din întreprinderi, din cooperative agricole de producție, de pe șantiere de construcții și din toate celelalte unități economice și instituții, prin primirea în partid a celor mai înaintați muncitori, țărani, intelectuali, care se dovedesc prin munca și trăsăturile lor politice și morale demni de înalta calitate de membru al Partidului Comunist Român.Tovarăși,Statutului partidului i s-au adus unele îmbunătățiri, care dezvoltă 

atribuțiile congresului partidului și sporesc răspunderile Comitetului Central, ale comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale de partid.Statutul consfințește rolul pe care congresul îl are în stabilirea liniei politice generale interne și externe a partidului, în adoptarea programului de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste. Deoarece dezvoltarea economiei naționale se înfăptuiește pe baza programelor de perspectivă, a planurilor cincinale, ale căror directive trebuie dezbătute și adoptate de congres, pentru a se corela ținerea congreselor cu etapele de dezvoltare a economiei naționale se propune ca forul suprem al partidului — congresul — să fie convocat o dată la 5 ani. Această propunere este pe deplin justificată și datorită faptului că în perioada dintre congrese, conform prevederilor Statutului, atunci cînd se consideră necesară dezbaterea unor probleme importante ale muncii partidului și statului, Comitetul Central poate convoca Conferința Națională. De altfel, este bine cunoscut că în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea a avut loc Conferința Națională a partidului, care a dezbătut și adoptat hotărîri de mare importanță privind îmbunătățirea conducerii și planificării economiei, a întregii vieți sociale.Ținînd seama de rolul pe care Partidul Comunist Român îl are în societatea noastră, avînd în vedere că în intervalul dintre congrese Comitetul Central al partidului este chemat să asigure înfăptuirea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, pe baza hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a partidului, a experienței și practicii din ultimii ani, s-au adus o seamă de completări prevederilor actualului Statut referitoare la atribuțiile Comitetului Central, precum și ale organelor locale de partid.Pentru a asigura o mai mare continuitate a muncii comitetelor și birourilor organizațiilor de partid, precum și o corelare cu intervalele de ținere a congresului, se propune modificarea unor prevederi ale actualului Statut în legătură cu perioadele în care urmează să aibă loc conferințele de partid și adunările de partid pentru dări de seamă și alegeri. Astfel conferințele organizațiilor județene de partid ar urma să aibă loc o dată la 4 ani, conferințele organizațiilor municipale, orășenești și comunale o dată la 2 ani, iar în organizațiile de bază alegerea birourilor și comitetelor de partid o dată la 2 ani. S-a prevăzut, de asemenea, obligativitatea organelor locale de partid de a prezenta dări de seamă în fața activului de partid cel puțin o dată la 2 ani, iar birourile și comitetele organizațiilor de bază — dări de seamă asupra activității lor în fața comuniștilor în fiecare an.Noua împărțire administrațiv-teri- torială a țării, desființarea regiunilor și raioanelor au creat condiții optime pentru apropierea organelor de conducere de partid și de stat de unitățile economice și social-culturale. Experiența din ultimii ani dovedește că organele locale de partid reușesc să se ocupe mai concret și nemijlocit de conducerea organizațiilor de partid, de rezolvarea problemelor esențiale ale activității economice, de stat, sociale și culturale. Această realitate este confirmată de realizările dobîndite în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan în industrie și agricultură, de perfecționarea activității în domeniul învățămîntului, culturii, științei, de întărirea organizațiilor de partid.Cu toate acestea, mai persistă o seamă de deficiențe în modul în care se organizează înfăptuirea hotărîrilor, în activitatea de îndrumare și control a organizațiilor de partid și a organelor de stat. Unele comitete de partid nu intervin la timp cu măsuri eficiente pentru lichidarea neajunsurilor care se manifestă, irosesc mult timp în ședințe și cu întocmirea de materiale.Este de datoria comitetelor județene, municipale , orășenești și comunale de partid să ia măsuri pentru înlăturarea acestor neajunsuri, pentru organizarea științifică a muncii de conducere a organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă, organelor de stat și economice, în vederea îndeplinirii cu mai multă competență a atribuțiilor lărgite ce li s-au acordat. O atenție deosebită trebuie dată studierii și cunoașterii realităților din toate domeniile, cuprinderii și rezolvării o- perative a tuturor problemelor ce se ridică în activitatea economică, politică și socială, asigurarea îndeplinirii în bune condiții atît a sarcinilor 

curente, cît și a celor de perspectivă Hotărîrile care privesc înfăptuirea pO‘ liticii partidului, dezvoltarea județe lor și localităților trebuie să fie re. zultatul unor studii atente și pro. funde, al consultării membrilor d< partid, a maselor de oameni ai muncii Sînt comitete de partid, ca cel al muni cipiului București, ale județelor Timiș Brașov, Galați și altele, care au acumulat în acest domeniu o valoroasă experiență care merită a fi generalizată.Trebuie să asigurăm în întreaga muncă de partid, începînd de la Comitetul Central și pînă la organele locale - de partid, o mai bună organizare a muncii pentru aplicarea și controlul îndeplinirii hotărîrilor. Membrii comitetelor de partid și ceilalți activiști trebuie să se afle cea mai mare parte a timpului în organizațiile de partid, să aibă legături permanente cu oamenii, să cunoască cît mai bine activitatea practică ce se desfășoară în unitățile economice și în instituții, asigurînd controlul îndeplinirii hotărîrilor, îndrumarea organizațiilor de partid în organizarea și desfășurarea activității în vederea aplicării lor în viață.Comitetele județene de partid au datoria să dea o atenție deosebită îm« bunătățirii activității tuturor comitetelor de partid și consiliilor populara comunale, care, folosind din plin condițiile create și atribuțiile acordate în urma reorganizării administrativ-teritoriale, sînt chemate să joace un mare rol în dezvoltarea economică și social—culturală a localităților rurale,Trebuie spus că la existența unor neajunsuri în activitatea organelor locale contribuie și deficiențele din munca unor ministere și organe centrale de stat. Unele dintre acestea trimit la județe un mare număr de circulare și adrese, cer multe explicații scrise. Numai Ministerul Industriei Alimentare a trimis organelor locale și unităților în subordine. în cursul anului trecut, 136 000 adrese, circulare, instrucțiuni etc. Mulți secretari ai comitetelor de partid, directori de întreprinderi și instituții critică, pe bună dreptate, faptul că în unitățile lor vin multe cadre din organele centrale, care deseori se rezumă la constatări, sustrag specialiștii și alte cadre de la muncă prin numeroasele ședințe și analize, fără a ajuta în mod efectiv la rezolvarea problemelor. De aceea, după cum reiese din raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar ca ministerele și instituțiile centrale, toți comuniștii care lucrează în organele centrale de stat să-și organizeze mai bine activitatea, să simplifice aparatul, să pună capăt manifestărilor și practicilor birocratice, să asigure rezolvarea operativă a problemelor și să acorde un mai mare ajutor unităților economice, organelor locale de stat, în înfăptuirea sarcinilor și a programului pe ca- re-1 va adopta Congresul partidului nostru. (Aplauze puternice).Tovarăși,Unitatea de voință și acțiune a întregului partid, cadrul propice mobilizării tuturor forțelor la elaborarea și aplicarea liniei politice a partidului sînt garantate de aplicarea consecventă a centralismului democratic,— principiul fundamental al structurii organizatorice și al activității sale— care îmbină armonios conducerea centrală cu inițiativa organelor și organizațiilor locale.Sensul fundamental al întăririi și dezvoltării democrației interne de partid este de a asigura în toate organele și organizațiile de partid climatul prielnic dezbaterilor creatoare, posibilitatea ca fiecare comunist să-și expună liber și deschis opinia asupra problemelor puse în discuție, să aducă o contribuție efectivă la hotărîrile și măsurile ce se adoptă, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului. Experiența ultimilor ani, cînd Comitetul Central al partidului a încetățenit în sistemul său de lucru consultarea activului, a masei comuniștilor și a oamenilor muncii asupra tuturor problemelor esențiale ale politicii interne și externe, a confirmat întru totul justețea acestei practici democratice. Pornindu-se de la această experiență pozitivă, în Statut s-a înscris o nouă prevedere referitoare la obligativitatea organelor de partid de a supune în prealabil unei largi dezbateri în organizațiile de partid și cu oamenii muncii principalele măsuri privind activitatea economică și so- cial-culturală ce urmează a fi adoptate.Mergînd consecvent pe linia întăririi și dezvoltării democrației interne de partid, pentru a asigura alegerea în organele de conducere ale partidu-
(Continuare în pag. a XlV-a)
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i a celor mai buni comuniști, cu o. meinică pregătire politică, ideologă și profesională, cu prestigiu și toritate în fata maselor, în Statut 1 introdus o nouă prevedere prin re se dă dreptul organizațiilor de irtîd de a discuta și propune candi- ituri pentru organele de partid ime- at superioare. Conferințele organi- țiilor de partid vor analiza candi- iturile propuse de organizațiile de irtid din subordine, precum și de ,tre delegați și vor alege comitetul ispectiv de partid. Congresul partidu- •i, de asemenea, va analiza candi- iturile propuse de conferințele ju- îțene și de către delegați și prin vot Icret va alege organele centrale ale artidului.Propunînd aceste îmbunătățiri și >mpletări în Statutul partidului, Co- litetul Central a pornit de la necesi- itea de a aplica consecvent principiul tntralismului democratic, de a asigura firmarea mai deplină a democrației iterne de partid, corespunzător con- ițiilor social-politice noi în care par- dul își desfășoară activitatea. în comițiile actuale, cînd partidul este forța onducătoare a societății, partid de uvernămînt, cînd în fața tuturor co- luniștilor stă- cerința de a participa ,ctiv atît la elaborarea, cît și la în- ăptuirea politicii partidului, a pro- ramului său, cînd Comitetul Cen- ral, organele de conducere ale par- jdului la toate nivelele au un rol ho- ărîtor în conducerea întregii vieți sofale, discutarea și desemnarea de .andidați în adunările și conferințele organizațiilor de partid pentru orga- lele imediat superioare va fi un mij- oc important de cunoaștere a cadre- or, a modului cum sînt apreciate de nașe, va duce la creșterea responsa- jilității celor ce vor fi aleși față de nembrii de partid, față de întregul îostru popor. (Vii aplauze). Adoptarea acestui procedeu exprimă nu lumai lărgirea democrației interne :le partid și a democrației socialiste, în general, dar și încrederea deplină in capacitatea comuniștilor, în spiritul lor de discernămînt, exprimă maturitatea și forța partidului nostru.Tovarăși,Ținînd seama de însemnătatea deosebită pe care o are funcția de secretar general, atît pentru activitatea partidului, cît și a statului, conferințele județene de partid au propus ca secretarul general să fie ales de congresul partidului. (Vii aplauze). Considerăm această propunere ca fiind deosebit de importantă, ea marcînd o lărgire a atribuțiilor congresului partidului și o dezvoltare a democrației interne de partid. în acest sens se propune îmbunătățirea prevederilor Statutului cu privire la atribuțiunile congresului partidului, care va alege Comitetul Central, secretarul general al partidului și Comisia Centrală de Revizie. Comitetul Central al Partidului Comunist Român, din care va face parte și secretarul general al partidului, punînd la baza întregii sale activități principiul muncii colective, devenit o lege a funcționării organelor centrale ale partidului, va conduce, fără îndoială, întreaga activitate în intervalele dintre congrese, asigurînd prin munca și activitatea sa înfăptuirea rolului conducător al partidului, realizarea programului de dezvoltare a societății noastre socialiste.Dînd glas gîndurilor și voinței.întregului nostru partid, toate conferințele județene de partid și Conferința' municipiului București au hotărît în unanimitate să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. (Aplauze furtunoa
se, îndelungi. Asistența în picioare 
ovaționează îndelung, se scandează 
„P.C.R.“, „Ceaușescu11, „P.C.R.11, „Ceaușescu11). Această hotărîre exprimă deplina încredere și înalta prețuire pe care le acordă întregul partid, poporul nostru activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al partidului și poporului, care s-a contopit cu năzuințele și aspirațiile cele mai vitale ale națiunii noastre, eminent conducător, care cu o deosebită capacitate, energie și putere de muncă militează în fruntea Comitetului Central pentru întărirea partidului, a orînduirii noastre socialiste, pentru progresul neîncetat al patriei și fericirea poporului, pentru întărirea unității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești, pentru cauza socialismului și comunismului și menținerea păcii în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).Tovarăși,în Statut este înscris dreptul nelimitat al comuniștilor de a-și spune părerea în cadrul organizat asupra tuturor problemelor politicii partidului, de a contribui la adoptarea hotărîri- lor. Exercitarea de către comuniști a acestui drept, dezbaterea largă, aprofundată, în spiritul unei înalte principialități, a probleme1 or puse în discuție fac ca hotărîrile ce se adoptă 

să reprezinte voința întregii organizații de partid. .în toate organizațiile de partid trebuie să se creeze un asemenea climat în care membrii de partid să-și spună părerea deschis asupra oricăror probleme, să-și confrunte argumentele, să elucideze în spirit partinic divergențele de păreri, asigurîndu-se adoptarea unor hotărîri, care să ducă la îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor izvorîte din politica partidului. Trebuie să fie însă limpede, în același timp, că desfășurarea unei intense vieți de partid, dezvoltarea democrației interne nu au nimic comun cu concepțiile anarhice, conform cărora partidul ar fi un club de discuții nesfîrșite. Este cunoscut că pentru a se lua o hotărîre nu este necesară neapărat realizarea unanimității. Important și totodată absolut obligatoriu este ca, o dată hotărîrea adoptată, minoritatea să se supună necondiționat voinței majorității, toți comuniștii din organizațiile respective, toți membrii organului de partid respectiv avînd datoria să aplice fără rezerve hotărîrile stabilite.în Statut este înscrisă obligativitatea tuturor organelor de partid de a pune la baza activității principiul muncii și al conducerii colective, de a asigura participarea activă a membrilor lor la conducerea întregii activități de partid, economice și de stat. Experiența Comitetului Central, cît și a unor comitete județene, municipale, orășenești și comunale a dovedit că o formă eficientă de participare a membrilor organelor de partid la procesul de conducere a întregii activități, la elaborarea și aplicarea hotărîrilor o reprezintă participarea lor, precum și a altor comuniști cu experiență și pregătire politică și profesională corespunzătoare, la munca unor comisii organizate pentru diferite probleme ale muncii de partid.Pentru a asigura dreptul și posibilitatea membrilor de partid aleși în diferite organe de conducere de a-și aduce contribuția la elaborarea hotărîrilor, care să corespundă atît politicii generale a partidului, cît și condițiilor concrete în care ei activează, în Statut a fost introdusă o nouă prevedere, potrivit căreia membrii unui organ de partid, în cazul că au alte păreri decît cele hotărîte de organul din care fac parte, după ce și-au. expus punctul de vedere în cadrul organului respectiv, se pot adresa comitetului de partid imediat superior, aducîndu-i la cunoștință obiecțiunile ce le au în legătură cu hotărîrea luată. Ei sînt însă obligați, așa cum menționează Statutul, șă militeze necondiționat pentru înfăptuirea hotărîrilor respective, pînă cînd comitetul de partid imediat superior a analizat obiecțiunile exprimate și a adus la cunoștință concluziile respective organului de partid în cauză.Partidul nostru, partid marxist-le- ninist, concepe lărgirea democrației interne ca un proces ce este însoțit permanent de întărirea și respectarea disciplinei de partid. Disciplina de partid este obligatorie, în egală măsură, pentru toți comuniștii, indiferent de funcțiile ce le dețin, ea reprezintă o condiție esențială a coeziunii partidului, fiecare membru de partid avînd datoria de a apăra unitatea și puritatea rîndurilor acestuia, de a lupta pentru aplicarea politicii partidului și a hotărîrilor sale. Punerea în discuție, în afara cadrului organizat al partidului a hotărîrilor luate constituie o gravă încălcare a normelor și disciplinei de partid.Evidențiind rolul activ pe care-1 are partidul în promovarea noului și în înlăturarea a tot ceea ce este perimat, însemnătatea criticii și autocriticii ca forță motrice a dezvoltării societății noastre, Statutul pune în fața comuniștilor exigențe noi, cerîndu-le să manifeste receptivitate față de tot ceea ce este înaintat, să combată cu hotărîre lipsurile, tendințele de acoperire a neajunsurilor și să contribuie la lichidarea acestora, să lupte împotriva mulțumirii de sine, a rutinei, a conservatorismului, împotriva oricăror manifestări de înăbușire a criticii. Asigurarea unei atmosfere favorabile folosirii criticii și autocriticii în toate organele și organizațiile de partid și canalizarea eforturilor constructive pentru înlăturarea neajunsurilor sînt de natură să stimuleze inițiativa comuniștilor și să deschidă un cîmp larg de afirmare a noului, să accelereze mersul nostru înainte.Stimați tovarăși,Avem convingerea că hotărîrile ce le va lua congresul, adoptarea modificărilor ce se propun a fi aduse Statutului partidului vor duce la îmbunătățirea calitativă a muncii de partid, la întărirea legăturilor sale cu masele, la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a rolului conducător al partidului — chezășia îndeplinirii programului de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste, de înflorire a patriei, garanția a noi și strălucite victorii ale poporului nostru pe drumul luminos al socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, în
delungi).

Dragi tovarăși,’ în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, poporul nostru, sub> conducerea înțeleaptă a partidului său comunist, a înfăptuit un amplu program de construcție economică, socială și politică a țării.Desfășurarea Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, eveniment de reniarcabilă însemnătate în viața partidului și poporului român, în aceste minunate zile premergătoare sărbătoririi unui sfert de veac de la înfăptuirea actului istoric al eliberării României de sub jugul fascist, ne readuce în memorie marile succese obținute în opera de edificare socialistă a țării, munca eroică, plină de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului nostru popor.Raportul prezentat Congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie o analiză științifică, multilaterală a întregii noastre vieți politice, economice, cultural-sociale ; el înfățișează un minunat tablou al dezvoltării viitoare a României, programul însufle- țitor care va dinamiza forța creatoare a întregului popor în anii ce vor urma, marcînd — prin' obiectivele și dimensiunile sale — o etapă superioară în dezvoltarea societății noastre.Tovarăși,Comisia Centrală de Revizie a desfășurat o activitate susținută pentru înfăptuirea sarcinilor sale statutare. Aplicînd In întreaga sa activitate principiul muncii colective, Comisia a controlat sistematic modul de realizare a veniturilor partidului, de utilizare a fondurilor alocate pentru acoperirea cheltuielilor, cum sînt gospodărite bunurile materiale, modul în care organizațiile subvenționate de către partid folosesc fondurile destinate activității lor ; a verificat felul cum au fost rezolvate scrisorile oamenilor muncii adresate Comitetului Central.Din analiza execuției bugetului rezultă că datorită preocupărilor permanente pentru utilizarea mai chibzuită a fondurilor bănești și materiale, precum și creșterii rentabilității unor sectoare de activitate, aplicării cu rezultate bune a măsurilor legate de îmbunătățirea organizării teritorial- administrative a țării, veniturile partidului au crescut permanent în timp ce cheltuielile au fost substanțial reduse. Comisia Centrală de Revizie — pe parcursul activității sale — a examinat periodic execuția bugetului pe domenii de activitate, a făcut propuneri și sugestii menite să contribuie la folosirea rațională a fondurilor bănești și a bunurilor materiale ale partidului.Cotizațiile de partid constituie principala sursă în formarea veniturilor partidului. Semnificativ în acest sens este faptul că ponderea acestora este în continuă creștere. în 1969, aproape jumătate din veniturile partidului sînt asigurate din cotizații, față de numai 22 la sută în 1966. Aceasta se dato- rește creșterii continue a numărului membrilor de partid, cît și faptului că în prezent comuniștii, aproape în totalitatea lor, achită cu regularitate cotizația de partid.Au crescut, de asemenea, veniturile realizate de Editura Scînteia și presa locală — mijloace puternice de informare și influențare a maselor.Merită, de asemenea, să fie evidențiată preocuparea constantă a organizațiilor și instituțiilor subvenționate de către partid pentru raționala folosire a fondurilor bănești și mijloacelor materiale, sporirea veniturilor proprii, reducînd în acest fel, an de an, subvențiile de la partid.Realizările obținute asigură acoperirea integrală a cheltuielilor partidului din cotizațiile încasate de la membrii săi, cît și din veniturile provenite din edituri, presă și alte activități.Raportăm Congresului că întreaga activitate financiară și gospodărească s-a desfășurat în deplină concordanță cu prevederile statutare și cu hotărîrile Comitetului Central. Bugetele a- nuale ale partidului au fost judicios întocmite, asigurînd fondurile bănești și mijloacele materiale necesare activității organelor și organizațiilor de partid, desfășurării unei rodnice activități politice și organizatorice, înfăptuirii programelor de pregătire și perfecționare sistematică a cadrelor.Apreciind rezultatele bune obținute, Comisia Centrală de Revizie consideră că este necesar ca și în viitor eforturile să fie îndreptate spre reducerea în continuare a cheltuielilor, gospodărirea cu grijă a fondurilor bănești și a bunurilor materiale, îmbunătățirea difuzării presei și rentabilizării tuturor publicațiilor.Tovarăși,După Congresul al IX-lea activitatea privind rezolvarea propunerilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii, a constituit o preocupare permanentă a conducerii partidului. Măsurile stabilite de plenarele Comitetului Central — care, periodic, au analizat activitatea organelor și organizațiilor de partid, ministerelor și instituțiilor cen

trale, în acest domeniu important de activitate — au asigurat continua îmbunătățire a activității de rezolvare a problemelor ridicate prin scrisori și audiențe, au creat un/ cadru mai larg de participare și pe această cale a cetățenilor la rezolvarea a numeroase probleme de interes general și personal.Cetățenii României socialiste acordă o înaltă prețuire activității neobosite a conducerii partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, care promovează cu consecvență stilul de muncă novator, caracterizat prin contacte permanente și nemijlocite cu masele largi de oameni ai muncii, prin consultări directe cu toți cei care participă nemijlocit la înfăptuirea politicii partidului. Aceasta conferă întregii activități a Partidului Comunist Român un caracter realist, o puternică bază de masă ; politica sa fiind în esență expresia sintetizată a gîndirii și înțelepciunii întregii noastre națiuni socialiste.Scrisorile prin care oamenii muncii 
se adresează Comitetului Central, miile de angajamente, propuneri și sesizări, toate izvorăsc dintr-o înaltă grijă și responsabilitate socială față de prezentul și viitorul patriei noastre socialiste.Participarea directă a maselor largi de, oameni ai muncii la rezolvarea problemelor majore ale activității economice, sociale și politice este puternic evidențiată și de diversitatea problemelor ridicate în scrisori și la audiențe.Numai în anul 1968 s-au adresat prin scrisori și audiențe Comitetului Central un număr de 208 300 cetățeni, dintre care 97 la sută secretarului general al partidului. în anul 1968 peste 2 000 000 de cetățeni s-au adresat organelor locale de partid și de stat, instituțiilor centrale, presei, radioului și televiziunii. Semnificativ și demn de subliniat este faptul că majoritatea celor care se adresează prin scrisori și audiențe fac propuneri și sugestii constructive privind activitatea din industrie, construcții, agricultură. transporturi, aprovizionare și servicii pentru populație, apărarea legalității socialiste, învățămînt, cultură și știință, probleme ale vieții interne de partid ; critică lipsurile care mai persistă în activitatea unor ministere și instituții centrale, a unor organe de partid și de stat locale.Propunerile, sugestiile și observațiile critice făcute de oamenii muncii au adus un aport prețios la elaborarea unor hotărîri ale plenarelor Comitetului Central al partidului, a unor legi care au fost supuse aprobării Marii Adunări Naționale ; multe propuneri au constituit puncte valoroase de o- rientare și sprijin în activitatea organelor de partid și de stat locale.Comisia Centrală de Revizie apreciază că a crescut competența și grija cu care organele de nartid. de stat si obștești rezolvă problemele ridicate prin scrisori și audiențe. în anul 1968 numărul scrisorilor și sesizărilor rezolvate în termenul stabilit prin hotărîrea Secretariatului Comitetului Central a fost de 91 la sută.Cu toate acestea, în acest domeniu de activitate se mai mențin și unele neajunsuri. Astfel — așa cum rezultă din analiza făcută de conducerea partidului — la unele organe de partid, de stat și obștești din județele Teleorman, Botoșani, Brăila, Prahova ; 

la unele ministere și instituții centrale, ca de exemplu : Industriei Construcțiilor de Mașini, Minelor, Industriei Alimentare, Industriei Ușoare și UCECOM, activitatea de soluționare a problemelor ridicate de oamenii muncii nu se desfășoară la nivelul cerințelor actuale. Se manifestă încă aspecte de subapreciere a acestei activități. Unele organe de partid, de stat și. obștești nu acordă atenția cu- Vjenită propunerilor și sugestiilor valoroase prezentate de oamenii muncii.Se rnai întîlnesc situații cînd unele cadre de conducere rezolvă puține scrisori și cereri, nu respectă programul de primire în audiențe, nu clarifică problemele pînă la capăt, nedînd răspunsul cuvenit și competent celor care Ti se adresează cu toată încrederea. Astfel, Ministerul Justiției din totalul scrisorilor primite a rezolvat direct numai 3 la sută ; Uniunea Națională a C.A.P. 14 la sută, iar Ministerul Afacerilor Interne 15 la sută.Mai sînt încă organe și organizații de partid, de stat și obștești care nu urmăresc aplicarea măsurilor stabilite pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate, nu manifestă suficientă exigență și nu trag la răspundere pe cei care tărăgănează sau - cercetează superficial scrisorile, dau răspunsuri formale cetățenilor sau persecută pe cei care au făcut sesizări.Aceste neajunsuri au constituit în multe cazuri motive ca cetățenii să revină la scrisorile adresate inițial.Pentru lichidarea lipsurilor menționate, pentru continua îmbunătățire a activității noastre în acest domeniu, este necesar să se asigure de către toate organele de partid și de stat, de către toate organizațiile de partid a- plicarea cu consecvență în viață a ho- tărîrii Secretariatului Comitetului Central și Decretul Consiliului de Stat privind munca cu scrisorile și audiențele. Este, de asemenea, necesară intensificarea controlului de partid și de stat la toate nivelele, tragerea la răspundere a acelora care nu rezolvă la timp și cu răspundere problemele ridicate de cetățeni. Un aport mai important poate și trebuie să aducă presa centrală și locală, radioul și televiziunea prin publicarea mai regulată a unor materiale de analiză, prin poziție critică față de cei care încalcă legile și normele de conviețuire socială, prin urmărirea eficienței materialelor publicate.
*Comisia Centrală de Revizie, în perioada dintre cele două congrese, a urmărit cu consecvență îndeplinirea sarcinilor ce i-au revenit. Periodic, în ședințele plenare, a examinat activitatea desfășurată în domeniile muncii sale, a prezentat conducerii partidului propuneri privind îmbunătățirea activității financiar-gospodărești și rezolvarea în mai bune condiții a problemelor ridicate de oamenii muncii prin scrisori și audiențe.Participarea președintelui Comisiei la ședințele Secretariatului Comitetului Central a înlesnit cunoașterea directă a preocupărilor existente în fiecare etapă și axarea muncii Comisiei pe problemele majore ale activității partidului. în acest cadru, folosind experiența cîștigată, Comisia Centrală de Revizie va trebui să persevereze în rezolvarea cu mai multă operativitate a sarcinilor ce-i revin.

Tovarăși,îndeplinirea cu succes a programului elaborat de Congresul al IX-lea confirmă justețea politicii marxist- leniniste a partidului nostru, uriașa sa forță mobilizatoare, capacitatea sa de a conduce procesul de transformare revoluționară a societății. Ceea ce caracterizează dezvoltarea societății noastre în această etapă este mersul continuu ascendent, puternicul dinamism al întregii vieți sociale-poli- tice. Obiectivele și sarcinile de bază ale dezvoltării economiei naționale în perioada 1971—1980 sînt strălucit reliefate în raportul Comitetului Central prezentat de secretarul general, înfăptuirea acestui grandios program va crea condițiile necesare trecerii treptate spre comunism, sporind contribuția României la întărirea sistemului mondial socialist, la afirmarea ideilor socialismului în lume.Aplicînd creator adevărurile generale ale învățăturii Iui Marx, Engels, Lenin, ale construcției socialiste și practicii revoluționare mondiale la condițiile țării noastre, Partidul Comunist Român a adus și își aduce contribuția sa creatoare la dezvoltarea tezaurului comun al marxism-leninis- mului, militează neobosit pentru restabilirea unității și creșterea influenței mișcării comuniste și muncitorești internaționale.îndeplinind mandatul încredințat de Comitetul Central, delegația partidului nostru, participantă la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova, a reafirmat cu claritate poziția Partidului Comunist Român față de problemele ce preocupă în prezent mișcarea comunistă și muncitorească internațională.Comuniștii, opinia publică din țara noastră au primit cu legitimă mîn- drie cuvînfarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la această consfătuire. Cu deosebită vigoare și însuflețire întregul partid, poporul român și-au exprimat deplina adeziune față de conținutul acestei cuvîntări, față de politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, izvorîtă din înalta sa principialitate și responsabilitate pentru destinele socialismului și păcii în lume.Stimați tovarăși,Așa cum ni s-a înfățișat prin analiza amplă făcută de Comitetul Central în raportul prezentat Congresului, Partidul Comunist Român se prezintă la încheierea primului sfert de veac de la eliberarea patriei cu un bogat bilanț de mărețe înfăptuiri, cu un vast program de dezvoltare multilaterală a patriei, a cărui îndeplinire cu succes va duce la perfecționarea orînduirii sociale și de stat, va face să crească continuu prestigiul patriei noastre în lume. Ca vechi militant — a cărui activitate în partid însumează jumătate de veac — doresc ca, de la această înaltă tribună a Congresului, să reafirm adeziunea mea totală față de întreaga politică a partidului nostru comunist.Sîntem ferm convinși că obiectivele mărețe stabilite de Congres vor fi înfăptuite cu succes, deoarece întreaga politică a partidului, activitatea neobosită’ a conducerii sale, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, slujește pe de-a-ntregul intereselor poporului, cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze).
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Nemarcată de vreun orologiu 
solemn, dar sunînd atît de preg
nant în auzul lăuntric al conștiin
ței naționale, ora 9 a dimineții de 
6 august a dezvăluit milioanelor 
de priviri ațintite spre ecranele 
televizoarelor, de la un capăt la 
altul al țării, imaginea familiară 
și, totuși, atît de deosebită a unei 
Săli a Palatului învestmîntată în 
faldurile marilor evenimente din 
istoria patriei.

Există o sudură atît de perfec
tă, o osmoză atît de organică în
tre imaginea pe care o oferă Sala 
celui de-al X-lea Congres și ta
bloul României în acest al XXV-lea 
an al erei socialiste, îneît se poa
te afirma cu deplină îndreptățire 
că Congresul și Țara sînt o unică 
ființă, cu o uriașă inimă pulsînd 
în ritmul trepidant al înnoirii și 
creației. Și aceasta deoarece — 
prețuind lupta neînfricată și cîr- 
muirea înțeleaptă a comuniștilor, 
forța dinamizatoare a cuvîntului și 
faptei lor de zi cu zi, pasiunea cu 
care și-au pus energia și inteli
gența în slujba intereselor funda
mentale ale națiunii noastre socia
liste — Poporul a învestit Partidul 
cu cel mai înalt și mai nobil man
dat politic : de a-1 conduce și a-I 
reprezenta, de a-i cristaliza năzuin
țele în programul de făurire a vii
torului socialist și comunist al pa
triei, de a-i întruchipa mesajul pa
triotic și internaționalist în politi
ca sa consecvent marxist-leninistă, 
de a-i simboliza uriașul potențial 
creator în ochii întregii lumi.

Intîlnești în vasta sală — prin
tre cei 1915 delegați și 1 446 de 
invitați — mineri din Valea Jiu
lui și siderurgiști din noua cita
delă a metalului românesc de pe 
malul Danubiului, constructori ai 
hidrocentralelor de la Porțile de 
Fier sau de pe Lotru și chimiști 
de la porțile Piteștiului și Craio- 
vei, forestieri din pădurile Mara
mureșului ori Țării de Sus, fila
toare de lînă sintetică de la Să- 
vinești, cultivatori ai cîmpiilor iri
gate din fostul „deșert" al Cara- 
su-ului și de pe întinderile hălă- 
duite de vînturi ale Bărăganului, 
savanți cu frunți încărunțite și 
studenți ce pășesc pe primele trep
te ale cetății cunoașterii, făuritori 
de stihuri și stihuitori de policro
mii pe pînză, ofițeri și ostași ai 
armatei noastre populare ; români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități; femei și bărbați din 
toate generațiile, de pe toate pla
iurile țării.

Printre toți acești purtători ai 
celei mai înalte demnități ome
nești, aceea de comunist, de expo
nent al voinței și hotărîrîi comu
niștilor, întîlnești numeroși acti
viști de partid, oameni care tră
iesc la cel mai înalt grad de in
tensitate problemele fiecăruia ș? 
ale tuturor, avînd mereu în inimi 
și conștiințe interesele supreme și 
primordiale ale propășirii patriei.

Trăiește și vibrează în această

Dimineața aceasta de 6 august 
a găsit țara pregătită să-Și trăias
că intens mari clipe ale istoriei 
sale.

Străbatem orașe, uzine, fabrici, 
unități ale agriculturii, instituții. 
Sărbătoarea e pe chipuri, în ges
turi, în întreaga atmosferă. Fie
care clipă e trăită profund, cu o 
totală participare. Congresul par
tidului, ce se desfășoară în sala Pa
latului, este prezent, pretutindeni, 
de-a lungul și de-a latul țării. Ra
portul C.C. al P.C.R., prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vi
brează în aula vastă care este pa
tria întreagă dinamizînd energiile, 
emoționind, inflăcărînd.

— Sînt profund impresionat de 
ampla analiză a tuturor laturilor 
vieții social-economiCe a țării, pe 
care a făcut-o secretarul general 
al C.C. al P.C.R. în raportul expu.i 
la Congres. Aceasta este o strălu
cită expresie a consecvenței cu 
care partidul mobilizează toate 
forțele la continuarea operei de 
construire a socialismului în țara 
noastră, a capacității sale de cu
noaștere, de aprofundare, de a găsi 
cele mai bune căi pentru asigura
rea mersului îndinte. Acest docu
ment ni sc adresează direct, tutu
ror, ne cheamă la exigență, ne 
cheamă să ne dăm întreaga mă
sură a capacităților noastre, s-o 
închinăm construirii socialismului. 
Aceasta dovedește că afirmarea 
resurselor creatoare ale poporului 
este posibilă numai sub conduce
rea Partidului Comunist Român.

Cuvintele aparțin inginerului 
Dumitru Constantin, șeful secției 
mecanică de la uzinele „23 Au
gust" din Capitală. Discuția are loc 
într-un birou de unde se văd și
rurile de strunguri aliniate în ma
rea hală. Da cîteva ore după des
chiderea Congresului, aici se pe
trecea un fapt semnificativ. De la 
marea uzină bucureșteană pleca 
spre o altă uzină a țării — Com
binatul siderurgic din Galați — un 
agregat menit să grăbească intra
rea în funcțiune, la aceasta din 
urmă, a unui nou furnal. Clipa re

sală, în aceste clipe solemne din 
preajma deschiderii Congresului al 
X-lea al partidului, un întreg po
por de 20 000 000 de oameni. Tră
iește și vibrează însăși patria, cu 
faptele și înfăptuirile ei, cu încre
derea și speranțele ei, cu tot ce 
reprezintă substanța patetică și op
timistă a vieții ei de azi și de 
mîine.

Și, ca un simbol al conștiinței 
locului nostru în contextul istoriei 
contemporane, unul dintre prime
le gînduri ale Congresului — și 
ale Țării — se îndreaptă spre a- 
cele milioane și milioane de oa
meni de pe globul terestru de care 
ne’ leagă același crez, același ideal 
social, aceleași temeiuri de încre
dere în viitor. Răspunzînd cu calde 
manifestări de simpatie Ia salutul 
adresat de secretarul general al 
partidului delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești, ale miș
cărilor revoluționare și progresiste, 
prezente în sală, Congresul și-a 
manifestat și în acest fel solidari
tatea internaționalistă, prietenia 
frățească față de toate țările so
cialiste, față de mișcarea comu
nistă, față de militanții împotriva 
imperialismului, pentru pace și 
progres social din întreaga lume.

...Cu certitudine, timpul a în
ceput, ieri, să devină istorie.

O asemenea afirmație este în în
tregime proprie momentelor de so
lemnă răspundere care au conferit 
rezonanță majoră, semnificații am
ple întîiei zile a lucrărilor marelui 
for allpartidului.

Vorbea secretarul general al Co
mitetului Central al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, emi
nentul om politic, revoluționarul de 
elită a cărui viață se împletește 
organic cu o lungă perioadă din is
toria partidului, cu destinele po
porului, cu drumul său străbătut cu 
eroism dinspre anii luptei împo
triva asupritorilor și nedreptăților 
sociale, către anii marilor victorii 
socialiste ale patriei. Vorbea se
cretarul general al partidului! In 
numele Comitetului Central, ra
porta marelui forum al comuniști
lor activitatea desfășurată în pe
rioada care a trecut de la cel de-al 
IX-lea Congres. Evident, cuvintele 
cumpănite îndelung, alese în așa 
fel îneît să exprime, cu fidelitate 
fața adevărată a lucrurilor, au de
venit în strălucita analiză marxist- 
leninistă, în realista investigare a 
perioadei amintite, veritabile uni
tăți de măsură ale realității, ale 
puterii noastre de a crea și năzui. 
Delegații la Congres, invitații, toți 
cei prfezenți în sală sub a cărei cu
polă se desfășoară marele act de 
deliberare social-politică asupra 
prezentului și viitorului țării au 
trăit, în aceste ore ale definirii lu
cide a prezentului, ale anticipării 
dimensiunilor viitorului, sentimen
tul unei înalte mîndrii comuniste. 
Din structura sobră, complexă a 
raportului se conturează cu clari
tate demnitatea poporului român.

prezenta îndeplinirea unui angaja
ment luat în cinstea Congresului, și 
oamenii și-o asumau ca o izbîndă 
a efortului lor de a fi coautori ai 
unuia din noile obiective ale indus
triei grele românești.

La Fabrica de mașini-unelte și 
agregate din București, orele de în
ceput ale Congresului au coincis 
cu intrarea în faza de montaj a ce
lui de-al 1 000-lea agregat Construit 
în această modernă întreprindere.

— Este un succes'pe care-l în
chinăm Congresului, o mărturie a 
hotărîrii noastre de a ne face da
toria, ne spune tovarășul Nicolae 
Popa, secretarul comitetului de 
partid din fabrică. Fiindcă, așa cum 
se desprinde cu pregnanță din Ra
portul prezentat Congresului de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fie
care comunist, fiecare om al mun
cii trebuie să aibă conștiința dato
riei sale. Să luăm exemplu de la 
conducerea partidului, de la modul 
clarvăzător, profund responsabil, 
în care ne conduce. Aceasta ne 
obligă ca astăzi să muncim mai 
bine ca ieri, iar mîine mai bine 
ca astăzi. Acesta este angajamentul 
pe care noi, întregul colectiv al 
uzinei, ni-l asumăm : să înfăptuim 
neabătut politica partidului. Cu
vinte și fapte. Astăzi, în ziua des
chiderii Congresului, la această fa
brică s-a desfășurat un schimb-re- 
cord cu participarea a 400 de 
muncitori. Rezultatul: depășirea cu 
50 la sută a sarcinilor pe întregul 
schimb. 1

Așadar, un context de eferves
cență, de activitate creatoare, pe 
care-l aflăm pretutindeni. La 
D.S.A.P.C.-Iași, arhitectul Gheorghe 
Tănase a ascultat la radio Rapor
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Impresiile sale ni le împărtășește 
în fraze segmentate de emoție :

— Un document vast, cuprinză
tor, admirabil. Este zugrăvită aici 
România de mîine. Pentru noi, ar- 
hitecții, Raportul oferă o imensă 
bogăție de idei, de sugestii, spre 
a ne perfecționa neîntrerupt, spre 
a ne însoți activitatea de concepție 
cu o înaltă eficiență. Raportul, sub
liniind necesitatea înlăturării nea

conștiința că lucrează la făurirea 
propriului său destin, se contu
rează chipul țării, realitățile ei so
cialiste, forța și unitatea partidului 
comunist, luciditatea și cutezanța 
realistă, spiritul militant, revolu
ționar al cuvîntului și faptelor sale, 
clarviziunea programului pe care 
și-l propune sieși și îl propune po
porului.

„VIAȚA A CONFIRMAT DIN 
PLIN JUSTEȚEA LINIEI GENE
RALE, MARXIST-LENINISTE, A 
PARTIDULUI NOSTRU, PRICE
PEREA SA DE A APLICA PRIN
CIPIILE SOCIALISMULUI LA 
CONDIȚIILE CONCRETE DIN 
ROMÂNIA, CAPACITATEA SA 
DE A UNI EFORTURILE ÎNTRE
GULUI POPOR ÎN VEDEREA 
PROPĂȘIRII ECONOMICE ȘI SO
CIALE A ȚĂRII", se spune în ra
portul prezentat Congresului.

Realizările înfățișate în cuprin
sul acestuia, peisajul social-politic 
și spiritual al țării, direcțiile lim
pezi, îndrăznețe ale devenirii sale 
de mîine, constituie elemente de 
amplă expresivitate, de pregnantă 
forță edificatoare, o veritabilă de
monstrație a exactității afirmației 
de mai sus, a cărei valoare de sin
teză și, în egală măsură, de sim
bol este lesne identificabilă în rea
litate.

în anii care au urmat Congre
sului al IX-lea, pe harta țării au 
apărut peste 700 noi capacități și 
obiective industriale importante; 
în primii trei ani ai cincinalului, 
producția industrială a crescut în- 
tr-un ritm de peste 12,3 la.sută 
față de 10,8 la sută cît se pre
văzuse în cincinal, iar producția a- 
gricolă a depășit limita superioară 
prevăzută pentru aceeași perioadă ; 
investițiile din 1966—1968 au de
pășit cu mult tot ce s-a investit 
în deceniul 1950—1960. Aceste date, 
numeroase altele, toate subliniate 
cu Un pilduitor respect pentru 
exactitate, sînt, laolaltă, termenii 
concreți din a căror evaluare s-a 
născut afirmația generalizatoare 
din raport, sub ale cărei cuvinte 
simple se poate afla explicația 
demnității și mîndriei constructori
lor socialismului din România, în 
fruntea cărora s-au situat — prin 
exemplul muncii și vieții lor — cei 
mai buni fii ai poporului, comu
niștii.

Am urmărit reacțiile celor pre- 
zenți... Nici un gest gratuit, nimic 
nefiresc. Desigur, nu se putea să 
nu observi semnele satisfacției 
cînd, prin cuvintele rostite de se
cretarul general, erau înfățișate 
izbînzile acestor ani, obiectivele pe 
care partidul, le propune a se rea
liza în viitor. Firesc, din senti
mentul consecvenței cu sine, re
prezentanții comuniștilor aplaudau 
pasajele în care se consemnau 
sintetic realizările dobîndite. După 
cum nu se putea să nu remarci 
maturitatea gravă cu care erau 
ascultate acele părți din raport în 
care, din perspectiva certă a iz- 

junsurilor din activitatea de proiec
tare, reafirmă necesitatea îndrăz
nelii, a spiritului creator, a respon
sabilității care trebuie să se con
vertească în utilități sociale, în 
soluții arhitecturale și constructive 
valoroase. Și în acest document este 
exprimată limpede poziția con
structivă a P.C.R. în problemele 
vieții internaționale, consecvența și 
spiritul militant, internaționalist al 
acestei politici, pe care o aprobăm 
și O susținem din adîncul. inimii.

în alt colț al țării, la Oradea, în 
complexa. uzină de alumină, 
maistrul Mihaly Ferenczi veghează 
sensibile aparate de măsură și con
trol în secția de calcinare. E după 
amiază. în orele de dimineață, el a 
urmărit, prin intermediul televiziu
nii, desfășurarea lucrărilor Congre
sului.

— Raportul prezentat la Con
gres de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face un bogat bilanț al realizărilor 
poporului nostru în anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea. 
Avem toate temeiurile să ne mîn- 
drim cu acest bilanț, care 
e opera noastră, a tuturor cetă
țenilor, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități care, con
duși de partid, au dobîndit pres
tigioase izbînzi pe drumul con
struirii socialismului. Avem toate 
temeiurile să ne mândrim dar, în 
același timp, partidul ne arată că 
avem toate temeiurile să realizăm 
și mai mult și mai bine, și, în acest 
sens, ne cheamă la realizarea unui 
măreț program. încrederea parti
dului în forțele noastre mă umple 
de bucurie și-mi dă și mai mari 
puteri pentru a-mi aduce contri
buția sporită la locul meu de 
muncă.

Puterile de astăzi ale colectivului 
uzinei orădene sînt cunoscute. 
Cele de mîine se plăsmuiesc as
tăzi. Drumul e ascendent — numai 
această secție de calcinare reali
zează în 1969 cu 15 la sută mai 
mult decîț prevederile \ actualului 
cincinal. Acesta e prezentul...

Despre viitor ni se vorbește la 
Uzinele „Republica" din Capitală. 

bînzilor obținute, se prezentau 
neajunsurile, minusurile. Cînd se
cretarul general al partidului a 
adresat de la tribuna Congresului 
chemarea de a se lua măsuri ho- 
tărîte pentru înlăturarea cauzelor 
subiective a căror perpetuare ar 
putea aduce prejudicii valorificării 
depline a potențialului uman și 
material, cînd s-a cerut să se facă 
totul pentru o mai adîncă anco
rare în problemele vieții, ale pro
ducției, pentru asigurarea unui 
indice superior de eficiență, a unei 
maxime răspunderi a fiecăruia, la 
locul său de muncă, toți cei pre- 
zenți, în semn de aprobare depli
nă, au aplaudat cu putere, înde
lung, dovadă a ecoului deplin al 
cuvîntului partidului, a adeziunii 
la consecvența cu care partidul 
militează pentru răspundere și 
exigență.

Sînt multe faptele, multe amă
nuntele care-1 pot caracteriza pe 
om. Dacă s-ar intenționa fie și 
o succintă definire a celor pre- 
zenți în sala palatului, atunci fără 
îndoială că un element de neoco
lit ar putea să fie aplauzele. Ele 
au fost, vizibil, o formă colectivă 
de manifestare a opțiunii, a apro
bării față de ideile și îndemnurile 
cuprinse în raport, față de exigen
țele formulate cu înaltă răspun
dere comunistă. Se poate vorbi, 
indiscutabil, despre o semnificație 
a aplauzelor care au răsunat ieri 
în repetate rînduri; ele s-au con
stituit într-o formă colectivă de 
exprimare a conștiințelor, într-o 
aprobare și un angajament, semn 
că ideile cuprinse în raport, rodul 
unei laborioase și colective gîndifi, 
vor străbate cu certitudine drumul 
de la cuvînt la împlinirea prin 
fapte. Aplauzele celor din sală, 
manifestările de aprobare și ade
ziune ale miilor și miilor de oa
meni aflați în fața televizoarelor 
și aparatelor de radio în toate 
colțurile țării erau o rostire co
lectivă asupra spiritului realist, 
concret în care sînt abordate mul
tiplele probleme ale construcției 
socialiste, un argument puternic că 
în solul fertil al conștiinței socia
liste a oamenilor ele vor rodi' 
durabil. Aplauzele îndelungi, re
petate. care au subliniat ideile 
cuprinse în Raportul prezentat de 
tovarășul Ceaușescu, legătura lor 
indisolubilă, cu aspirațiile poporu
lui, cu realitățile țării, s-au trans
format, în final, în ample ovații 
și urale. Din miile de glasuri au 
răsunat, sub cupola sărbătoreștei 
săli — „P.C.R. — Ceaușescu".

Cu certitudine, timpul dăruit, 
ieri, desfășurării primei zile a lu
crărilor Congresului al X-lea al 
partidului a devenit pagină de 
istorie, de istorie a prezentului 
socialist al patriei. Iar aplauzele, 
aprobarea cu care poporul a în- 
tîmpinat documentele prezentate 
Congresului au constituit o auten
tică semnătură pe actul de consa
crare a acestui adevăr.

Victor BIRLADEANU 
Nicolae DRAGOȘ

Fiecare interlocutor exprimă spon
tan „ce i-a mers la inimă", în a- 
ceste clipe de început ale desfășu
rării Congresului.

Ion Mihai, lăcătuș: îmi exprim 
deplina aprobare față de felul în 
care este trasată în Raport dezvol
tarea industrială a țării. Sub con
ducerea partidului vom făuri o in
dustrie complexă, modernă, dina
mică. O industrie pentru care a- 
vem cu toții răspunderi. Mă gîn- 
desc, de exemplu, la accentul pus 
în Raport pe necesitatea respectă
rii obligațiilor contractuale între 
întreprinderi. Nu o dată am în
tîmpinat neajunsuri datorită neîn- 
deplinirii unor clauze contractuale 
din partea altor întreprinderi, nu 
o dată am cauzat și noi dificultăți 
altora. De aceea, precizarea aceasta 
ne va întări tuturor răspunderea 
față de industria socialistă a țării, 
ca operă comună pe care trebuie 
s-o făurim cu exigență.

Tudor Dobre, maistru laminorist: 
Raportul tovarășului Ceaușescu, 
față de care îmi exprim întreaga 
adeziune, reafirmă cu putere fo
losirea judicioasă a resurselor ma
teriale, a rezervelor interne. în u- 
zina noastră acest fapt își găsește 
expresie și în reducerea consumu
lui de metal, realizarea unei pro
ducții de calitate. Avem acum 
multe rezultate bune. Dar consider 
că, unindu-ne toate forțele, putem 
folosi mai bine metalul, îmbună
tățind calitatea țevilor.

★
Adeziune, aprobare, hotărîre de 

a înfăptui neabătut programul ce 
va fi adoptat de Congres — iată 
dominanta sentimentului pe care 
întregul popor îl trăiește în aceste 
memorabile zile. Din uzine și fa
brici, de pe ogoare, din instituții, 
acest unison splendid se înscrie ca 
o grăitoare prefață a României de 
mîine.

Platon PARDAU

Delegâția Frontului 
Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

Miercuri seara a sosit în Capi
tală delegația Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
care va participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R.

Delegația este formată din to
varășii Nguyen Van Quang, mem
bru al C.C. al F.N.E., șeful dele
gației, și Nguyen Duc Van, amba
sadorul Republicii Vietnamului de 
Sud la București,

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

Miercuri seara a sosit în Capi
tală tovarășul Evremond Gene, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Guadelupa, care va parti
cipa, la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

Miercuri seara a sosit în Capi
tală tovarășul Hugo Campos, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Paraguayan, care va participa 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

Miercuri seara a sosit în Capi
tală tovarășul Mohammed Ilarmel, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist Tunisian, care 
va participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea-

Miercuri seara a sosit in Capi
tală delegația Partidului Democrat 
din Guineea, care va participa la 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

Delegația este formată din Fode 
Berete, directorul ziarului „Ho- 
roya", organ al P.D.G., și Mami 
Kouyate, militant al partidului.

® Opera Română : Prinț șl cerșetor 
— 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : O casă onora-* 
bilă - 20.
® Teatrul Mic (în sala Comedia a 
Teatrului Național „I.L. Caragiale"): 
Baltagul — 20.
O Teatrul Gluleștl : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Nu te lăsa, Stroe! 
— 20.
o Ansamblul folcloric „Perlnița" (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara) : Perl
nița mea — 19.

cinema
• Tinerețe fără bătrînețe : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
O Bun pentru serviciul auxiliar : RE
PUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
13.45 ; 21.
0 Șopronul roșu : FESTIVAL — 9,15;
11.15 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră
dină — 20.30.
O Contesa Cosei : FAVORIT — 10 ; 
13.; 16,15 ; 19,30.
O Desene secrete : LUMINA — 9,30—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Galapagos ; Pași spre Brâncuși ; 
Casa lui George Călinescu ; In tai
nele muzeului ; Luchian-Grigorescu ; 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
© Ceriil n-are gratii : VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Neamul Șoimăreștilor ; MIORIȚA
— 9,15—14,45 în continuare ; 17,30 ;
20,30.
0 Mariana, agentul nr. 0555 : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
0 Deșertul roșii: CENTRAL — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21, GRĂDINA DOINA
— 20,15.
0 Telegrame : VIITORUL — 15,30 ; 18;
20,30.
0 Operațiunea Belgrad : POPULAR —
15,30 ; 18 ; 20.
0 Lovitură puternică : RAHOVA —
15,30 ; 18, la grădină — 20,30, VOLGA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30. 
0 Lanterna cu amintiri : LIRA — 
.15,30 ; 18.
0 Vera Cruz: GRĂDINA LIRA — 
20,15.
e încotro, omule : DRUMUL SĂRII —
15,30 ; 19.
0Gaudeamus lgltur: GIULEȘTI —

20,30.
© Crima din pădure : TOMIS — 9— 
15 în continuare : 18,15, la grădină —
20,30.
0 Haiducii t Răpirea fecioarelor s 

delegația a fost salutată de tova
rășii Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Petrescu, 
membru al C.C. al P.C.R., și Ni
colae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Hoang Tu, amba
sadorul R.D. Vietnam la București', 
precum și membri ai Ambasadei 
Republicii Vietnamului de Sud la 
București.

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Alexandru Kopandi, secretar al 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și prof. univ. 
Ion Ceterchi.

sa, oaspetele a fost salutat de to
varășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ioan 
Gluvacov, membru al C.C. al 
P.C.R.

Partidului 
dm Guineea

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului.

UNIREA — 16, Ia grădină — 20,15. 
e Am două mame și doi tați : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18;
20,30, DOINA — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10,30 ; 12.
O O scrisoare pierdută : UNION —
15.30 ; 13 ; 20,30.
0 Contemporanul tău : PROGRESUL
— 15,30 ; 19. ;
O Răutăciosul adolescent : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.
O Creola, ochii-ți ard ca flacăra : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME
LODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, STADIONUL DI.
NAMO — 20,15, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,15.
O 6 chestiune de onoare : EXCEL
SIOR — 10 ; 12,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,15, FLAMU
RA — 9—14,30 în continuare ; 17,45. 
0 Setea : FLAMURA — 20,30.
© A trăi pentru a trăi : GIULEȘTI —
15 ; 17,45.
O Tarzan, omul junglei: ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE - 15 ; 17,45 ; 20. 
® Neîmblînzita Angelica : DACIA — 
8,45—16,45 în continuare ; 18,45 ; 20,45, 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 La dolee vita : BUZEȘTI — 16 ; Ia 
grădină — 20.
0 Dragoste la Las Vegas : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ■; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 19, Ia 
grădină — 20,30, ARTA — 9,15—15,45 
în continuare ; 18,15, la grădină —
20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 ; 20,30.
0 Apoi s-a născut legenda : AURORA
— 17.
0 Comisarul X și banda „Trei cîini 
verzi" : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15, la grădină — 20,30.
0 Comedianții : VITAN — 16, Ia gră
dină — 20,15.
0 Prințul negru : MOȘILOR — 15,30 ; 
18, la grădină — 20,15.
0 Aruncați banca în aer : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Cerul începe Ia etajul ni : PACEA
— 14 ; 18 ; 20.
0 Secretul cifrulul : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Titanic Vals : CRINGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

Programul I

10,00 — Limba franceză (reluare).
10,25 — Limba engleză (reluare).
10,50 — Ce-ați dori să revedețl ? 

Filmul artistic „Duminică la

Cronica zilei
Miercuri a părăsit definitiv țara . 

noastră Richard H. Davis, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Statelor Unite ale Ame
rică în Republica Socialistă 
România.

*

Miercuri, în cea de-a doua zi a 
lucrărilor seminarului european, 
pe tema: „Efectele dezvoltării 
științei și tehnicii asupra vieții 
femeii", manifestare organizată la 
Iași de O.N.U., în colaborare cu 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia, au început dezbaterile a- 
supra primului punct al ordinii de 
zi.

Au luat cuvîntul: Marcelle De- 
vaud (Franța), Care a condus lu
crările în cea de-a doua zi a se
minarului, Mariette Raway (Bel
gia), Renate Credo (R.D. Germa
nă), Petronela I. C. Tegelaar (O- 
landa), Nina Sergheeva (U.R.S.S.), 
Ritta Auvihen (Finlanda), Michael 
Fogarty (Irlanda), R. H. Bergman 
(reprezentantul O.I.M.), Vida Cok 
(Iugoslavia), Kirsten Rudfeld (Da
nemarca), Clanthis Vakis (Cipru), 
Ingerborg Jonsson .(Suedia), Polina 
Ivanovna Kovalenko (Ucraina).

în aceeași zi, delegații la semi
nar au vizitat cartiere de locuin
țe și monumente de cultură ale 
municipiului Iași.

(Agerpres)

ta ' ivremea
i

Ieri în țară : Vremea a fost în gene
ral frumoasă șl a continuat să se în
călzească în toate regiunile țării. Ce
rul a fost mai mult senin, exceptînd 
sud-estul țării, unde s-au produs în- 
nourări temporare, și izolat au căzut 
averse de ploaie. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, cu unele intensificări 
în estul țării din sectorul nordic. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
20 grade la Joseni și Borsec șl 27 grade 
în mal multe localități din sud-vestul 
țării. In București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 august. în țară: Vreme în ge
neral frumoasă, cu cer variabil. Averse 
izolate de ploaie, mal ales în nordul 
țării și în regiunile de munte. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 12 și 20 gra
de, iar maximele între-24 și 32 grade. 
In București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

ÎN EDITURA
POLITICĂ 
a apărut:

„ROMÂNIA SOCIALISTĂ 
Șl COOPERAREA INTERNA
ȚIONALĂ".

PRONOEXPRES
EXTRAGEREA I : 28 21 5 16 37 20 
Fond de premii : 339 862 lei.
EXTRAGEREA a II-a : 1 12 36 22 

17 44 6
Fond de premii : 277 508 lei.

ora 6" producție a Studioului 
cinematografic „București".

12,10 — închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 — Buletin de știri.
17.35 — Film serial „Marek pistruia

tul".
18,00 — Studioul pionierilor. Expedi

ție pionierească.
18.30 — Antolbgia poeților contem

porani. Pagini alese din ver
surile dedicate patriei șl 
partidului de poeții : Emil 
Giurgiuca, Nina Casslan, 
Ion Brad, Szekely Janos, 
Gabriela Melinescu, Werner 
Bossert, Damian Necula, 
Gheorghe Istrate, Damian 
Ureche, Victor Tulbure.

18.45 — Lucrări simfonice românești.
In program : „Imagini bucu- 
reștene" (3 schițe simfonice) 
de Pascal Bentoiu ; „Varia- 
tluni cinematografice" de Du
mitru Capoianu. Interpre
tează Orchestra Simfonică a 
Radioteleviziunii. Dirijori: 
Iosif Conta și Mlhal Bredi- 
ceanu. . , >

19.30 — Telejurnalul de seară. Rela
tări de la lucrările Con
gresului al X-lea al Partida- 
lui.

20.00 — Filmul documentar-artlstic : 
„Vulcanul interzis". Regia : 
Andrei Wajda. Film ’stins <. 
cu premiul Fipresci 1. Fes
tivalul de la Veneția 1955

21.45 - Interpreți îndrăgiți de mu
zică populară : Măria Pie- 
traru, Ileana Sărăroiu. Ma
ria Cornescu, Aranka Bo.odl, 
Petre Săbădeanu, Tiberiu 
Ceia, Dumitru Zamfira. A- 
companiază o formație ins
trumentală dirijată de Radu 
Voinescu.

22.15 — Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român Cro
nica lucrărilor Congresului.’ 
Ediție specială. .

22.45 — Film documentar.
23,00 — Arii din operete românești.
23.35 — Telejurnalul de noapte.

0 Buletin meteorologic.

Programul II

19,30 — Telejurnalul de seară. Rela
tări de la lucrările Congre
sului al X-lea al partidu’ui.

20,00 — „Această țară" — versuri.
20.15 — Concert simfonic dirijat de

Ionel Perlea. o Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziu
nii. In program : „Omagiu 
lui Enescu" de Theodor Gri- 
gorlu ® Orchestra Simfonică 
a Filarmonicii George 
Enescu". In program Pre
ludiu la „După-amiaza unui 
faun" de Claude Debussy și 
„Till Eulensplegel" de Richard 
Strauss.

21.15 — Film serial „Comisarul Mai
gret".

22,05 — Film documentar.
22.15 — Congresul al X-lea al P C.R

Cronica lucrărilor Congresu
lui. Ediție specială.
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DUPĂ CONSTITUIREA LA MOSCOVA S-A DESCHIS

NOULUI CABINET ITALIAN
ROMA 6 (Agerpres). — Miercuri, 

noul cabinet italian, format de pre
mierul Mariano Rumor, a depus 
jurămîntul în fața președintelui 
Giuseppe Saragat, la Palatul Qui- 
rinal. Actualul cabinet italian a 
fost constituit marți din persona
lități politice aparținînd numai 
Partidului Democrat Creștin.

Se așteaptă ca premierul Rumor 
să prezinte Parlamentului progra
mul guvernului în cursul zilei de 
vineri. Deputății vor fi chemați să 
voteze pentru învestitura guvernu
lui la sfîrșitul acestei săptămîni 
sau începutul săptămînii viitoare. 
Premierul poate conta pe o majori
tate parlamentară de 41 voturi.

„Apelul de la Hiroșima 
pemfru interzicerea armelor 

de distrugere în masă
TOKIO 6 (Agerpres). — Prin a- 

doptarea „Apelului de la Hiroșima“ 
pentru interzicerea totală a tutu
ror genurilor de arme de distru
gere în masă, inclusiv armele nu
cleare, chimice și bacteriologice, la 
6 august s-a încheiat la Hiroșima 
ședința plenară a celei de-a 15-a 
conferințe internaționale pentru 
ihterzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen, la care au luat parte 
10 000 de delegați și reprezentanți 
din 24 de țări. Mișcarea pentru 
pace din țara noastră este repre
zentată la conferință de Nicolae

Gh. Popescu, prim-redactor șef-ad- 
junct al ziarului „Satul socialist".

Participanții la conferință au a- 
doptat, de asemenea, o rezoluție 
în sprijinul organizării unor ac
țiuni internaționale de solidaritate 
cu poporul vietnamez și pentru in
tensificarea ajutorului acordat vic
timelor bombardamentelor ato
mice. *>

Reuniunea finală a celei de-a 
15-a conferințe internaționale pen
tru interzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen se va desfășura la Na
gasaki în zilele de 8 și 9 august.

pentru victoria

timpul unui atac Iînga Quang Tri

Expoziția
Partidul Comunist Român — 

organizatorul și conducătorul 
luptei poporului român

socialismului"

★ ★

O unitate a forțelor patriotice sud-vietnameze în

MOSCOVA 6 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, trans
mite : în clădirea Muzeului revolu
ției din Moscova s-a deschis 
miercuri Expoziția „Partidul Co
munist Român — organizatorul și 
conducătorul luptei poporului ro
mân pentru victoria socialismului". 
La inaugurarea expoziției, organi
zată de Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia, au participat N.I. Mohov, ad
junct al ministrului culturii din U- 
niunea Sovietică, funcționari supe
riori din M.A.E. al U.R.S.S., vechi

agențiile de presă transmit:
HIROȘIMA 6 (Agerpres). — La 

6 august, cu ocazia împlinirii a 24 
de ani de la bombardamentul ato
mic asupra Hiroșimei în „Parcul 
Memorial al Păcii" din localitate a 
avut loc o ceremonie în memoria 
victimelor bombardamentului ato
mic. Ceremonia a avut loc în apro
pierea epicentrului exploziei nu
cleare în prezența oficialităților, 
locuitorilor orașului și a rudelor 
celor peste 200 000 de victime ale 
bombardamentului atomic. Prima
rul orașului și membri ai familiilor

victimelor au depus coroane de 
flori la Monumentul victimelor 
bombardamentului atomic. La ora 
8,15 — ora la care s-a produs ex
plozia nucleară — a început să 
sune „Clopotul păcii". Cei prezenți 
au păstrat un moment de reculge- 
re.

Primarul orașului, Setsuo Yama
da, a dat citire unei declarații în 
care a subliniat necesitatea ca toți 
oamenii să depună eforturi pentru 
crearea unei lumi din care să 
excluse războaiele.

fie

în opt provincii din Italia 
se desfășoară de cîteva zile puternice 
acțiuni ale muncitorilor agricoli, care 
cer ca în noile contracte de 
muncă să se țină seama de reven
dicările lor privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai. Numai 
în provincia Emilia-Romagna au de
monstrat în favoarea acestor revendi
cări peste 185000 de muncitori agri
coli.

genția M.T.I. relatează că în baza 
noului acord diferite organizații din 
cele două țări își vor preda reciproc 
pe bază de compensare descrieri, 
scheme și calcule pentru procese teh
nologice etc.

ral" în legătură cu eventuala retragere 
a unei părți din trupele acestora sta
ționate în Vietnamul de sud — a 
anunțat la Washington un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat.

sas

ARGENTINA

Anchetă cu privire ia tentativa
de răsturnare

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
Citind surse de obicei bine infor
mate, agenția U.P.I. relatează că 
autoritățile militare argentinene 
continuă să ancheteze mai mulți 
ofițeri superiori acuzați de a fi 
implicați la încercarea de răstur
nare a guvernului de săptămîna 
trecută. Marțea trecuță, postul de 
radio din Cordoba a fost ocupat și 
un comunicat transmis în aceeași 
zi anunța că guvernul ar fi fost 
răsturnat. In fața anchetatorilor 
militari au compărut luni trei co
lonei, după ce săptămîna trecută

a guvernului
doi colonei — Ramon Molinaalți

și Carlos Lazuriga — au fost des- 
tituiți din funcțiile lor și puși sub 
stare de arest pe timp de 20 de 
zile. Ancheta a început la 25 iulie, 
după ce generalul Eduardo Laban
ca a fost destituit din funcția de co
mandant al brigăzii a 10-a de in
fanterie a armatei argentinene.

Declarația
Prezidiului

C. C. al P. C. 
din

Cehoslovacia
o CU PRILEJUL ANIVERSARII 

RĂSCOALEI NAȚIONALE 
SLOVACE ȘI A ELIBERĂRII 

CEHOSLOVACIEI

PRAGA 6 (Agerpres). — La Pra- 
ga a fost dată publicității Decla
rația Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia cu prilejul deschide
rii festivităților consacrate celei 
de-a 25-a aniversări a răscoalei 
naționale slovace și a eliberării 
Cehoslovaciei. Declarația sublinia
ză semnificația istorică a răscoalei 
naționale slovace și a zilelor în 
care s-au dat lupte hotărîtoare 
pentru eliberarea Cehoslovaciei — 
rezultat al luptei popoarelor ceh 
și slovac, sub conducerea Partidu
lui Comunist pentru apărarea fi
inței naționale de stat și pentru 
dezvoltarea liberă și progresistă a 
celor două popoare.

IRLANDA DE NORD

Trupele britanice 
in stare de alertă

LONDRA 6 (Agerpres). — For
țele armate britanice staționate în 
Irlanda de Nord au fost puse marți 
seara în stare de alarmă pentru a 
ii gata să ocupe pozițiile strategice 
în cazul în care situația din acest 
teritoriu s-ar agrava. Un comuni
cat al comandamentului trupelor 
britanice precizează că soldații bri
tanici vor fi folosiți doar pentru a- 
părarea instalațiilor vitale. Ei nu 
vor interveni pentru păstrarea or
dinii și reprimarea demonstranți
lor.

0 demonstrație de pro
test împotriva războiului 
din Vietnam a avut 100 în fata 
clădirii municipalității din New York. 
In cadrul unei conferințe de presă, 
liderii unor organizații pacifiste din 
S.U.A., care au inițiat marșul, au sub
liniat faptul că pentru războiul din 
Vietnam se cheltuiesc sume uriașe ce 
ar putea fi folosite pentru rezolvarea 
problemelor sociale.

în cadrul sesiunii Comi
siei interguvernamentale 
ungaro-sovietice Pentru coIa- 
borare economică și tehnico-științifică 
a fost adoptat un acord care cuprinde 
principiile schimbului de realizări teh
nico-științifice între organizațiile co
respunzătoare din cele două țări. A-

Scena politică indiană

în preajma
alegerilor prezidențiale

La 16 august sînt 
programate alegeri 
prezidențiale (cu doi 
ani și jumătate mai 
devreme, ca urmare a 
morții fostului pre
ședinte, Zakir Hus
sain). Pe lista de can
didați figurează 24 
de nume, fapt semni
ficativ pentru peisa
jul politic mozaical al 
Indiei.

Campania pentru 
alegeri se interferea
ză cu importante e- 
venimente politice in
terne. Primul minis
tru al Indiei, Indira 
Gandhi, a obținut lu
na trecută mandatul 
pentru o serie de re
forme economice, in- 
cluzînd naționalizarea 
întreprinderilor de 
comerț exterior, fixa
rea unui plafon ma
xim al 
urbane 
plafon 
venituri, 
domeniul agrar, pre
cum și crearea u- 
nei legislații care să 
protejeze drepturile 
muncitorilor agricoli, 
în acest context, pri
mul ministru a dispus 
naționalizarea a 14 
bănci indiene. în ur
ma naționalizării, 20 
miliarde de rupii sînt 
puse la dispoziția gu
vernului pentru dez- 

. voltarea
naționale. Această 
acțiune, după cum se 
știe, l-a determinat 
pe Morarji Desai, în
verșunat adversar al 
naționalizării, să-și 
prezinte demisia din 
funcția de ministru 

-de finanțe, fapt ce a 
declanșat o puternică

furtună politică. Na
ționalizarea băncilor 
a fost cerută de 
membrii Partidului 
Congresului Național 
Indian de aproape 10 
ani, dar înfăptuirea 
ei a fost împiedicată 
de susținătorii ma
rilor proprietari de 
bănci care făceau

CORESPONDENȚA 
DIN NEW DELHI 

DE LA 
P. VISWANATH

Cei 1 300 de Jurnaliști de 
la „British Steel Corporation" din Port 
Talbot, aflați în grevă de peste cinci 
săptămîni, au hotărît marți, în unani
mitate, respingerea propunerii condu
cerii T.U.C. (Congresul sindicatelor 
britanice) de încetare a grevei. Gre
viștii, revendică majorarea salariilor.

Cancelarul R. F. a Ger- 
maniei, Kurt Kiesinger, a avut 
miercuri, la sediul Națiunilor Unite 
din New York, o întrevedere cu se
cretarul general al O.N.U., U Thant.

Criza guvernamentală 
din Gibraltar este pe cale 
de a ti soluționată. Partidul 
aderarea la Marea Britanie, condus de 
Robert Peliza, și Partidul independent, 
condus de Peter Isola, au căzut de 
acord miercuri să formeze un guvern 
de coaliție. Guvernatorul Gibraltaru- 
lui, amiralul Varyl Begg, a desemnat 
ca prim-ministru pe Robert Peliza.

Președintele Pompidou a 
acceptat invitația președin
telui Nixon de a face o vi
zită oficială în S.U.A.8 am,n* 
țat purtătorul de cuvînt oficial după 
ședința de miercuri a guvernului 
francez. Data precisă a acestei vizite, 
care va avea loc la începutul anului 
viitor, va fi stabilită ulterior.

0 escadră de nave so
vietice din flota Mării Negre, al
cătuită din crucișătorul „Dzerjinski" 
și patru nave de escortă, va face în 
cursul lunii august o vizită în portul 
Vama, la invitația ministrului apă
rării populare al R. P. Bugaria, gene
ralul de armată Dobri Djurov.

Adunarea legislativă a 
Uruguayului sa pronunțat 
miercuri, împotriva mobilizării sala- 
riaților băncilor particulare din Mon
tevideo aflați în grevă. Cu toate a- 
cestea, președintele Uruguayului, 
Jorge Pacheco Areco a opus un veto 
hotărîrii parlamentului și a confirmat 
mobilizarea generală.

membri ai P.C.U.S., ziariști și un 
numeros public. Au fost, de aseme
nea, de față Ion Ciubotaru, însăr
cinat cu afaceri a.i. ai României 
la Moscova, delegația Muzeului de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România, condusă de to
varășul Ion Lupescu, director ad
junct al muzeului, membri ai am
basadei române.

Cei prezenți au fost salutați de 
directoarea Muzeului revoluției, 
N. N. Tolstiuhina. A luat apoi cu- 
vîntul N.I. Mohov, care a făcut o 
scurtă trecere în revistă a drumu
lui glorios parcurs de poporul ro
mân în ultimul pătrar de veac, sub 
conducerea partidului său comu
nist.

Mulțumind pentru sprijinul acor
dat în organizarea expoziției, în 
aceste zile care preced măreața a- 
niversare a 25 de ani de la elibe
rarea României de sub jugul fas
cist, tov. Ion Ciubotaru. a subliniat 
că deschiderea expoziției coincide 
cu un eveniment de o excepțională 
însemnătate în viața partidului și 
poporului român — începerea lu
crărilor Congresului al X-lea al 
P.C.R. După inaugurare, Ion Lu
pescu. a expus pe larg în fața vi
zitatorilor momente importante din 
istoria Partidului Comunist Român 
și a poporului român.

Cele trei săli ale expoziției cu
prind 500 de exponate ilustrînd f 
momente ale activității desfășurate 
de Partidul Comunist Român în 
vederea organizării luptei maselor 
populare pentru înfăptuirea insu
recției armate și construirea socia
lismului în România.

Expoziția — care va rămîne des
chisă pînă la sfîrșitul lunii august 
— s-a bucurat încă din primele 
ore de o mare afluență de vizita
tori.

Tralotive politice polono- 
OlaildSZS au avut 'oc *a Minis
terul de.Externe din Varșovia, anunță 
agenția P.A.P. Cu acest prilej s-a pro
cedat la un schimb de vederi asupra 
conferinței europene în problema 
securității și colaborării, relațiilor bi
laterale și altor probleme care inte
resează cele două țări. Părțile au ho- 
tărît să continue consultările în pro
blemele de interes comun.

între Statele Unite și 
unele țări care au trimis 
trupe în Vietnamul de sud 
au loc „consultări cu caracter gene-

0 delegație militară moK-
OOlă condusă de ministrul apărării, 

generalul colonel Batîn Dorj, a sosit 
miercuri în capitala sovietică, anunță 
agenția TASS. Membrii delegației au 
făcut o vizită mareșalului Ivan Iaku- 
bovski, cu care au avut o convor
bire.

De mai multe zile o căl
dură caniculară domnește 
în Polonia anuntă agenția P.A.P. 
In multe regiuni n-a mai căzut nici o 
picătură de ploaie de 20 de zile sau 
chiar de o lună întreagă. Seceta se 
face resimțită în agricultură.

ORIENTUL APROPIAT
® CONSULTĂRILE DINTRE REPREZENTANȚII 
CELOR PATRU VOR FI RELUATE LA ÎNCEPUTUL 
LUNII SEPTEMBRIE

5J

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Sa
telitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-291“ a fost lansat miercuri 
de pe teritoriul Uniunii Sovietice, 
anunță agenția TASS. La bord- l 
său se află aparataj științific < . 
tinat continuării cercetării spațiu
lui cosmic în conformitate cu pro
gramul anunțat.

★

LENINGRAD 6 (Agerpres). — As
tronomii sovietici se pregătesc să efec
tueze, împreună cu astronomii chi
lieni, cercetări asupra asteroidului 
„Geograf", care la 26 august se va 
afla la o distanță minimă de Pămînt 
— 9,2 milioane kilometri. Studierea 
mișcărilor acestui asteroid prezintă un 
mare interes științific, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS aca
demicianul Gleb Cebotarev, directorul 
Institutului de astronomie teoretică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. A- 
ceastă mișcare, a precizat el, este im
portantă pentru determinarea unor 
mărimi astronomice fundamentale, 
precum și pentru verificarea unor 
concluzii care decurg din teoria re
lativității.

IN PROBLEMA AMMAN 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei ior
daniene a declarat că două esca
drile ale aviației de vînătoare is- 
raeliene au atacat miercuri după- 
amiază două localități din distric
tul Irbid, nu departe de Amman. 
Purtătorul de cuvînt a precizat că 
artileria iordaniană a intrat în ac
țiune împotriva escadrilelor israe- 
liene.

niană a deschis focul împotriva lo
calității Ashdoth Yaacov, situată 
pe teritoriul Israelului. Tirul de 
artilerie iordanian a distrus re
țeaua electrică din această zonă.

★
NEW YORK 6 (Agerpres). — Po

trivit unor surse diplomatice citate 
de agenția France Presse, consul
tările dintre reprezentanții celor 
patru mari puteri în problema 
Orientului Apropiat vor fi reluate 
la începutul lunii septembrie. Am
basadorii la O.N.U. ai acestor pu
teri vor avea misiunea de a pregăti 
o reuniune a miniștrilor de exter
ne ai U.R.S.S., S.U.A., Marii Brita
nii și Franței asupra Orientului 
Apropiat, ce ar urma să aibă loc 
la sfîrșitul lunii septembrie sau 
începutul lunii octombrie la New 
York.

Disputa a căpătat 
astfel un pronunțat 
caracter politic. Ace
le elemente din Par
tidul Congresului, 
care au fost nemul
țumite de măsurile 
întreprinse în ultima 
vreme, au reușit să 
impună drept candi
dat oficial al partidu
lui la alegerile prezi
dențiale pe Sanjiva 
Reddy, adversar al 
politicii de reforme, 
promovată de pre
mier. Această candi
datură este sprijinită 
de partidele Swatan- 
tra și Jan Sangh, 
care speră că la ale
gerile din 1972, Parti
dul Congresului nu 
va obține majoritatea 
locurilor în Parla
ment și că, în acest 
caz, se va reuși insta
larea la conducere a 
unei coaliții formate 
din congresiștii de 
dreapta și din repre
zentanții partidelor 
reacționare. Elemen
tele de dreapta se ba
zează, cînd fac aces
te declarații, pe dife
rențierea tot mai 
mare de vederi a 
membrilor partidului 
de guvernămînt.

O parte însemnată 
a Partidului Congre
sului sprijină candi
datura lui Giri, fost 
președinte interimar, 
care este un vechi 
membru al Partidu
lui Congresului, cu
noscut. ca avînd ve
deri înaintate. Candi
datura lui Giri este 
sprijinită, de aseme
nea, de deputății co
muniști și socialiști.

CONFLICTULUINIGERIANO-BIAFREZ

proprietății 
și a unui 
maxim de 

reforme în

parte din partid și 
guvern.

Primul ministru, a- 
vînd sprijinul grupă
rilor progresiste ale 
Partidului Congresu
lui și al partidelor de 
stânga, a inițiat astfel 
o acțiune curajoasă, 
care polarizează a- 
tenția întregii opinii 
publice indiene. Ad
versarii săi din sînul 
partidului de ' guver
nămînt au răspuns i- 
mediat cu o contra
ofensivă. O serie de 
reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri 
au contestat legalita
tea ordonanței de e- 
tatizare a băncilor, 
iar Curtea Supremă 

economiei „a decis suspendarea 
aplicării acestei ordo
nanțe. Prezentat în 
fața Parlamentului, 
proiectul a fost apoi 
aprobat, în ciuda o- 
poziției vehemente a 
deputaților reprezen- 
tînd partidele de 
dreapta, : Swatantra 
și Jan Sangh.

ROMA 6 (Agerpres). — Reluînd 
aprecieri ale cercurilor diploma
tice din Roma, agenția France 
Presse relevă că se avansează 
ideea că Papa Paul al VI-lea ar 
fi gata să ofere teritoriul Vatica
nului pentru găzduirea unei con
ferințe de pace pentru a se pune 
capăt conflictului din Nigeria. In 
sprijinul acestei posibilități se re
amintește că suveranul pontif a 
insistat în timpul vizitei sale în 
Uganda în vederea găsirii unui 
mijloc eficace de a se pune capăt 
conflictului.

★
OWERRI 6 (Agerpres). — Un co

municat militar biafrez recunoaște 
că trupele federale continuă ofen
siva lor în sectorul vestic Igbarian- 
Nsukka, unde se desfășoară lupte 
înverșunate cu pierderi grele de 
ambele părți.

Comunicatul afirmă că forțele 
generalului Ojukwu au respins 
două contraațacuri puternice ale 
unităților federale în sectorul 
Kreigani-Moku. Aceste două orașe 
au fost capturate săptămîna tre
cută de trupele biafreze.

★
LAGOS 6 (Agerpres). — Intr-o 

scrisoare remisă lui Marcel Naville, 
președintele Crucii Roșii Interna
ționale, generalul Gowon a respins 
ultimele propuneri ale acestei or
ganizații în ce privește reluarea 
regulată a transporturilor aeriene 
de alimente și medicamente desti
nate victimelor războiului din rîn- 
dul populației. Ca și în trecut, Ni
geria insistă pentru controlul a- 
vioanelor pe teritoriul țării și nu 
la Cotonou sau Santa Isabel, lo
calități care reprezintă punctele 
de plecare ale podului aerian al 
Crucii Roșii Internaționale.

★
TEL AVIV 6 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei is- 
raeliene a declarat că avioane ale 
Israelului au bombardat în după- 
amiaza zilei de miercuri poziții ale 
forțelor armate iordaniene situate 
în valea Iordanului. Purtătorul de 
cuvînt israelian a precizat că a- 
ceste bombardamente au fost e- 
fectuate după ce artileria iorda-

Republica Coasta de Fildeș sărbătorește astăzi împlinirea a nouă ani de 
la proclamarea independentei. în fotografie : aspect din capitala țârii, 

Abidjan

PASADENA 6 (Agerpres). — Sonda 
spațială „Mariner-7" s-a înscris 
miercuri pe o orbită solară după ce 
a retransmis cea de-a treia și ultima 
serie de fotografii ale planetei Marte, 
luate de la o distanță de aproximativ 
3 200 km. Rezultatele preliminare ale 
analizei acestor fotografii confirmă 
datele transmise de „Mariner-6“ si in 
același timp aduc elemente noi. Polul 
sud al enigmaticei planete roșii este, 
după cum se înfățișează in aceste 
imagini, o regiune extrem de acciden
tată, formată în cea mai mare parte 
din cratere abrupte și adinei.. ,.S-ar 
părea că privim fotografiile Pămintu- 
lui in timpul copilăriei sale", a decla
rat dr. Robert Sharp, profesor la In
stitutul de tehnologie din California și 
membru al echipei de experți însărci
nați cu examinarea fotografiilor trans
mise de sondele „Mariner". „Astfel tre
buie să fi arătat Pămintul acum 4 mi'-, 
liarde de ani inainte de a se fi formar 
atmosfera și oceanele sale, de a se fi 
născut clima și ar fi apărut j ::;ele 
forme de viață", a apreciat el.

Ultima surpriză a fotografiilor o 
constituie inexplicabila zonă de deșert 
care înconjoară calota polară, avind 
o lărgime apreciabilă și apare în ima
gini mult mai luminoasă decit regiu
nile învecinate. Inițial se credea că 
acest deșert circular numit Hellas ar 
fi un crater gigantic cu un diametru 
de peste 1 900 km. Acum cercetătorii, 
de la „Jet Propulsion Laboratory" din 
Pasadena au abandonat această ipo
teză fără a putea să explice de ce su
prafața deșertului este extrem de ne
tedă.
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