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cu viu interes de toată țara
Gînduri de viitor pe temelia unor
mari înfăptuiri
Congresul insuflă un puternic
dinamism în toate domeniile de
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volumul 
realizate.

muncă intensă, 
în care să ne 

un nivel cali-

loc, în cinstea 
provizorie în 
de pe malul 

turnul de co

potrivită 
dar și cu 

generat de 
și certitu-

Nicolaa DRAGOS 
Victor BTRl.ADEANU

(Continuare 
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patriotică
i Comunist 
dăm o înaltă 
politicii sale 

și internațio-

să
înfăptuirea 

sarcini ale

realegerea 
Nicolae 

în fruntea 
pentru me- 
pe care și

constelație de 
care te face 

că te afli

viitorului patriei, desprindem cîteva 
nante mărturii.

Patosul înfăptuirii angajamentelor 
cinstea Congresului al X-lea al P.C.

iți membrii coo-
•1, recunoscători

con- 
a muncii, 
aparținînd

în- 
către 

ales, căruia 
ținută, dar și
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societatea socialistă

Lucrările Congresului sînt urmărite

activitate

K.

V.:
''■

cii Socialiste România au continuat joi lucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.La deschiderea ședinței de dimineață, delegații și invitații au salutat cu puternice aplauze sosirea în sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători ai partidului, precum și a delegațiilor de peste hotare participante la Congres.Ședințele de dimineață au fost prezidate de tovarășii Ale
xandru Sencovîci și Gheorghe Stoica. înainte de începerea lucrărilor a fost adresat un cald salut delegațiilor de peste hotare sosite în cursul zilei de miercuri.Delegația Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, condusă de tovarășul Nguyen Van Quang, membru al C.C. al F.N.E. ; reprezentantul Partidului Comunist din Guadelupa, tovarășul Evremond Gene, secretar general al Partidului Comunist din Guadelupa ; reprezentantul Partidului Comunist Paraguayan, tovarășul Hugo 
Campos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Paraguayan ; reprezentantul Partidului Comunist Tunisian, tovarășul Mohammed Harmel, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Tunisian; delegația Partidului Democrat din Guineea, condusă de tovarășul Mami Kouyate, director în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Guineea. Salutul adresat delegați- lor străini a fost subliniat de întreaga asistență cu vii a- plauze.Au început apoi dezbaterile generale la Raportul C.C. al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae. Ceaușescu, cu privire la activitatea P.C.R. în perioada dintre Congresul al IX-Iea și Congresul al X-lea și sarcinile de viitor ale partidului, precum și la celelalte documente supuse Congresului.

In Editura politică 
a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU
7

ȚARII
Raport la cel 
de-al X-lea

Congres 
al Partidului 

Comunist Român
...,,In numele munci

torilor din uzină, al 
comuniștilor, ne anga
jăm în fața Congresu
lui să înfăptuim istori
cul program pe care îl 
va adopta".

...„în numele comu
niștilor, al tuturor oa
menilor muncii români, 
al celor aparținînd na
ționalităților conlocui
toare — maghiari, ger
mani și de alte națio
nalități — ne expri
măm adeziunea la po
litica marxist-leninistă, 
profund patriotică a 
Partidului 
Român, 
prețuire 
interne 
nale 1“

...,,To| 
peratori, 
partidului pentru viața 
nouă către care i-a 
călăuzit, vor urma cu 
încredere politica sa 
înțeleaptă".

...„Asemenea întregu
lui popor, oamenii de 
știință sînt deciși 
sprijine 
vastelor 
construcției socialiste".

...„Am mandat din 
partea organizației ju
dețene de partid de a 
susține. în numele co
muniștilor, al voin
ței și dorinței tuturor 
cetățenilor, 
tovarășului 
Ceaușescu 
partidului, 
ritele mari 
le-a dobîndit, de-a lun
gul unei vieți de mun
că și luptă exemplară, 
pentru triumful idei
lor partidului, al cau
zei socialismului".

Iată leit-motivul 
vîntărilor rostite ieri 
de numeroși delegați 
la Congres, învestiți 
cu încrederea și cinstea 
de a fi mesagerii ade
ziunii tuturor comuniș
tilor. ai oamenilor mun
cii, fală de politica 
partidului, exprimată

cu claritate și forță de 
convingere în Raportul 
prezentat de secretarul 
general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de di
recțiile de dezvoltare a 
țării în anii care ur
mează.

Aducînd în cuvîntul 
lor autoritatea celor 
care înțeleg în profun
zime răspunderea ce le 
revine, prestigiul con
ferit de rezultatele ce 
configurează o vigu
roasă biografie 
temporană 
vorbitorii, 
celor mai diverse do
menii, ilustrau, în chip 
expresiv, marile trans
formări care au avut 
loc în viața socială și 
spirituală a țării.

Cine sînt cei care, de 
la înalta tribună a fo
rului suprem al parti
dului, se rostesc cu so
lemnitatea 
momentului, 
tonul firesc 
cunoaștere 
dine, asupra probleme
lor majore ale con
strucției socialiste, ale 
dezvoltării economiei, 
perfecționării vieții de 
partid, a întregii acti
vități sociale ? Sînt ex- 
ponenți ai poporului, 
ai comuniștilor, con- 
știenți de însemnătatea 
învestiturii ce o au, 
sînt oameni ai muncii 
din România socialistă. 
Iată, de pildă, cel care 
face propuneri pentru 
o mai bună organizare 
a producției, pentru 
extinderea unităților 
productive în funcție 
de condițiile existente, 
în așa fel îneît cheltu
ielile să fie minime și 
avantajele materiale 
maxime, este muncitor 
la rafinăria Brazi, la 
acea amplă construcție 
petrochimică ce își 
merită numele de „pa
lat al industriei" nu 
numai prin impresio-

nan ta 
mini, 
bănui 
fața unui oraș modern, 
ci, in primul rînd, prin 
înaltul nivel de dotare 
tehnică, prin 
producției
Iată și un bărbat cu în
fățișare sobră, cu 
clina ție vizibilă 
cuvîntul 
după 
după dexteritatea mî- 
nuirii cuvintelor, după 
logica argumentați 
ai putea să-i atribi 
firesc, o 
versitară, 
dovedește 
ședințele 
agricole 
din Stoicănești-Olt, co
operativă ce își ani
versează, chiar în a- 
ceastă zi, douăzeci de 
ani de existență. De 
unde izvorăsc certitu
dinea, încrederea 
care se pronunță asu
pra realismului 
gramului trasat de par
tid ? Din faptul că tot 
ce a hotărît partidul 
s-a dovedit a cores
punde pe deplin inte
reselor poporului, a 
contribuit la progresul 
general al societății, la 
creșterea bunăstării oa
menilor muncii ; din 
faptul că — să alegem 
doar acest exemplu din 
zecile de mii 
pot alege — 
drum, acum 
cu o avere 
însumînd cu 
te 40 000 de 
rativa agricolă 
Stoicănești a ajuns la 
o avere obștească de 

25 milioane de 
Comparația ușor 

de făcut ne scutește de 
comentarii.

128 pag. 2,75 lei
Lucrarea a apărut intr-un 

tiraj de masă

Trăim momente-pisc ale conștiin
ței de sine a poporului, momente- 
pisc ale emoției sale, momente-pisc 
ale simțămîntului de apartenență 
totală la cea mai nobilă dintre cau
ze. Mai puternic decît oricînd se 
manifestă unitatea întregului popor 
în jurul Partidului Comunist Român.

în impresii spontane sau reflecții 
izvorîte dintr-o zăbovire adîncă asu
pra documentelor Congresului, oa
menii țării, oameni aflați la sute 
de kilometri depărtare unii de alții, 
ori în perimetrul aceluiași loc de 
muncă simt nevoia lăuntrică să 
rostească acest cuvînt major — acest 
cuvînt al cinstei și mîndriei noas
tre, cu cea mai ardentă majusculă : 
PARTIDUL.

Inima întregii națiuni se află aco
lo, în sala Congresului;: în inima 
întregii națiuni vibrează intens Ra
portul tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Niciodată unisonul adeziunii față de 
partid, a’ deciziei de a-1 urma nea
bătut n-a fost atît de profund ți 
responsabil ca în aceste zile. Devine 
aproape imposibil să spicuiești, să 
selectezi din bogăția de idei și opi
nii, de gînduri, pe care le-a declan
șat complexitatea problemelor subli
niate în Raport. Există, însă, o do
minantă puternică a tuturor — apro
barea împletită pînă la osmoză cu 
hotărîrea de a da viață politicii parti
dului.

— Raportul prezentat Congresului 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este încă o dovadă puternic grăitoare 
că pentru partidul nostru nu există 
țeluri, mai înalte decît . slujirea nea
bătută a năzuințelor de fericire și 
prosperitate ale poporului. Făurirea, 
în țara noastră, a societății socia
liste multilateral dezvoltată, prefigu
rată amplu în acest document de 
excepțională însemnătate teoretică și 
practică, va pune baze trainice tre
cerii treptate a României spre co
munism — visul măreț al întregii 
omeniri — ne-a spus tovarășul 
Constantin llăloiu, activist al Comi
tetului de partid al sectorului 3 din 
Capitală. Singura forță capabilă să 
înfăptuiască această misiune istorică 
este Partidul Comunist Român, 
călăuza încercată a poporului, con
ducătorul care și-a dobîndit imen
sul său prestigiu prin forța faptelor, 
prin lupta revoluționară închinată 
făuririi României socialiste Progra
mul pe care ni-1 trasează partidul 
in aceste zile este un program al 
muncii concrete, izvorît din apli
carea creatoare a adevărurilor ge
nerale ale marxism-leninismului la 
condițiile României, din cunoașterea

adîncă a realităților țării, a resurse
lor sale, a energiei creatoare a po
porului. Ca activist al partidului mă 
simt total angajat în acest program, 
continuu dator să militez pentru 
perfecționarea muncii de partid, pen
tru întărirea rolului conducător al 
organizațiilor de partid, de motor în 
mobilizarea maselor la înfăptuirea 
de zi cu zi a sarcinilor care vor fi 
trasate de Congres.

Marele șantier al hidrocentralei de 
la Porțile de Fier. In ultimele zile, 
„semnale" emoționante din acest 
avanpost al bazei noastre energetice 
au străbătut opinia publică : la Por
țile de Fier a avut 
Congresului, 
funcțiune a ecluzei 
românesc. Acum, Ia 
mandă, adevărat „creier electronic" 
al ecluzei, îl întîlnim pe maistrul 
Tudor Moraru, unul dintre autorii 
amintitului eveniment :

— Citind Raportul tovarășului 
Cgaușescu simți dorința spontană de 
a' adresa mulțumiri fierbinți parti
dului, conducerii sale. Ne regăsim, 
fiecare, în acest document de o în
semnătate excepțională, fiecare om 
al muncii, cu năzuințele sale de a-șl 
afirma capacitatea, contribuția la 
dezvoltarea societății noastre socia
liste. Nu există sector al activității 
sociale în care partidul să nu ne 
arate limpede căile perfecționării 
continue, prin care putem și trebuie 
să dobmdim progresul multilateral. 
Nu există, în acest document, do
meniu căruia să nu i se deschidă 
vaste posibilități de dezvoltare. Pen
tru noi,, energeticienii de la Porțile 
de Fier, precizarea din Raport că 
în anii viitori se va pune și mai 
larg în valoare potențialul hidro
energetic al Dunării este un îndemn 
de a ne pregăti, prin 
pentru o nouă etapă 
înscriem aportul la 
tativ superior.

Gînduri de viitor, 
fapte. Momente emoționante. în mul
te întreprinderi, zilele desfășurării 
lucrărilor Congresului coincid cu 
schimburi-record ; confruntările cu 
obiectivele calitative și cantitative 
ale planurilor de producție cunosc 
intensități deosebite. La Uzinele de 
fier Vlăhița, din județul Harghita, 
în ziua de 6 august, colectivul turnă
toriei a depășit substanțial planul 
de producție. La Fabrica de mașini 
unelte și agregate din Capitală, cîte- 
va ore după începerea lucrărilor 
marelui forum al partidului, un grup 
de muncitori, în mod snontan. a 
adresat Congresului emoționante te-

legrame de adeziune și angajamente. 
Acesta este contextul însuflețitor, 
de lucru, în care, pretutindeni, oa
menii înțeleg să participe concret 
la marele eveniment. Acesta este 
contextul în care oamenii își mărtu
risesc gîndurile, adeziunea deplină 
față de politica partidului, hotărîrea 
de a o traduce în viață.

— Din Raportul expus de tovară
șul Nicolae Ceaușescu se desprinde 
cu pregnanță caracterul științific al 
modului în care partidul nostru 
concepe și pe viitor dezvoltarea 
economiei naționale, ne-a spus to
varășul Teodor Olaru, șeful secției 
economice a Comitetului județean 
Bihor al P.C.R. Ca să mă’ refer 
numai la un singur aspect — poli
tica de industrializare socialistă a 
țării, pivotul întregului progres so
cial — mărturisesc că sînt profund 
impresionat de justețea opticii 
partidului în problema ritmului înalt 
de făurire a industriei socialiste. Ți- 
nînd seama de stadiul la care am 
ajuns, de resursele și necesitățile 
țării, partidul jalonează viitoarea 
dezvoltare industrială a României 
socialiste pe baza cuceririlor revo
luției tehnico-științifice contempo
rane. Aceasta va asigura, implicit, 
perfecționarea structurii producției 
industriale, creșterea accelerată a 
ramurilor de bază care condițio
nează înzestrarea tehnică superioa
ră a economiei, valorificarea efi
cientă a resurselor naționale.

— Ieri (6 august — n.n.) — ne 
spune tovarășa Suzana Tarsai, șefa' 
unui sector de la Fabrica de trico
taje „Miorița" din Oradea, am rea
lizat peste plan 350 de tricotaje. 
Colectivul nostru se simte obligat, 
mai mult ca oricînd, să-și facă dato
ria așa cum ne-o cere partidul. Căci 
Raportul prezentat la Congres de 
tovarășul Ceaușescu ne cheamă să 
muncim mai bine, mai exigent, să 
punem la temelia zilei de mîine 
eforturi ' neîntrerupte închinate 
prosperității patriei, România socia
listă. într-adevăr, pentru 
dintre noi 
disciplină, 
constituie 
zi cu zi.

Muncim 
nă cetățeni români, maghiari și de 
alte naționalități. Muncim înfrățiți, 
într-un climat de dreptate socială 
și națională, rod al justeței poli
ticii naționala marxist-leniniste a 
partidului nostru. Această politică 
primește, în Raport, noi confirmări. 
Frăția noastră națională, unitatea în
tregului popor se vor întări și maî 
mult în procesul muncii pentru o 
Românie socialistă înfloritoare și 
prosperă, fapt care ne umple ini
mile de bucurie și mîndrie patrio
tică.

Iași. Frumosul și trepidantul oraș 
din inima Moldovei. Puternic centru 
economic și cultural. La catedra de 
economie politică a Universității „Al. 
I. Cuza“, discutăm cu conf. univ. 
Vasile Cosma.

— Este deplin fundamentat știin
țific modul cum Raportul abordează 
problema dezvoltării acumulărilor, 
într-adevăr, experiența construcției 
socialiste în patria noastră, ca și a 
altor țări, demonstrează 
pe baza menținerii unei 
cate a acumulărilor se

fiecare 
cuvintele : muncă, ordine, 
răspundere trebuie să 

o deviză a activității de

tn această fabrică moder-

că numai 
rate ridi— 

poate asi-
Platon PARDAU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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fiei, 
>ui, 

profesie uni- 
dar care se 

a fi pre- 
cooperativei 

de producție

care se 
pornind la 
20 de ani, 

obștească 
puțin pes
tei, coope- 

din

emoțio-

a României

Scrisori și telegrame adresate Congresului, tovarășului Nicolae Ceaușescu
Pe adresa Congresului al X-lea al P.C.R., a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, din toate col
țurile țării, din puternicele unități Industriale 
ale Capitalei, din orașele și comunele Bără
ganului și din nordul Moldovei, de pe litoralul 
însorit al mării, de pe meleagurile maramure
șene sau oltenești, de pe șantierele luminii 
de la Porțile de Fier sau de pe Lotru, din 
cetățile oțelului — Galați, Hunedoara și Reșița 
— din partea a mii de colective de muncitori, 
țărani cooperatori, cadre didactice, elevi și stu- 
denți, a oamenilor de știință și cultură, a osta
șilor și ofițerilor armatei noastre, sosesc mii 
de telegrame și scrisori prin care, în cuvinte 
calde, sînt exprimate adeziunea hotărîtâ a 
întregului popor la politica partidului, convin
gerea nestrămutată că această politică cores
punde pe deplin realităților socialiste ale pa
triei, aspirațiilor sale de progres și bunăstare, 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Urînd succes deplin lucrărilor Congresului, 
in care văd un moment remarcabil, menit să 
ducă la înscrierea de noi izbînzi în edificarea 
socialistă a patriei, oamenii muncii se anga
jează să facă totul pentru a contribui cu în
treaga lor energie, pricepere și capacitate crea
toare la traducerea în viață a obiectivelor care 
se vor stabili, convinși că, muncind pentru pro
gresul și prosperitatea generală a țârii, contri
buie la asigurarea propriei lor bunăstări, a unei 
vieți libere și fericite.

Din acest amplu omagiu adresat prin miile 
de telegrame și scrisori Congresului partidului, 
conducerii sale, în frunte cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 
acest solemn angajament în fața partidului, a

luate tn 
'.R. și a 

celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei 
străbate numeroase mesaje primite de Congres 
Siderurgiștii și constructorii hunedoreni rapor
tează, in telegrama trimisă, că și-au îndeplinit 
și realizat angajamentul, punînd în funcțiune 
la data de 1 august, la ora 22,30, cuptorul nr. 1 
de oțel electric de 50 tone, cu 15 zile înainte 
de termenul planificat. „Acționînd cu aceeași 
fermitate, sîntem hotăriți să punem in funcțiu
ne, în perioada desfășurării lucrărilor înaltului 
for al partidului, și al doilea cuptor electric. 
Vă asigurăm și cu acest prilej că nu vom precu
peți nici un efort pentru a transpune în viață 
hotărîrîle pe care le va lua Congresul în ve
derea înălțării României socialiste pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației și progresului".

„Comuniștii, toți oamenii muncii din județul 
nostru — se spune în scrisoarea Comitetului 
județean Mureș al P.C.R. — se adresează înal
tului for, exprimîndu-și încrederea nețărmu
rită in Partidul Comunist Român, conducătorul 
încercat al națiunii noastre socialiste, convin
gerea nestrămutată că al X-lea Congres consti
tuie un eveniment memorabil în viața parti
dului, a întregului popor, mareînd o nouă și 
strălucită etapă în opera de edificare socialistă. 
Privirile oamenilor muncii din județ — români, 
maghiari, germani — sînt ațintite spre înalta 
tribună a Congresului : ei au ascultat cu în
dreptățită mîndrie, cu inimile pline de satis
facție, Raportul Comitetului Central al parti
dului, prezentat de secretarul său general, to-

varășul Nicolae Ceaușescu, document de inesti
mabilă valoare științifică, teoretică și practică, 
sintetizînd experiența întregului partid, a în
tregii națiuni române. Susținem întru totul li
niile directoare pe care Comitetul Central Ie 
supune spre aprobare Congresului în domeniul 
politicii internaționale a partidului și statului 
nostru, în activitatea României pe plan extern, 
considerînd că aceasta corespunde atît intere
selor naționale ale poporului nostru, cît și cau
zei generale a socialismului, că ea va contribui 
la victoria luptei antiimperialiste, pentru pace 
și progres social în lume.

Animați de credința că factorul fundamental 
care asigură înaintarea victorioasă ~ LI 
pe calea socialismului este conducerea socie
tății noastre de către Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ne reafirmăm man
datul dat delegației noastre la Congres de a-1 
realege în înalta funcțiune pe care a deținut-o 
în acești ani de mari înfăptuiri. Noi susținem 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de
oarece întruchipează în cel mai înalt grad ca
litățile conducătorului revoluționar, pătruns de 
răspundere pentru soarta țării, pentru cauza 
socialismului și păcii, fiind garanția consecven
ței și posibilității aplicării înaltelor principii 
comuniste în politica internă și internațională 
a partidului și statului nostru"

Impărtășindu-și deplina satisfacție pentru 
faptul că partidul pune în centrul politicii sale 
continuarea în ritm înalt a procesului de' edi
ficare a unei societăți moderne, bazată pe o

(Continuare în pag. a XV-a)
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

DUMITRU POPA
delegat al organizației de partid 

a municipiului București

Congresul al X-Iea al Partidului Comunist Român constituie un e- veniment istoric în viața partidului, a întregului popor român. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu abordează într-o viziune realistă, pe baza unei aprofundate cunoașteri științifice, problemele cardinale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, îmbinînd strălucit spiritul analitic cu înțelegerea complexă a realității, prospectarea viitorului cu cutezanța creatoare în elaborarea soluțiilor, cerințele rezultate din desfășurarea amplei revoluții teh- nico-științifice contemporane cu afirmarea viguroasă a celor mai înalte valori umane ale socialismului.Sinteză teoretică cuprinzătoare asupra drumului parcurs, asupra experienței și rezultatelor dobîn- dite în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea, Raportul reflectă activitatea prodigioasă desfășurată de partid, de Comitetul său Central în acești ani, puternicele înnoiri ce au avut loc în viața și activitatea partidului, în toate domeniile vieții noastre sociale. Exercitîndu-și mandatul încredințat, Comitetul Central a dezbătut și a rezolvat creator, în spiritul unei înalte fidelități față de învățătura marxist-leninistă, problemele fundamentale ale etapei pe care o străbatem, adoptînd hotărîri de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea economiei, pentru munca de cercetare științifică, modernizarea învăță- mîntului de toate gradele, perfecționarea raporturilor sociale, activitatea pe plan extern a partidului și statului nostru. Organizația de partid a Capitalei, dînd o înaltă apreciere activității desfășurate de- Comitetul Central, a încredințat delegaților săi la Congres mandatul de a aproba pe deplin această activitate consacrată slujirii neabătute a intereselor poporului, înfăptuirii mărețului program al înfloririi multilaterale a patriei. (Pu
ternice aplauze).Doresc să relev contextul nou, modul profund democratic în care a fost pregătit și se desfășoară actualul nostru Congres. Potrivit cerințelor vieții interne cu adevărat democratice ce domină astăzi stilul și metodele de muncă, activitatea partidului în ansamblul ei, documentele pentru Congres au fost supuse unei ample dezbateri în întregul partid, cu întregul popor.Un teren fertil de afirmare a răspunderii și voinței comuniștilor l-a constituit, de asemenea, discutarea, în conferințele extraordinare județene și a municipiului București, a candidaturilor pentru organele centrale de conducere ale partidului.în acest cadru, are o valoare principială luarea în discuție, de către conferințele județene de partid, a candidaturii pentru funcția de secretar general al Comitetului Central al partidului. Ho- tărîrea Conferinței extraordinare a organizației de partid a municipiului București de a propune, la Congres, realegerea în această funcție de înaltă răspundere a tovarășului Nicolae Ceaușescu izvorăște din recunoașterea unanimă a rolului proeminent, a contribuției sale deosebite la vasta operă de construire a noii orînduiri, dă glas sentimentelor de dragoste și caldă prețuire pe care i le poartă partidul, întregul nostru popor. (Vii și 
puternice aplauze).Am fost învestiți, astfel, cu un mandat plin de semnificații și responsabilitate. Vă rog să-mi permiteți ca în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din capitala țării să exprim deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului, față de documentele supuse dezbaterii celui mai înalt forum al partidului nostru, hotărîrea de a munci fără preget pentru a realiza obiectivele pe care el le va stabili.în întîmpinarea Congresului, în Capitală, ca și pe întreg cuprinsul țării, s-au declanșat amplu spiritul de inițiativă și resursele creatoare ale oamenilor muncii. Ele s-au materializat în rezultatele obținute pe linia înfăptuirii obiectivelor înscrise în chemarea la întrecere lansată de Conferința organizației noastre de partid către toate organizațiile județene, către toți oamenii muncii. Raportăm Congresului că, în cele șapte luni, colectivele de oameni ai muncii au realizat și depășit principalele angajamente asumate pe întregul an, ob- 

ținînd peste plan o producție industrială de 503 milioane lei — față de 500 milioane pe întregul an — livrări suplimentare la export de 160 milioane lei —? cu 35 milioane mai mult decît angajamentul nostru — economii la consumurile de metal de peste 7 000 tone față de 4 000 tone cît era angajamentul ; beneficiile peste plan însumează în primul semestru al anului 222 milioane^ lei, față de 300 milioane cît prevede angajamentul pe întregul an. Au fost depășite angajamentele anuale pe care și le-au asumat institutele de cercetări, de proiectări, catedrele din învățămîntul superior ; veniturile ce se vor obține în acest an din activitatea de cercetare pe bază de contracte cu beneficiarii se ridică la aproape 75 milioane lei.Proiectul Directivelor privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pînă în 1980 acordă o deosebită atenție creșterii potențialului economic al patriei, făuririi unei economii moderne, a unei industrii puternice și a unei agriculturi avansate, bazate pe folosirea largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, pe o înaltă productivitate a muncii sociale, în vederea îmbunătățirii continue a nivelului de trai al maselor. Comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală, a- probă și susțin cu hotărîre orientarea fermă a partidului spre continuarea industrializării socialiste a țării, prevederile înscrise în proiectul de Directive cu privire la asigurarea unui volum sporit de acumulări, necesar dezvoltării în continuare a forțelor de producție, creșterii rapide a venitului național. Experiența celor 25 de ani care au trecut de la eliberare, rezultatele deosebite pe care le-am obținut în perioada de după Congresul al IX-lea atestă că aceasta este calea sigură a dezvoltării și modernizării economiei naționale, a lichidării decalajului ce ne desparte încă de țările avansate din punct de. vedere economic, asigurării premiselor unui înalt nivel de bunăstare și civilizație întregului nostru popor.în spiritul indicațiilor partidului, comitetul municipal a acționat cu consecvență pentru obținerea unei eficiențe ridicate a investițiilor, pentru ca partea hotărîtoare a fondurilor să se materializeze în utilaje și echipament tehnologic, în capacități efective de producție, în ultimii trei ani s-au construit în Capitală 6 întreprinderi și 13 secții noi, au fost reutilate, modernizate și dezvoltate peste 50 de întreprinderi; sintetic, aceste transformări calitative ce au avut loc în baza tehnico-materială sînt ilustrate de faptul că în 1968 coeficientul de reînnoire a fondurilor fixe din industrie a fost cu aproape 60 la sută mai mare față de a- nul 1965. Ca urmare a acestei orientări, a utilizării mai eficiente a resurselor, beneficiile la 1 000 lei fonduri fixe au crescut pe ansamblul industriei bucureștene cu 40 la sută, în construcția de mașini această creștere fiind de aproape 70 la sută ; volumul beneficiilor s-a dublat. Prin prisma acestor rezultate, a realităților cu care sîntem confruntați, ne apare și mai limpede caracterul major al sarcinilor cuprinse în Raportul C.C. al P.C.R. pe linia folosirii judicioase a fondurilor de investiții, a orientării lor într-o măsură tot mai accentuată spre dotarea întreprinderilor cu u- tilaje și echipament de înaltă tehnicitate.Raportul Comitetului Central ridică drept una din problemele fundamentale ale activității economice creșterea eficienței și a rentabilității în toate unitățile. Economia noastră, înzestrată astăzi cu o puternică bază tehnico-materială ca- re-i oferă posibilități tot mai largi de a se apropia de nivelul exigențelor revoluției tehnico-științifice și dispunînd de cadre temeinic pregătite, cu o vastă experiență, a a- juns în acel stadiu în care este capabilă să realizeze înalți indici de eficiență. în această privință, organizarea pe criterii științifice a producției și a muncii reprezintă o puternică pîrghie a progresului economic. Acțiunea indicată de Comitetul Executiv al C.C. al partidului în urmă cu doi ani a determinat și în organizațiile de partid din Capitală o analiză profundă și multilaterală a nivelului atins în organizarea muncii și în conducerea producției. Ca urmare a studiilor elaborate, a măsurilor ce au fost preconizate, se asimilează concepții, metodologii și tehnici bazate pe calculul economic, modelarea matematică, utilizarea echipamentului electronic în programarea și urmărirea proceselor economice, făcîndu-se astfel pași însemnați în vederea trecerii la o conducere modernă, la fundamentarea științifică a deciziilor și a tuturor actelor de conducere. Toate acestea au permis evaluarea mai judicioasă a posibilităților, identificarea unor importante surse de creștere suplimentară a producției, față de prevederile actualului cincinal, creșteri ce se cifrează la aproximativ 12 miliarde lei; trebuie remarcat că din acestea, în cursul anilor 1967—1968, s-au realizat peste 4,6 miliarde lei.Apreciind realist ceea ce am obținut pînă în prezent în organizarea 

științifică a producției șl a muncii, ne dăm seama și mai clar în urma Raportului prezentat că în explorarea acestui complex domeniu ne găsim încă în stadiile începutului. în mod deosebit trebuie criticat faptul că ministerele economice au subapreciat această acțiune, nu i-au imprimat continuitatea și profunzimea necesară, nu au urmărit obținerea eficienței maxime posibile, potrivit studiilor e- laborate. Este imperios necesar ca ele să impulsioneze activitatea comitetelor de direcție în această privință, să asigure un cadru a- decvat pentru examinarea curajoasă, într-o concepție economică a- vansată, a factorilor determinanți pentru perfecționarea organizării conducerii, a locului de muncă, a celor privind optimizarea structurii forței de muncă ; se cer a fi elaborate și perfecționate în continuare sistemul informațional în întreprinderi, problemele delimitării răspunderilor, atribuțiilor și competențelor la toate nivelele unităților productive, măsurile privind asigurarea calificării cadrelor în pas cu modificările ce se produc în înzestrarea tehnică a întreprinderilor șl altele.Ministerele, organele centrale e- conomice și de sinteză, îndeosebi C.S.P. și Ministerul de Finanțe, după părerea noastră, tărăgănează elaborarea actelor normative și a reglementărilor legislative care să ofere cadrul optim de aplicare a măsurilor adoptate de Conferința Națională pe linia lărgirii atribuțiilor, a apropierii conducerii de producție. Din acest punct de vedere se impune cu deosebită stringență îmbunătățirea reglementărilor existente, îndeosebi cele de ordin financiar, cele care privesc determinarea structurii funcționale a întreprinderilor și altele, care au corespuns unor stadii din trecut, dar în noile condiții îngreunează u- neori adoptarea deciziilor și urmărirea înfăptuirii lor, împiedică comitetele de direcție să desfășoare o activitate de perspectivă, să îmbine mai eficient pîrghiile administrative cu cele economice în Conducerea producției.Aș vrea să relev faptul că pe bună dreptate s-au criticat defici-, ențele din domeniul aprovizionării tehnico-materiale — problemă de o strictă actualitate,, care a creat și creează încă mari neajunsuri desfășurării normale a proceselor de producție în întreprinderi. în a- ceastă direcție consider că Departamentul aprovizionării din cadrul Comitetului de Stat al Planificării trebuie să ia de urgență măsuri pentru trecerea de la domeniul întocmirii de studii la rezolvarea concretă, operativă și calitativ superioară, a problemelor legate de îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor — ceea ce va duce la obținerea unor însemnate sporuri de producție.în contextul preocupărilor permanente manifestate de partidul nostru pentru modernizarea economiei, cercetarea științifică s-a bucurat de o atenție sporită. în Capitală dispunem în prezent de un detașament important de cadre științifice care își desfășoară activitatea în cele mai diverse ramuri și domenii ale științei. Rezultatele obținute în ultimii ani au adus o contribuție însemnată la rezolvarea unor probleme importante impuse de dezvoltarea economiei noastre. Prin cercetările efectuate, a fost realizată o diversitate de instalații și aparate noi, au fost stabilite tehnologii moderne pentru o serie de produse ce vor intra în fabricație curentă în a doua jumătate a acestui an.în comparație cu posibilitățile materiale și umane de care, dispune municipiul București, se constată încă multe rămîneri în urmă, inerție în cadrul unor institute și întreprinderi privind orientarea, e- ficiența și materializarea cercetării. Trebuie să spunem în această privință că la nivelul municipiului nu s-a simțit în suficientă măsură sprijinul Consiliului Național al Cercetării Științifice în coordonarea și concentrarea forțelor științifice pentru rezolvarea problemelor pe care le ridică economia. Se impune pentru viitor ca organizațiile de partid din institutele noastre de cercetări, comuniștii din conducerea lor să orienteze întregul potențial de care dispun acestea spre ramurile și domeniile științei legate nemijlocit de dezvoltarea economiei naționale, ramuri în care se pot obține rezultate imediate în producția materială. Vom depune eforturi pentru ca să determinăm scurtarea ciclului cercetare-proiec- tare-valorificare în producție, generalizarea într-un timp cît mai scurt a autofinanțării pe bază de contract, extinderea principiului gestiunii economice proprii în activitatea de cercetare.După cum este și firesc, o dată cu dezvoltarea întregii societăți, evoluează partidul însuși, sporesc funcțiile și răspunderile sale, se a- firmă pe un plan tot mai larg, ca o legitate obiectivă, creșterea rolului său conducător.Desigur, între îndeplinirea misiunii istorice ce revine partidului ca forță conducătoare a societății, și activitatea concretă a fiecărui organ, a fiecărei organizații de partid există o nemijlocită legătură dialectică. O deosebită valoare princi

pială și practică are ideea reliefată în Raportul Comitetului Central potrivit căreia în actualele condiții, cînd la toate nivelele de activitate realizarea unei conduceri științifice a devenit de mare actualitate, se impune cu necesitate îmbunătățirea riguroasă a metodelor și formelor muncii de partid. Vitală pentru împlinirea acestei cerințe este studierea și cunoașterea mai profundă, de către fiecare organ și organizație de partid, a situației din domeniile în care acti-. vează, îndrumarea calificată, în cunoștință de cauză, astfel încît partidul să-și exercite rolul său conducător în societate nu în mod declarativ, nu prin directive administrative sau prin metode de comandă, ci prin linia sa politică, prin activitatea ideologică și organizatorică ce o desfășoară, pjjin capacitatea de a mobiliza și inspira masele, creația lor istorică.în lumina acestor exigențe, sîntem conștienți că, cu toate rezultatele obținute în ultimii ani, în stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid persistă încă rămîneri în. urmă îndeosebi în ceea ce privește fundamentarea științifică a măsurilor, mai dăinuie neajunsuri în ce privește competența, exigența și mai ales responsabilitatea unor cadre — pentru lichidarea cărora va
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

ION MIRCEA POPA
delegat al organizației județene de partid

Caraș-Severin

Raportul Comitetului Central prezentat Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu face o temeinică analiză a realizărilor obținute de poporul român și a transformărilor social-economice din perioada care a trecut de la ultimul congres și care ilustrează continua ascensiune a economiei și culturii patriei noastre. Totodată, Raportul trasează sarcinile fundamentale privind dezvoltarea în continuare, într-un ritm rapid, a economiei naționale.Marile realizări dobîndite de oamenii muncii din țara noastră sînt rodul unei unanime și mature chibzuințe izvorîte din consecventa politică a partidului, a conducerii sale în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică așezată pe temelia înaltei principialități și responsabilități pentru destinele poporului. (Aplauze puternice).Atașamentul și aprobarea deplină față de politica partidului, fundamentată științific, potrivit condițiilor concrete ale țării noastre, au ieșit încă o dată în evidență în mod pregnant cu ocazia publicării documentelor pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres al partidului, /care — supuse dezbaterii publice — au fost primite cu deosebită bucurie, încredere și entuziasm.Oamenii muncii români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități din județul Caraș-Severin aprobă întru totul documentele ce se prezintă la cel de-al X-lea Congres, văzînd în ele tabloul măreț și luminos al României socialiste, al dezvoltării ei în viitorii ani — perioadă în care va avea loc o perfecționare continuă a întregului mecanism economic, politic și social. 

Urmărind cu atenție dezbaterii»

trebui să depunem eforturi stăruitoare.Așa cum se subliniază în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom acorda și în viitor toată atenția dezbaterii cu membrii de partid, cu activul nostru de bază a principalelor probleme și măsuri ce le vom întreprinde în economie, în știință, învățămînt, în activitatea ideologică și socială, — spre a oferi un cadru larg de manifestare gîndi- rii active, inițiativei comuniștilor, a celorlalți oameni al muncii. Pornind de la creșterea rolului conducător al partidului în societate, organizația municipiului București se va preocupa și mai stăruitor de pregătirea profesională, ideologică și culturală a cadrelor, de creșterea competenței acestora, valorifi- cînd mai eficient condițiile de care dispune Capitala ca principal centru de învățămînt, știință și cultură.Sîntem conștienți că pentru fundamentarea hotărîrilor, a acțiunilor pe care le Inițiem, pentru elaborarea ansamblului de măsuri privind conducerea și rezolvarea problemelor ce se pun în diferite sectoare de activitate se impune folosirea cu mai mult curaj a metodelor moderne, a investigației sociologice și a concluziilor oferite de științele sociale.

Ceea ce se desprinde din toate documentele partidului este consecvența cu care va fi continuată linia industrializării socialiste a țării. în adunările și conferințele extraordinare ale organizațiilor de partid s-a scos în evidență . încă o dată justețea politicii de continuare intensă a industrializării socialiste a țării — singura cale care asigură dezvoltarea armonioasă a întregii economii, ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc și, în ultimă instanță, suveranitatea și independența națională.Din Raportul prezentat Congresului reies sarcini deosebite pentru industria constructoare de mașini. ... Creșterea și diversificarea producției de utilaje tehnologice, care să asigure necesarul, intern de agregate energetice de mari, puteri,, de Instalații- și utilaje., pentru industria metalurgică, ' chimică, ușoară, de locomotive și vagoane pentru dezvoltarea transporturilor, precum și asimilarea de utilaje și instalații pentru realizarea programului nuclear național — sînt numai cîteva din aceste sarcini.Colectivul Uzinei de construcții de mașini din Reșița — ca de altfel și alte colective de muncă — își regăsește precis conturate în documentele prezentate Congresului liniile directoare ale dezvoltării activității de viitor. Ne exprimăm hotărîrea fermă de a îndeplini în mod exemplar sarcinile de mare răspundere ce ne revin în acest sens.Măsurile luate de partidul și statul nostru pentru dezvoltarea necontenită a uzinei, experiența acumulată de către organizațiile de partid, de oamenii muncii din uzină în construcția de turbine cu aburi și hidraulice, utilaje complexe, boghiuri și motoare pentru locomotive, constituie garanția înfăptuirii cu succes a noilor sarcini stabilite de cel de-al X-lea Congres.în acest sens sînt mai grăitoare cîteva cifre : în anul 1964 s-a executat în uzină primul grup hidroenergetic de 11,5 MW, iar astăzi uzina produce grupuri hidroenergetice de 178 MW destinate hidrocentralei de Ia Porțile de Fier, și care, de altfel, echivalează cu cele mai mari turbine realizate în lume.Uzina noastră a realizat în actualul cincinal turbine cu aburi cu o putere de 50 MW pe grup. Sînt în curs de însușire, în colaborare cu Uzina de mașini grele din București, grupuri ce vor ajunge pînă la 600 de MW.în luna decembrie 1960 a fost

Modificările în Statut care sînt supuse dezbaterii și aprobării Congresului au/ menirea, așa cum se subliniază în Raportul Comitetului Central, de a fundamenta mai bine structura organizatorică, îndatoririle și drepturile membrilor de partid, de a asigura afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului — și tocmai de aceea îmi exprim deplinul acord față de ele.Dînd glas sentimentelor și gîndu- rilor celor peste 185 000 de comuniști, ale tuturor oamenilor muncii din municipiul București, exprim de la înalta tribună a Congresului recunoștința noastră fierbinte conducerii partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru grija deosebită ce o poartă destinelor țării, pentru principialitatea și devotamentul profund cu care slujește interesele supreme ale poporului, cauza socialismului și păcii în lume. (Puternice aplauze). Ne angajăm în fața Congresului să fim la înălțimea sarcinilor și obiectivelor pe care le va trasa, să răspundem prin noi fapte și împliniri înaltelor comandamente ale momentului istoric pe care-1 parcurgem, să ne înzecim eforturile pentru traducerea în viață a politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român. (Aplauze).

fabricat primul motor românesc de 2 100 C.P. pentru locomotivele Diesel electrice, iar la sfîrșitul actualului cincinal în 1970 va ieși din ștand motorul numărul 1 000, ceea ce înseamnă, totodată, a 1000 -a locomotivă Diesel românească.Trebuie remarcat că, în marea lor majoritate, aceste produse au un înalt nivel tehnic de execuție, ceea ce face ca ele să fie competitive cu produse similare realizate în alte țări.Realizările Uzinei constructoare de mașini din Reșița se datoresc în primul rînd condițiilor materiale create, ajutorului și indicațiilor prețioase primite din partea conducătorilor de partid și de stat care ne-au vizitat uzina, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, care, interesîndu^se de problemele majore ale activității noastre, a subliniat necesitatea ridicării în continuare a tehnicității uzinei, a diversificării producției și, în nri- mul rînd, a celei de motoare Diesel, a îmbunătățirii calității nro- duselor, introducerii tehnologiei a- vansate, creării de condiții mai bune de muncă.în Raportul prezentat, ca de altfel și în alte documente de partid, se subliniază că una din direcțiile principale ale întregii activități pe care o va desfășura partidul și statul nostru în viitor va fi creșterea eficienței în economie și în toate domeniile de activitate. Pornin- du-se de la acest important deziderat, în uzina noastră s-au intensificat măsurile menite să ducă la valorificarea maximă a rezervelor interne, materiale și umane.Măsuri deosebite s-au luat și se vor lua în continuare pentru organizarea superioară a procesului de producție. în acest scop s-au supus examinării critice soluțiile constructive ale unor produse și u- nele tehnologii de fabricație : se stabilesc soluții noi, se realizează linii tehnologice de fabricație, procesul de producție se dotează cu scule și dispozitive mai productive.Pentru intensificarea acestor acțiuni este necesar să dezvoltăm și mai mult sectoarele de concepție și de cercetare ale uzinei, să lărgim colaborarea cu alte institute de cercetări și proiectări.Vom acorda o atenție sporită u- tilizării capacităților de producție, în special în secțiile de execuție a instalațiilor și utilajelor complexe, unde sînt foarte multe rezerve. O mare atenție se va acorda calificării și ridicării pregătirii profesionale a cadrelor care mînuiesc mașinile și utilajele de cea mai înaltă 'tehnicitate cu care este înzestrată uzina.în ansamblul măsurilor ce se iau 

privind sporirea eficienței economice un loc deosebit îl ocupă îmbunătățirea permanentă a calității produselor noastre sub toate aspectele. în centru] atenției noastre va sta în această privință, în special îmbunătățirea permanentă a performanțelor tehnico-funcționale și de execuție a produselor menite exportului.Pentru ca rezervele de care dispunem să fie din plin fructificate este necesar mai întîi — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — să ducem o muncă intensă pentru ridicarea răspunderii personale a tuturor salariaților uzinei.Raportul Comitetului Central a scos în evidență și unele neajunsuri care se mai manifestă în domeniul planificării și conducerii activității economice, cu toate îmbunătățirile substanțiale realizate de la Congresul al IX-lea și pînă în prezent. Mă voi referi la unele aspecte privind corelarea dintre structura planului de perspectivă și a planurilor de producție anuale, precum și la unele deficiențe legate de sistemul actual și de metodologia existentă în aprovizionarea tehnico-materială a producției.Vreau să arăt că avantajele pe care le oferă un plan de perspectivă sînt într-o măsură diminuate de faptul că, prin planurile anuale, structura inițial stabilită prin planul cincinal suferă uneori schimbări esențiale. Așa de exemplu, în anul 1969, din sortimentele inițiale prevăzute în planul cincinal, după definitivare, 60 la sută au suferit schimbări cantitative și de structură — toate privind producția de utilaje complexe. Acest fapt se da- torește nedefinitivării din timp a planurilor de investiții la unele ministere și, în primul rînd, lipsei de documentație pentru utilajele complexe solicitate.Din acest punct de vedere se pot aduce unele critici și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini care nu întotdeauna face demersuri energice în problemele amintite la celelalte ministere, ajun- gîndu-se din acest motiv ca, în mod practic, planurile de producție ale uzinelor să fie definitivate uneori de abia în trimestrul IV al anului în curs pentru anul următor.Lipsa de stabilitate a sarcinilor, schimbările cantitative și de structură intervenite în special la uti- > lajele complexe, nominalizarea a- cestora cu întîrziere impun refaceri repetate ale lucrărilor de plan în toate compartimentele cu un volum mare de muncă, duc la întîr- zieri în repartizarea și contractarea produselor, provoacă greutăți în probleme de cooperare, la aprovizionare și importuri, decalează desfășurarea pregătirii tehnologice, generînd dereglări în organizarea procesului de producție.întreprinderile întîmpină greutăți și datorită faptului că, la nivelul economiei, actuala metodologie și formă de organizare a aprovizionării tehnico-materiale este, după părerea mea, depășită. în timp ce planul de producție, așa cum am arătat, se definitivează în trimestrul III sau chiar IV al anului în curs pentru anul ce urmează, planurile de import, conform metodologiei existente, se solicită încă din trimestrul I al anului în curs pentru anul următor : ori la acea dată planul de producție ne este nominalizat, nivelele nu sîh't definitivate, contractele nu sînt încheiate, iar pozițiile de utilaje complexe nu sînt cunoscute nici măcar orientativ. Aceleași greutăți se întîmpină și în ce privește planul de aprovizionare cu materiale indigene — materiale care se solicită în trimestrul II.Este necesar ca Departamentul pentru probleme de aprovizionare înființat pe lîngă Comitetul de Stat al Planificării să intre mai urgent pe firul problemelor, iar efectele muncii acestuia — schimbarea metodologiei și a formelor greoaie ce se mențin în aprovizionarea tehnico-materială a producției — să se simtă mai repede în uzine.în legătură cu aprovizionarea tehnico-materială trebuie să mai arăt că lipsa de corelare la nivel de economie a capacităților unor sectoare de activitate (electric, refractar, scule, organe de asamblare și aitele) cu necesitățile întreprinderilor de bază, creează acestora mari greutăți în ce privește cantitatea, structura și calitatea unor materiale necesare producției. Se impune, după părerea mea, crearea unor capacități suplimentare pentru asigurarea organelor de asamblare, scule normale, materiale pentru turnătorii, aparataj electric, materiale electro-izolante și altele.Permiteți-mi ca în numele comuniștilor, al tuturor constructorilor de mașini din Reșița, al întregii organizații județene de partid Caraș- Severin, să mulțumim conducerii de partid și de stat pentru minunatele condiții create întreprinderilor din județul nostru și să ne angajăm că vom depune toată capacitatea noastră de muncă pentru transpunerea în viață a sarcinilor mărețe ce ne revin din documentele celui de-al X-lea Congres al partidului, aducîndu-ne, prin a- ceasta, partea noastră de contribuție la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România (Aplauze).îmi fac o datorie de onoare ex- primînd aci, în cel mai înalt for al comuniștilor din România, nețărmurita bucurie și adeziunea totală a organizației comuniștilor din județul Caraș-Severin la propunerea candidaturii pentru înalta funcție de secretar general al C.C. al P.C.R. a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiu strălucit al partidului și al țării, patriot și internaționalist înflăcărat, remarcabil conducător marxist-le- ninist, în jurul căruia s-au polarizat cele mai fierbinți năzuințe ale poporului și ale partidului nostru comunist. (Aplauze).
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GREȘUL AL X-LEA AL PARTIDULU
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

MIHAI CHIRA
delegat al organizației județene de partid Prahova

în aceste zile, cînd întreaga țară cunoaște o puternică efervescență prilejuită de lucrările istoricului Congres al X-lea al partidului și de întîmpinarea celei de-a 25-a a- niversări a eliberării patriei, colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari ai rafinăriei Brazi, alături de întregul popor, își manifestă totala adeziune și a- probare față de documentele Congresului, care reliefează perspectivele minunate ale patriei noastre socialiste. (Aplauze).Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de înaltă principialitate politică, fundamentează cu clarviziune căile dezvoltării viitoare a societății noastre socialiste, mobilizînd prin aceasta energiile, voința întregii națiuni în vederea înfăptuirii țelului suprem al activității partidului: înflorirea României socialiste. Spiritul înnoitor, gîndirea creatoare ce caracterizează întreaga muncă a partidului — îndeosebi începînd de la Congresul al IX-lea — la promovarea cărora un aport esențial a- duce secretarul general al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, își găsesc o puternică expresie în Raportul C.C. al P.C.R. prin obiectivele realiste pe care le stabilește, ca și prin soluțiile originale și eficiente pe care le prezintă. 
(Vii aplauze).Din Raportul prezentat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer am reținut că partidul nostru va pune în continuare un accent deosebit pe dezvoltarea industriei, și în mod deosebit, pe ramurile de bază : energie electrică, construcții de mașini, chimie și prelucrarea țițeiului — ramură în care lucrez și eu. Doresc să-mi exprim întregul acord față de ritmurile propuse, acestea constituind un factor esențial în edificarea rapidă a unei economii moderne.Petroliștii rafinăriei Brazi, care folosesc astăzi instalații de un înalt nivel tehnic, sînt profund recunoscători partidului și statului nostru, care, înfăptuind cu fermitate politica marxist-leninistă de industrializare socialistă a țării, au investit în unitatea noastră în cei 4 ani ai actualului plan cincinal fonduri în valoare de peste un miliard lei. Au fost construite și puse în funcțiune noi instalații moderne, ceea ce a condus la

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE PANĂ

delegst al organizației județene de partid Brașov

împreună cu ceilalți delegați ai județului nostru am primit mandatul de mare cinste al tuturor comuniștilor brașoveni — români, maghiari, germani — de a exprima, în această supremă întrunire a partidului, înalta lor apreciere la a- dresa Comitetului Central și a secretarului său general, iubit și stimat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea intensă, multilaterală, pătrunsă de un puternic spirit novator, de exigență și responsabilitate comunistă, desfășurată în scopul înfăptuirii integrale a hotă- rîrilor Congresului al IX-lea și elaborării unui vast și luminos program de dezvoltare a societății socialiste pe pămîntul României. (Vii 
aplauze). 

creșterea valorii produselor obținute dintr-o tonă de țiței cu peste 10 la sută față de anul 1965 ; în aceeași perioadă, volumul producției globale a crescut cu 40,79 la sută — sporuri importante asigu- rîndu-se la produse aromate — cu 38,6 la sută, la gaze pentru chimizare — cu 85,3 la sută, la motorină — cu 51,33 la sută, fiind astfel realizate sarcinile din Directivele Congresului al IX-lea pentru a- ceste produse.Organizația noastră de partid și-a pus ca obiectiv central al activității urmărirea sistematică a realizării investițiilor, a dării în funcțiune a noilor instalații și atingerea înainte de termen a capacităților de producție proiectate. Rezultatele obținute sînt edificatoare; complexele de cracare catalitică și de majorare a producției de xileni au fost puse în funcțiune înainte de termenul planificat, scurtîndu-se, în același timp, perioada de atingere a parametrilor proiectați cu 6 luni și respectiv o lună. Numai prin aceste reduceri s-a obținut o producție suplimentară de peste 44 milioane lei, de- pășindu-se în acest mod angajamentele luate de colectivul nostru în cinstea Congresului al X-lea și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei.Deși în urma unei colaborări permanente între organizațiile de partid ale celor trei factori — constructor, beneficiar și proiectant — s-au obținut rezultatele pe care le-am amintit, totuși, datorită unor greutăți, ca și unor deficiențe ale muncii noastre, nu au putut fi valorificate integral posibilitățile create. Constructorul — I.S.C. Brazi — s-a preocupat mai mult de executarea lucrărilor de mare productivitate, în timp ce celelalte lucrări au fost executate într-un ritm lent, ceea ce a întîrziat punerea în funcțiune a obiectivelor. La instalația de xileni am avut greutăți și din partea unor uzine constructoare de mașini — îndeosebi a Uzinei „Grivița Roșie" și a Uzinei de pompe din București — care au livrat utilajele tehnologice cu întîrziere și cu unele defecțiuni, trebuind a fi remediate pe șantier în condiții mai grele și într-o perioadă de timp mai mare.In continuare, doresc să informez Congresul asupra unor propuneri făcute de comuniștii din Rafinăria Brazi cu ocazia dezbaterii proiectelor de documente pentru Congresul al X-lea și să transmit Ministerului Petrolului și altor organe centrale interesate dorința oamenilor muncii din unitatea noastră de a analiza oportunitatea aplicării lor.în cazul în care cerințele economiei naționale vor Impune creșterea în continuare a capacităților de prelucrare a țițeiului, propunem să se construiască la Rafinăria Brazi o nouă instalație de dis- tilație atmosferică și în vid cu o capacitate de 3 milioane tone/an. Există condiții ca o asemenea investiție să fie mult mai eficientă, iar personalul calificat să fie asigurat din numărul actual al sala- riaților, ceea ce constituie avantaje evidente față de varianta construirii unei noi rafinării.

Ca și pe întreg cuprinsul țării, în adunările și conferințele de partid, în întrunirile publice, în presă, oamenii muncii din județul Brașov, dezbătînd documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea, și-au exprimat adeziunea unanimă și entuziastă la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, al cărui nesecat și viabil izvor îl constituie cunoașterea și slujirea intereselor fundamentale ale poporului, aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale marxism-lenipismului la realitățile țării noastre, participarea activă la lupta pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume. îmi voi sprijini aceste afirmații pe succesele obținute de oamenii muncii din județul Brașov, după Congresul al IX-lea, perioadă în care producția globală industrială a înregistrat un ritm mediu a- nual de 14,4 la sută, față de 11,2 la sută cît s-a prevăzut, rezultînd o producție suplimentară de 2,6 miliarde lei. Se înfăptuiesc de asemenea cu succes prevederile planului pe anul în curs, în atmosfera de entuziasm și laborioasă întrecere stimulată de marele eveniment la care participăm și de sărbătorirea unui sfert de veac de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist, în primele 7 luni, planul producției industriale pe întregul județ a fost îndeplinit cu cinci zile mai devreme. S-a realizat astfel o producție globală de peste 304 milioane lei, echivalînd cu angajamentul asumat pe întregul an. La export s-au livrat peste sarcinile stabilite produse în valoare de aproape 80 mi

Pentru creșterea continuă a valorificării tonei de țiței, în afară de preocuparea pentru descoperirea unor noi rezerve interne, apreciem ca oportună construirea unor noi instalații de alchilare, izome- rizare și separarea paraxilenului, ceea ce ne-ar permite să producem — cu cheltuieli reduse — benzine din gazele de rafinărie care în prezent se ard ; de asemenea să folosim pentru obținerea de para- xileni — produs cu valoare superioară — rezervele de hidrocarburi aromate pe care astăzi le utilizăm ca un component al benzinei. De asemenea, considerăm că ar fi eficientă pentru economia națională construirea unei instalații de fabricare a electrozilor, care ar crea posibilitatea valorificării superioare a cocsului de petrol.Experiența acumulată pînă In prezent ca beneficiari ne îndreptățește să propunem a se stabili un singur coordonator al lucrărilor de investiții, de la faza de proiectare a obiectivelor pînă la darea lor în producție, coordonator care să poarte întreaga răspundere pentru realizarea lucrărilor și să aibă latitudinea de a lua hotărîri obligatorii pentru toți cei ce participă la execuția acestor lucrări. De asemenea, îmi exprim acordul deplin > față de măsurile prevăzute în Raportul C.C. al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind elaborarea normelor pe categorii de investiții, stabilirea răspunderilor ce revin proiectanți- lor, constructorilor și beneficiarilor — măsuri deosebit de importante în vederea reducerii termenelor de execuție, atingerii parametrilor proiectați, creșterii eficienței economice a investițiilor.Propunem Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să găsească forme de creștere a răspunderii furnizorilor de utilaje privind calitatea acestora și respectarea termenelor de livrare, în scopul eliminării neajunsurilor existente care provoacă mari greutăți punerii în funcțiune a obiectivelor industriale.Conferința extraordinară a organizației județene de partid Prahova ne-a dat mandatul de a susține realegerea în funcția de secretar general al C.C. al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vechi militant de frunte al partidului, personalitate proeminentă a poporului român, care a adus și aduce o contribuție hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, la cauza socialismului și păcii. în spiritul acestui mandat, îmi fac o plăcută datorie susținînd din toată inima și cu toată convingerea propunerea, însușită de întregul partid, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să conducă mai departe, în fruntea partidului, destinele țării și ale poporului nostru. (Puternice »- 
plauze).Asigur Congresul că toți oamenii muncii din rafinăria Brazi, în frunte cu comuniștii, vor munci neobosit pentru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne vor reveni din hotărîrile Congresului al X-lea, contribuind efectiv la progresul industrial al patriei noastre, Ia înflorirea ei multilaterală. (Aplauze).

lioane lei. Beneficiile suplimentare obținute pe primul semestru al a- nului totalizează aproape 100 milioane lei. în numele organizației județene de partid, informez Congresul că avem toate condițiile ca, încă din acest an, să atingem la un număr însemnat de produse industriale nivelul planificat pentru 1970, tar sarcinile pe întregul cincinal să fie îndeplinite pînă la sfîrșitul trimestrului III al anului viitorAm urmărit cu atenție Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — strălucit și emoționant document programatic al partidului — care înfățișează întregului popor direcțiile dezvoltării economiei, științei și culturii, ale perfecționării vieții sociale și politice a țării în perioada care urmează, liniile fundamentale ale politicii externe a partidului și statului. îmi exprim deplinul acord cu ideile și indicațiile cuprinse în acest document, cu hotărîrile supuse aprobării Congresului, cu Tezele Comitetului Central, proiectul de Directive și propunerile de modificări la Statutul partidului, avînd ferma convingere că ele corespund cerințelor obiective ale progresului multilateral și rapid al patriei, creșterii în continuare a contribuției României la întărirea și dezvoltarea sistemului mondial socialist, la victoria cauzei socialismului și păcii în lume.Documentele Congresului nostru situează în mod firesc pe primul plan problemele de ordin calitativ ale activității economice, de care depinde fructificarea maximă a muncii sociale. Dintre multiplele

Tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu membrii delegajiei Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă 
de K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S.probleme de a căror rezolvare depinde ridicarea eficienței activității economice, intenționez să mă o- cup — în cuvîntul meu — de folosirea judicioasă, cu randament superior, a capacităților de producție și de reducerea continuă a cheltuielilor materiale. La o recentă dezbatere organizată de comitetul județean de partid s-a evidențiat că în întreprinderile constructoare de mașini, care dețin ponderea principială în producția noastră industrială, utilajele din secțiile de bază sînt folosite în proporție de numai 60 la sută din fondul de timp calendaristic, iar cele din secțiile auxiliare sub 50 la sută. Printre cauzele care determină această stare de fapt se numără coeficientul de schimburi destul de redus, existența unor locuri înguste, volumul exagerat de întreruperi neprogramate, pricinuite în mare măsură de slaba calitate a lucrărilor de reparații și întreținere a mașinilor. La aceste neajunsuri se adaugă și aprovizionarea defectuoasă cu materii prime șl materiale. Ne sînt cunoscute măsurile stabilite de Conferința Națională a partidului pentru soluționarea neîntîrziată a acestei probleme. Trebuie să spunem însă că nici întreprinderile noastre și, în primul rînd, cele cu mare pondere în producția industrială a județului — Tractorul și Uzina de autocamioane — nici centrala industrială căreia îi sînt subordonate acestea nu și-au făcut pe deplin datoria, fapt pentru care poartă o serioasă răspundere comitetul județean de partid. O răspundere cel puțin egală pentru faptul că primim unele materiale cu mari în- tîrzieri și de slabă calitate revine însă și unor organe economice centrale, îndeosebi Ministerului Metalurgiei, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Comitetului de Stat al Planificării, al cărui departament însărcinat cu problemele aprovizionării tehnico- materiale nu-și face încă simțită prezența, așa cum sublinia în cuvîntul său și tovarășul Dumitru Popa. Se tărăgănează în mod nejustificat aplicarea unor indicații privind fundamentarea mai temeinică a organizării și conducerii activității de aprovizionare, întărirea disciplinei contractuale, amplasarea rațională a bazelor de desfacere, simplificarea sistemului de avizare și eliberare a repartițiilor, precum și pentru redistribuirea materialelor și utilajelor a- flate în stocuri.O deosebită importanță prezintă pentru noi folosirea intensivă a mașinilor și agregatelor. Acest indice este departe de a ne putea satisface, întrucît în multe întreprinderi mașinile și utilajele de producție sînt folosite cu randamente Inferioare parametrilor lor. Nu se acționează întotdeauna cu eficiența necesară pentru modernizarea acestor mijloace de muncă, introducerea unor procese și procedee tehnologice de înaltă productivitate, introducerea folosirii timpului de lucru, pentru ridicarea calificării profesionale a muncitorilor. Considerăm că organele economice centrale, Consiliul E- conomic trebuie să ia măsuri în vederea perfecționării modului de stabilire și planificare a capacităților de producție, precum și a evidenței folosirii lor, in- trucît în prezent nu există un sistem clar și eficient de Indicatori.Raportul Comitetului Central subliniază — ca pe o problemă de mare însemnătate economică — necesitatea reducerii simțitoare a cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor cu caracter material, a căror pondere ridicată în valoarea produselor apasă greu asupra eficienței activității economice, dimi- nuînd produsul net. în județul nostru cheltuielile materiale reprezintă circa 80 la sută în prețul de cost, iar la 1 000 lei producție marfă ele însumează 675 lei, reducerea lor făcîndu-se extrem de încet, în medie cu numai 10 lei pe
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an. Organizațiile de partid și comitetele de direcție și-au propus, cu ocazia dezbaterii proiectului de Directive, să se preocupe mai intens de asigurarea unui grad înalt de prelucrare a materiilor prime — prin asimilarea în fabricație a unor produse cu caracteristici teh- nico-economice superioare și îmbunătățirea performanțelor produselor existente — și totodată să întreprindă noi măsuri în vederea reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale, îndeosebi a metalului. Se impune pe de altă parte ca întreprinderile furnizoare să livreze materialele în lungimile prevăzute în contracte. Nerespectarea dimensiunilor — ca să dau un singur exemplu — a provocat în lunile aprilie și mai din acest an, numai la uzinele de tractoare și autocamioane — o risipă de 500 tone metal.Așteptăm ur. aport mai substanțial la reducerea cheltuielilor materiale și din partea cercetării științifice, mai cu seamă prin elaborarea unor soluții constructive și procese tehnologice moderne și ieftine, crearea și folosirea pe scară mai largă a înlocuitorilor de materiale scumpe, produse în țară, sau aduse cu mari eforturi financiare din străinătate. Sînt pe deplin întemeiate criticile făcute ieri în Raportul Comitetului Central la adresa institutelor de cercetări, a
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

DUMITRU I. TUDOSIE
delegat a! organizației județene de partid Olt

Studiind cu multă atenție documentele Congresului, mi-am imaginat chipul de mîine al patriei, iar Raportul prezentat Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a redat cu toată claritatea contururile României anului 1975. (Aplauze).Desigur, întrucît agricultura deține un loc important în sfera producției materiale, documentele i-au rezervat spații largi. Oglindind succesele de pînă acum, partidul orientează cu consecvență această ramură a economiei pe calea dezvoltării intensive pe baza mecanizării complexe, a chimizării, extinderii irigațiilor și a altor măsuri de cea mai mare însemnătate pentru creșterea producției vegetale și animale.Din proiectul de Directive se desprinde că la sfîrșitul viitorului cincinal cooperativele agricole de producție trebuie să obțină o producție globală mai mare cu 35—40 la sută față de cei cinci ani anteriori. Consider că aceste sarcini pot fi îndeplinite și chiar depășite, întrucît baza tehnico-materială a agriculturii se va dezvolta și moder- 

Consiliului Național al Cercetării Științifice care continuă să răspundă cu multă întîrziere la solicitările producției și nu-și orientează activitatea cu precădere în sprijinul industriei.în unanimitate, comuniștii din județul Brașov, alături de întregul nostru popor, poartă o nețărmurită recunoștință Comitetului Central, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru principialitatea și răspunderea marxist-leninistă cu care se consacră înfăptuirii intereselor și aspirațiilor de progres ale țării, întăririi unității și forței mișcării comuniste și muncitorești, cauzei socialismului și colaborării internaționale. Pătrunsă de această convingere, conferința extraordinară a organizației județene de partid ne-a dat mandat, nouă, delegaților ei, să susținem din toată inima realegerea în funcția de secretar general al Comitetului Central a tovarășului Nicolae Ceaușescu. (Aplauze îndelungate).Punînd mai presus de orice forța gîndirii și acțiunii colective a partidului și a- națiunii, Comitetul Central promovează cu consecvență principiile democratice în întreaga activitate de partid și de stat, creînd climatul necesar pentru afirmarea multilaterală a ini- 

niza, se vor amenaja noi terenuri în vederea irigării, vor spori cantitățile de îngrășăminte chimice, se vor construi noi complexe pentru creșterea și îngrășarea animalelor, fabrici pentru furaje combinate, se va intensifica activitatea de cercetare.Consider foarte justă prevederea din proiectul de Directive care se referă la îmbunătățirea zonării producției agricole, deoarece în a- cest mod se asigură o repartiție judicioasă a culturilor, speciilor și raselor de animale pe întreg teritoriul țării, ținînd cont de condițiile naturale, economice și sociale specifice fiecărei zone, de experiența cîștigată. Printr-o bună zonare a producției, se va putea realiza specializarea unităților în acele ramuri care pot asigura creșterea eficienței economice a producției agricole, făcînd din cooperativele agricole unități productive puternice, capabile să valorifice în mod intensiv terenul agricol, baza leh- nico-materială și forța de muncă de care dispun.După cum se știe, în acest an s-au împlinit două decenii de la Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1949 privind transformarea socialistă a agriculturii. Bilanțul acestor ani este deosebit de grăitor. El demonstrează că linia trasată de partidul comunist pentru unirea țărănimii în cooperative agricole, pentru unirea eforturilor materiale și a muncii țăranilor a dat rezultate bune. Un exemplu grăitor în acest sens îl constituie și cooperativa agricolă de producție din Stoi- cănești al cărei reprezentant sînt. La 7 august, adică astăzi, cooperativa noastră împlinește 20 de ani de existență. 20 de ani de însemnate prefaceri în economia comunei, în ridicarea nivelului de trai și de conștiință al sătenilor. Am pornit la început cu o avere obștească de 43 510 lei care ne-a asigurat o modestă valoare a zilei- 

țiativei și spiritului creator al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii. Caracteristica definitorie a acestor preocupări, care a înrîurit pozitiv și în profunzime munca tuturor organelor de partid și de stat, o constituie grija supremă pentru om, pentru asigurarea condițiilor în care acesta să-și exercite nestingherit drepturile și libertățile cucerite prin revoluția socialistă. înaltul respect pentru demnitatea umană, pentru triumful dreptății și echității, atitudinea intransigentă față de cei care, indiferent de funcție și rang, nesocotesc normele umanismului socialist, și-au găsit o deplină afirmare în hotărîrea Plenarei din aprilie 1968 a Comitetului Central cu privire la reabilitarea unor activiști de seamă ai partidului care au căzut victimă unor fărădelegi. Memoria partidului șl poporului nostru va păstra neșters acest act de înaltă justiție prin care Comitetul Central a dezvăluit cu tărie abuzurile săvîrșite, le-a pus cu încredere în discuția comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii, pentru a păstra astfel neîntinată onoarea partidului, a activiștilor săi șl pentru a crea condiții care să facă imposibilă recidiva arbitrariului și samavolniciei, străine de natura socialismului și a partidului nostru comunist. De aceea, în numele celor care m-au delegat la Congres, aprob cu toată convingerea această istorică hotărîre. Fiecare membru al partidului, fiecare cetățean știe că acest act de repunere a adevărului în drepturile sale se dato- rește în cea mai mare măsură tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cărui viață și activitate constituie un strălucit exemplu de curaj, de cinste, omenie și respect pentru a- devăr și dreptate, virtuți care — așa cum spune poporul — nicicînd nu pot să piară. (Aplauze).Măsurile adoptate de conducerea partidului pentru dezvoltarea democrației în viața de partid și de stat au exercitat o puternică în- rîurire și asupra activității comuniștilor din județul nostru, sporind spiritul lor de răspundere și de exigență, întărind rolul conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile, au croit un drum larg afirmării principiului muncii și conducerii colective, astfel îneît toți membrii partidului, masele largi de oameni ai muncii să-și poată fructifica pe deplin talentul și capacitatea constructivă, să participe efectiv la fundamentarea politicii interne și externe, la măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.în încheiere, doresc să asigur Congresul, Comitetul Central, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae I Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Brașov — români, maghiari, germani — a- vînd în fruntea lor pe cei peste 50 000 de comuniști, urmînd cu convingere politica partidului nostru, se vor strădui să fie la înălțimea marilor răspunderi sociale sintetizate în documentele celui de-al X-lea Congres — documente care jalonează prezentul și viitorul luminos al României socialiste. (A- plauze).

muncă de numai 14 lei după un an de muncă în comun.Datorită sprijinului acordat în permanență de către partidul și statul nostru, prin mecanizare, îngrășăminte chimice, semințe de înaltă producție, animale de rasă, credite în condiții avantajoase, specialiști, și prin efortul unit al tuturor membrilor săi, cooperativa noastră a ajuns în prezent să dețină o avere de peste 25 milioane lei, iar valoarea zilei-muncă planificată în acest an să se ridice la 41 lei, din care 30 lei în numerar. Cooperativa agricolă de producție a adus țăranilor din comuna noastră 
o nouă viață materială și culturală. Astăzi peste 850 copii învață la școala elementară, peste 200 la licee și școli profesionale, iar circa 50 — în diferite facultăți. Ansamblul din comuna noastră a făcut cunoscut folclorul românesc în O- landa, Belgia, Albania și U.R.S.S.în continuare vreau să mă refer Ia o problemă deosebit de importantă pentru economie și anume la dezvoltarea sectorului zootehnic. Cu diferite ocazii mi-a fost dat să aud, din partea unor tovarăși, că în cooperativele agricole sectorul zootehnic n-ar fi rentabil și de aceea n-ar trebui să ne batem capul cu dezvoltarea acestei ramuri de producție. Să-mi fie permis să spun de la această tribună că asemenea păreri sînt cu totul greșite, și acei oameni care gîndesc așa nu gîn- desc bine, gospodărește. Iată ce a- rată experiența noastră. în cooperativa noastră am dezbătut cu multă atenție cu toți comuniștii și ceilalți cooperatori proiectul de Directive și am ajuns la concluzia că în condițiile specifice pe care le avem ne putem specializa în creșterea taurinelor și în special a vacilor cu lapte, domeniu în care am căpătat o experiență valoroasă.
(Continuare în pag. a IV-a)
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. a IlI-a)în perioada anilor 1965—1968 am reușit să sporim producția de lapte pe cap de vacă furajată cu peste 780 de litri. în 1968, am livrat la fondul central de produse al statului o cantitate de 335 tone carne, 8 261 hl lapte vacă, față de 240 tone carne și 2 932 hl lapte în 1965.Pentru realizarea și depășirea producțiilor planificate, am luat măsuri în vederea asigurării bazei furajere nu prin extinderea suprafețelor ocupate cu culturi furajere, ci prin mărirea producției pe unitatea de suprafață, și valorificarea superioară a producției secundare și prin însămînțarea unor suprafețe mari cu culturi duble. Asigurarea furajelor, îmbinată cu o atentă îngrijire a animalelor, va face ca producția planificată să fie realizată și chiar depășită cu cel puțin 200 litri lapte pe cap de vacă furajată. Ne-am propus ca în anii viitori să construim un complex pentru creșterea vacilor cu lapte, ajungînd îri 1973 la un efectiv de 2 000 vaci cu lapte, cu un rulaj a- nual de 4 000 capete bovine. Va spori, totodată, și producția pe cap
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

MIRON NICOLESCU
delegat al organizației de partid

a municipiului București

Vă rog să-mi permiteți să aduc delegaților și invitaților la lucrările Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român un călduros salut din partea oamenilor de știință din Academia Republicii Socialiste România, însoțit de cele mai bune sentimente de recunoștință față de conducerea partidului și a statului, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru atenția și sprijinul generos pe care le acordă permanent problemelor dezvoltării științei. (Aplauze).Această atenție, de care ne simțim foarte onorați, se explică prin rolul imens pe care știința îl are în orînduirea noastră, prin înalta misiune ce-i este rezervată în făurirea progresului material și spiritual al întregii societăți. Construirea unei industrii moderne, a unei agriculturi intensive, asigurarea unui înalt nivel de ocrotire a sănătății publice, îndrumarea procesului de educare și adaptare profesională în condițiile unui mare dinamism al înnoirilor tehnice, înflorirea multilaterală a culturii, toate acestea sînt indisolubil legate de propășirea științei, de gradul împletirii ei cu cerințele primordiale ale vieții economice și sociale.în zilele noastre, ale profundei revoluții științifico-tehnice, sursa de bază a avîntului tehnic și economic o constituie cercetarea științifică, singura capabilă să asigure imensa cantitate de cunoștințe noi pe care o implică noile procese și procedee tehnologice, calitatea mereu mai ridicată a produselor pe care o reclamă competiția economică ai cărei martori sîntem. Prin știință au fost pătrunse și puse în slujba umanității tainele atomului, îndeosebi sub forma unor imense resurse energetice ; prin știință se descifrează codul genetic, ceea ce deschide uriașe perspective proceselor de ameliorare a lumii vegetale și animale, cu efecte economice certe, imprevizibile încă sub amploarea lor; prin știință omul atrage în circuitul economic resursele inepuizabile ale mărilor și oceanelor; prin știință omul a devenit recent ființă cosmică, lărgind considerabil aria cunoașterii universale ; prin știință, el devine stăpîn pe propria sa planetă.în procesul general de afirmare 
a științei românești, Academia Republicii Socialiste România — cel mai înalt for științific al țării — a jucat, în ultimele două decenii, rolul unui stimulator și accelerator, rol întemeiat pe tradiția ei centenară și pe un prestigiu de nedezmințit. în chip firesc, Academia a participat substanțial la activitatea de formare a cadrelor de cercetare din toate ramurile științei și ale economiei naționale. Academia a abordat noile dome

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
DUMITRU I. TUDOSIEde animal, depășind cifra de 3 500 litri lapte pe cap de vacă furajată. Complexul îl vom realiza prin folosirea fondurilor proprii de acumulare. Acest fond a fost folosit și pînă acum, încadrîndu-ne în limitele statutare de la 18—25 la sută, iar pe viitor vrem să alocăm la a- cest fond între 25—30 la sută din valoarea producției nete. Veniturile bănești din sectorul zootehnic vor fi de peste 20 milioane lei. De asemenea, prin construirea acestui complex, vom putea folosi mai rațional forța de muncă de care dispune unitatea noastră, vom obține venituri bănești eșalonate în tot cursul anului.Experiența noastră dovedește că dispunem de condiții favorabile să sporim simțitor producția animală. Este însă necesar să primim un a- jutor mai substanțial din partea organelor agricole. Mecanizarea lucrărilor în zootehnie este mult rămasă în urmă deoarece nu au fost puse la punct o serie de mașini și instalații. Nu avem asigurate semințe pentru o gamă mai largă de culturi furajere, se acordă o slabă asistență tehnică pentru ameliorarea animalelor, pentru promovarea tehnicii avansate. Consider pe de

nii ale științei universale și a promovat cu discernămînt și cu receptivitate metodele moderne de cercetare. în jurul Academiei, al unităților sale de cercetare, s-au format, în anii puterii populare, școli științifice de prestigiu, cadre destoinice reprezentînd toate generațiile, ale căror realizări sînt elogios apreciate pretutindeni. Este neîndoielnic că viața științifică din țara noastră, așa cum pulsează ea astăzi, ar fi de neimaginat fără activitatea plină de dăruire a oamenilor de știință din Academie.Bilanțul făcut recent de unitățile noastre de cercetare, în cadrul sesiunilor științifice consacrate Congresului al X-lea al partidului și celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României, îmi dă tăria să afirm că linia definitorie a muncii desfășurate de-a lungul celor douăzeci de ani în instituția noastră a fost aceea a unui progres continuu, a unui efort încununat de rezultate demne de prețuire și de stimă. Este pentru mine o datorie de conștiință să declar în fața Congresului că în întîlnirile pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, le-a avut cu oamenii de știință, cu Prezidiul Academiei, noi am resimțit tocmai o astfel de prețuire și stimă, însoțite, bineînțeles, de o firească exigență.Referindu-mă la aspecte pozitive, nu intenționez să acreditez ideea că oamenii de știință din Academie au făcut totul sau că munca lor este scutită de scăderi. Apreciind că dominanta muncii noastre de pînă acum a fost pozitivă, doresc să declar că noi nu trăim cu un sentiment facil de satisfacție, ci, din contra, sîntem adînc convinși că virtuțile științei naționale nu au fost pe deplin fructificate. în legătură cu aceasta, noi resimțim, desigur o mare răspundere. Credem, în același timp, că unii factori din sfera economiei au datoria să ni se alinieze în autocritică, recunoscînd astfel insuficienta preocupare pentru aplicarea practică a cuceririlor progresului științific obținut prin eforturile proprii de cercetare. Să o spunem deschis, preocuparea pentru achiziționarea de licențe, evident necesară inițial, dar devenită ulterior rutină, nu a dat întotdeauna răgazul să se reflecteze asupra necesității imperioase de promovare a cercetării științifice autohtone. Au trebuit să treacă ani pentru ca, pe baza atitudinii clar-văzătoare a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, să asistăm la o dezvoltare mai pronunțată a rețelei de cercetări departamentale, fără de care, oricît de bine s-ar lucra în unitățile Academiei, nu se poate asigura vehicularea corespunzătoare a rezultatelor în drumul lor spre aplicații efective în economie și nici asistența științifico-tehnică de înalt nivel de care unitățile productive au nevoie.Sîntem convinși că se va instaura o proporție mai fericită între achiziția de patente și licențe de peste hotare — și resursele de valorificare productivă a creației științifice naționale. Devansarea prin cercetare științifică a cerințelor economiei naționale, subliniată în proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea, este realizabilă printr-un mecanism eficient de prognozare și de programare a activității de cercetare, mecanism ce va trebui creat prin eforturi comune, prin forțe unite.Referitor la Academie, consider că se poate aprecia că în momentul de față asistăm la o modificare favorabilă de mentalitate în rîndul oamenilor noștri de știință — preocupați în trecut excesiv de fenomene de cunoaștere și de recu- 

plin justă critica din raport la a- dresa Consiliului Superior al Agriculturii și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție că trebuie să mai lase la o parte munca de birou și să vină mai mult în teren, în cooperativele agricole, să ne acorde un sprijin mai concret, la fața locului, unde se hotărăște într-adevăr soarta producției.Acestea sînt doar cîteva aspecte din preocupările noastre pe care am vrut să le ridic în fața dumneavoastră, asigurîndu-vă că toate gîndurile noastre de azi vor deveni fapte mîine. Documentele Congresului ne dau perspectiva unui viitor strălucit, de aceea noi le aprobăm și le susținem din toată inima și în încheiere v-aș ruga să-mi permiteți să fiu purtătorul dorinței cooperatorilor noștri de a susține în acest înalt for al comuniștilor propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al poporului român, care nu-și precupețește eforturile în slujirea idealului construcției socialismului și comunismului, să fie reales în funcția de înaltă răspundere de secretar general al Partidului Comunist Român. (Aplauze).

noaștere, în detrimentul prelungirii acestor fenomene către direcția aplicațiilor practice, a acțiunilor cu semnificație economică nemijlocită, așa cum se subliniază cu tărie în proiectul de Directive, împrejurarea că în primul semestru al acestui an în institutele Academiei din domeniul științelor tehnice, chimice, fizice s-au încheiat contracte de cercetare în valoare de peste 13 000 000 lei, este un început modest, dar încurajator.în aceeași perioadă, adică în cursul primului semestru, datorită unei mai atente preocupări privind valorificarea peste hotare a invențiilor și brevetelor, două invenții provenind din realizări recente ale cercetătorilor noștri au primit medalii de aur la expozițiile de specialitate de la Viena și de la Bruxelles, iar alta a fost obiectul unei importante tranzacții de export.Dezbătînd Tezele și proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea al partidului. Prezidiul Academiei, împreună cu comitetul de partid, au inițiat o amplă acțiune de definire de către unitățile noastre de cercetare a posibilităților de participare activă la elaborarea și înfăptuirea programelor prioritare, aflate, pe bună dreptate, în atenția conducerii de partid și de stat.Noi atribuim o mare însemnătate ideii de program prioritar, în primul rînd, pentru că lipsa unui astfel de program în trecut a înrîu- rit negativ orientarea și eficiența cercetării și, în al doilea rînd, pentru că prin intermediul lui se a- sigură concentrarea forțelor științifice din diferite verigi către realizarea unor obiective majore, fără a scoate aceste forțe din mediul lor, din ambianța în care s-au format.Ritmul tumultuos al progresului tehnico-științific ne convinge tot mai mult că procesul de instruire și de documentare nu se încheie nicii cu școala generală, nici cu universitatea. El se continuă, aș putea spune, toată viața, — în institute specializate de cercetare, în laboratoare, în uzine, într-un cuvînt în toate compartimentele activității sociale. Această constatare ne obligă la o organizare superioară a activității de cercetare științifică. în pas cu cele mai noi curente și metode, în pas cu exigențele și imensa răspundere cu care ne-au învestit epoca și societatea în care trăim.Permiteți-mi să exprim. In încheiere. angajamentul solemn al oamenilor de știință și cercetătorilor din Academie — de a sluji cu devotament cauza propășirii multilaterale a patriei noastre socialiste, înfățișată cu realism și cu înalt simț prospectiv în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în Documentele supuse examinării și aprobării Congresului. (Vii aplauze). Vom fi întotdeauna împreună cu partidul, cu conducerea sa încercată, călăuzită de principiile nemuritoare ale mar- xism-leninismului, permanent îmbogățite de contactul intim cu problematica vastă a procesului de edificare a socialismului în patria noastță.în Raportul prezentat acestui Congres v-ați exprimat, tovarășe secretar general, convingerea că oamenii de știință vor răspunde apelului partidului de a contribui, cu munca și ingeniozitatea lor. la realizarea următorului plan cincinal. Permiteți-mi. tov”'ă«e Ceaușescu. să vă asigur oe dumneavoastră. întregul Congres, că a- cest anei a găsit un nrofimd răsunet în inimile noastre, că vom dărui ce este mai bun în noi pentru a răspunde aștentăriior si speranțelor legitime ale tuturor. (A- 
plauze).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI
MARIA-MAGDALENA FANBANK

delegat al organizației județene de partid Satu Mare

Am ascultat cu adîncă emoția raportul de activitate al Comitetului Centra] prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — document de o excepțională valoare teoretică și practică, față de care îmi exprim entuziasta aprobare.Oamenii muncii din județul Satu Mare — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în frunte cu comuniștii, într-o frățească unitate, dau o înaltă apreciere înțelepciunii cu care partidul nostru, Comitetul său Central, promovează o politică științifică, realistă, în deplină concordanță cu năzuințele și aspirațiile de progres și prosperitate ale poporului. Noi știm că un mare merit în promovarea fermă a acestei politici revine tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vreau, de aceea, să dau glas dorinței comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru — exprimată cu multă căldură la Conferința județeană de partid — ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului. Sîntem pe deplin încredințați că dînd viață ideilor sale adînc omenești, întemeiate pe învățătura marxist-leninistă, idei de mare însemnătate pentru înflorirea multilaterală a României, vom obține succese și mai mari în construirea viitorului de aur al patriei, al copiilor noștri. (Aplauze 
puternice).Am reținut sublinierea făcută în Raport cu privire la importanța și necesitatea promovării largi a progresului tehnic în economia noastră națională, a extinderii proceselor tehnologice avansate, a ridicării calității produselor, a asimilării de noi produse în pas cu cerințele revoluției tehnico-științi- fice, cu exigentele crescînde ale pieței interne și externe. întreprinderea în care muncesc — Fabrica de Confecții „Mondiala" din Satu Mare — la fel ca multe alte întreprinderi din țară, a cunoscut o continuă dezvoltare și modernizare. Colectivul fabricii noastre, alcătuit din peste 3 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni, este angajat într-o însuflețită întrecere socialistă pentru obținerea unui volum sporit de confecții, în sortimente cît mai variate și de bună calitate. Dezvoltarea continuă a fabricii noastre, ca și a altor întreprinderi ale industriei ușoare constituie parte integrantă a politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al populației. In anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea și pînă în prezent, producția globală a întreprinderii noastre a crescut simțitor. Volumul producției globale a fabricii noastre este în acest an mai mare de 6,5 ori decît în 1959 și cu 40 la sută mai mare decît în anul 1965. Asigurînd o producție bogată, diversificată, cu o foarte mare căutare pe piața internă și în alte țări, datorită nivelului său calitativ, întreprinderea ?Mondiala" și-a transformat de fapt denumirea în renume ; anual participă cu succes la 10—15 expoziții și tîr- guri internaționale, livrînd pentru export mai mult de jumătate din producție. Organizațiile de partid și colectivele de muncă din secțiile fabricii noastre manifestă o atenție sporită pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor, care în confecții înseamnă fabricarea unor produse trainice, într-o mare varietate de modele și culori, cu o linie modernă, care să satisfacă gusturile toate vîrstele și pentru ziile.In scopul înfăptuirii hotărîrilor conducerii de partid, a primite cu ocazia vizitei în fabrica noastră a tovarășului Nicolae Ceaușescu, întregul colectiv de muncă, în frunte cu comuniștii, luptă cu și mai multă însuflețire pentru realizarea unor produse cu o valoare de întrebuințare sporită, pentru înfrumusețarea aspectului acestora cît și pentru lărgirea gamei de sortimente. Dacă în urmă cu patru ani întreprinderea noastră a produs numai 857 modele de confecții, în acest an — an hotărîtor pentru realizarea integrală a actualului plan cincinal — vom introduce în fabricație peste 1 700 de modele noi de confecții. în vederea creșterii prestigiului mărcii fabricii, din inițiativa comitetului de partid s-au organizat diferite acțiuni ca : prezentări de modele, schimburi de experiențe, simpozioane, consultarea largă a specialiștilor din comerț și a unui însemnat număr de oameni de artă și cultură asupra aspectului produselor noastre. De asemenea, comitetul de partid a îndrumat conducerea fabricii noastre și comitetul sindicatului să organizeze cursuri de ridicare a calificării și de perfecționare a cunoștințelor

populației de toate oca-
indicațiilor

tehnlco-profesionale. Astfel, în perioada dintre cele două congrese, la fabrica „Mondiala" au fost calificați și specializați la diferite cursuri circa 1 000 de muncitori, tehnicieni și maiștri. în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor au fost înființate posturi de control tehnic de calitate in- terfazic. Ca urmare a îmbunătățirii continue a calității confecțiilor, produsele fabricii noastre sînt solicitate în mare măsură atît în țară cît și peste hotarele patriei. Dacă în cursul anului 1965 — dată cînd am început activitatea de export — am livrat confecții numai pentru o singură țară — Austria — în anul 1968, ca urmare a aplicării în viață a hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al partidului, privind creșterea volumului de produse destinate exportului, fabrica noastră a executat și exportat produse de bună calitate în 9 țări, cu o valoare de 3 ori mai mare decît în 1965. Pentru a face față cerințelor pieței externe, colectivul nostru de creație a acordat o atenție deosebită creării de noi modele, din care s-au executat peste 500 de bucăți pentru tîrgu- rile internaționale organizate în țări ca : Franța, Italia, Republica Democrată Germană, Republica Federală a Germaniei, Canada, Suedia, Iugoslavia și altele, iar în vederea prospectării propriu-zise a pieței internaționale, fabrica noastră a creat 518 modele pentru
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

ALEXANDRU BOABA
delegat al organizației județene de partid Neamț

împărtășesc întru totul sentimentele de bucurie exprimate de delegații care au vorbit înaintea mea, cu privire la bilanțul însufle- țitor și la perspectivele luminoase înfățișate în raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îmi exprim deplinul acord cu orientarea politică, cu concepția și direcțiile de dezvoltare ale economiei naționale, conținute în acest document de înaltă valoare, care sintetizează activitatea amplă a partidului, de la Congresul al IX-lea pînă astăzi, și stabilește un nou și măreț program pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste. (Aplauze).Rezultatele obținute în economia noastră națională sînt o strălucită confirmare a justeței politicii partidului de industrializare socialistă, de dezvoltare cu prioritate a acelor ramuri care determină modernizarea întregii economii. Printre acestea se numără fără îndoială și industria chimică, ramură care o- cupă un loc de frunte în impresionantul tablou al înfăptuirilor din ultimul sfert de veac. Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970 au marcat o importantă perioadă de progres a industriei noastre chimice, chemată să satisfacă necesitățile economiei naționale cu o gamă variată de materii prime. Este grăitor, în a- ceastă privință, faptul că industria chimică se situează în actualul cincinal pe primul loc în ce privește dinamica producției, obținîndu-se în anii 1966—1968 un ritm mediu anual de creștere a producției globale de peste 19, 5 la sută, ritm superior celui prevăzut de Directivele Congresului al IX-lea. Această dezvoltare accelerată a făcut posibilă obținerea în primii trei ani ai actualului cincinal a unei producții suplimentare peste plan de a- proape 1,7 miliarde lei și circa 600 milioane lei beneficii suplimentare. Ca urmare a progreselor calitative înregistrate în toate compartimentele, unitățile Ministerului Industriei Chimice au realizat peste plan în primele 7 luni ale acestui an o producție ce însumează 575 milioane lei. De remarcat că, 88 la sută din acest spor a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. Aceste realizări ne îndreptățesc să asigurăm Congresul că lucrătorii din industria chimică își vor îndeplini cu cinste sarcinile de plan, atît pe anul în curs, cît și pe ultimul an al cincinalului, reușind, cu excepția îngrășămintelor chimi- 

11 țări, dintre care amintim Anglia, Danemarca. Austria, Elveția, Olanda și Spania. SuGcesele obținute se datoresc, în primul rînd, faptului că organizațiile de partid pe secții se ocupă cu înalt spirit de răspundere de problemele producției, de îmbunătățirea stilului și metodelor lor de muncă ; ele și-au sporit competența în rezolvarea problemelor esențiale ale producției, își exercită dreptul de control asupra tuturor sectoarelor de activitate, reușesc să desprindă mai bine esențialul din complexitatea problemelor pe care le ridică viața. Sîntem conștienți că fabrica noastră putea să raporteze Congresului rezultate mai bune, dacă în activitatea noastră nu ar fi existat unele neajunsuri cu privire la respectarea tuturor normelor pentru îmbunătățirea calității produselor, întărirea disciplinei în muncă, pregătirea cadrelor de specialitate, descoperirea și valorificarea de noi rezerve interne. Astfel, cu toate succesele obținute în selecționarea, creșterea și educarea cadrelor necesare procesului de producție și îmbunătățirii necontenite a calității produselor, mai avem nevoie de noi cadre tehnice, cu o pregătire superioară și medie, care să asigure o îndrumare mai competentă și eficientă pe întregul flux tehnologic. Unele neajunsuri se datoresc deficiențelor existente încă în sistemul de aprovizionare tehnico-materială. Sîn-

la instalațiile puse îndecît a fost prevăzut în ales din cauza unor lip-

ce, să realizeze și să depășească toate nivelele de producție prevăzute în Directivele Congresului al IX-lea. Rezultatele dobîndite au fost posibile datorită sprijinului a- cordat de conducerea partidului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu ; vă rog să-mi permiteri de la această înaltă tribună să adresez mulțumiri în numele tuturor lucrătorilor din industria chimică pentru orientarea și îndrumările date în dezvoltarea industriei noastre chimice.Desigur că, în complexitatea problemelor pe care le-am avut de rezolvat, și-au făcut loc și lipsuri, determinate de pregătirea insuficientă a unor investiții, ca urmare a întîrzierii precizării capacităților de producție, a bazei de materii prime și a fondurilor necesare, a contractării unor importuri complexe, elaborării tardive a documentațiilor tehnice. Din aceste motive, deși multe lucrări au fost terminate într-un termen mai scurt decît cel planificat, au existat și cazuri în care punerea în funcțiune a unor instalații s-a prelungit mult peste termenele planificate. A- ceastă situație anormală a fost determinată uneori și de livrarea a- numitor utilaje din țară și din import cu întîrziere sau cu defecte de calitate. Atingerea parametrilor proiectați funcțiune a durat, în unele cazuri, mai mult ’ ’plan, mai suri organizatorice și indisciplină în muncă cît și a unor deficiențe de proiectare sau tehnologice. Cu toate deficiențele arătate, de care sîntem pe deplin conștienți, și pentru. lichidarea cărora înțelegem să acționăm cu toată energia, am reușit ca, într-un timp relativ scurt, să creăm o industrie chimică puternică, cu o pondere însemnată în economia noastră, care satisface în mare măsură necesitățile celorlalte ramuri ale economiei naționale, creînd, totodată, însemnate disponibilități pentru export.Continuînd linia de industrializare socialistă, prevederile Directivelor Congresului al X-lea deschid noi și largi perspective industriei chimice. Această ramură pornește în noul cincinal cu o structură a producției larg diversificată, în cadrul căreia se regăsesc toate subra- murile chimiei moderne, capabile să satisfacă cerințele variate de produse chimice ale întregii economii. Producția industriei chimice va crește în viitorul cincinal, potrivit prevederilor Directivelor, cu 85—92 la sută la nivelul anului 1975, față de 1970, corespunzător unui ritm mediu anual de 13—14 la sută, superior ritmului mediu al producției celorlalte ramuri industriale. Urmînd calea dezvoltării continue, în următorul cincinal, industria chimică va continua să-și îmbunătățească structura, acordîn- du-se prioritate petrochimiei, iar în cadrul acesteia, producției de îngrășăminte, de fire și fibre sintetice, cauciuc sintetic, materiale plastice și rășini sintetice. Creșterea producției industriei chimice în perioada 1971—1975 va fi însoțită de unele schimbări în nomenclatorul de produse, corespunzător cerințelor consumului intern și exportului.Dezvoltarea producției de îngrășăminte, precum și lărgirea gamei de produse prevăzute pentru combaterea dăunătorilor va asigura realizarea unui progres însemnat în procesul de chimizare complexă a agriculturii. Arătăm astfel că la nivelul anului 1975 cele circa 2 mi-

cu materii
tem de părere că ministerul nostru de resort trebuie să ia măsuri pentru a asigura perfecționarea întregului sistem de aprovizionare tehnico-materială a întreprinderii. Practica arată că în ceea ce privește aprovizionarea prime și furnituri, se cere ca acestea să fie asigurate cu cel puțin 30 de zile înainte de perioada de execuție a confecțiilor. în acest fel putem asigura ritmicitatea producției, respectarea normelor de consum și deci o calitate superioară a confecțiilor. Pentru cunoașterea mai bună a cerințelor pieței externe, ar fi necesar să se asigure un contact mai strîns între unitățile producătoare și firmele contractante externe, ținînd seama de faptul că încă nu s-au putut încheia contracte pe termene lungi. Comenzile le primim în foarte multe cazuri cu mari întîrzieri, uneori chiar în trimestrul în care trebuie executate produsele și, ca urmare, nu se poate asigura pregătirea producției în termenul optim. Toate acestea îngreunează buna desfășurare a procesului tehnologic, frînează ritmicitatea producției și folosirea rațională a capacității de producție, a utilajelor și forței de muncă.Programul luminos de dezvoltare multilaterală a societății noastre, înfățișat în documentele Congresului, corespunde pe deplin posibilităților și resurselor de care dispunem, cerințelor etapei istorice pe care o parcurgem. Pentru noi, muncitorii de la Fabrica „Mondiala", viitorul plan cincinal prevede sarcini de mare răspundere în vederea asigurării populației cu cantități sporite de confecții. Ne angajăm în fața Congresului că vom munci cu și mai mare avînt pentru a da produse mai multe, mai bune și mai ieftine, contribuind astfel la ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc din patria noastră. (A- 
plauze).

de de a- la
lioane tone îngrășăminte ce vor fi livrate agriculturii corespund unui spor de producție agricolă de 4—6 milioane tone cereale. Creșterea aproape două ori a producției mase plastice și rășini sintetice duce o contribuție însemnată satisfacerea cerințelor populației a industriei și agriculturii. Astfel, în construcția de mașini, în construcțiile’industriale și civile, în industria electrotehnică și electronică, în transporturi, materialele plastice sînt înlocuitorii eficienți ai metalelor, ai lemnului, sticlei și pielii. Dublarea în 1975 a producției de materiale plastice creează posibilitatea economisirii unei cantități de metal de aproape o jumătate milion tone.în ce privește aportul industriei chimice ca furnizoare de materii prime și auxiliare pentru industria ușoară, cred că nu e lipsit de interes să arăt că, pe lîngă o largă varietate de chimicale și coloranți, care conferă calități superioare produselor textile și de pielărie prin rezistență sporită, neșifonabilitate, impermeabilitate, o rapidă dezvoltare o va avea sectorul de fire și fibre sintetice. în 1975, producția de fire și fibre sintetice va reprezenta 6,2 kg pe locuitor, ceea ce înseamă de 2,5 ori mai mult decît producem în acest an.Prin dezvoltarea și modernizarea în continuare a industriei de medicamente, se creează condiții pentru asimilarea în producția industrială a produselor cu efect terapeutic ridicat, contribuind prin a- ceasta la menținerea sănătății locuitorilor țării noastre, la reducerea substanțială a importului și la crearea de noi disponibilități pentru export.Un rol hotărîtor în dezvoltarea industriei chimice îl are programul de investiții, al cărui volum este de 2 ori mai mare decît realizările preliminate pentru actualul cincinal. Convinși fiind de faptul că realizarea acestui uriaș volum de investiții necesită o pregătire minuțioasă, s-a luat măsura ca încă de pe acum să se treacă la întocmirea documentației tehnice, sta- bilindu-se grafice amănunțite de proiectare, contractare și execuție pentru toate lucrările ce se vor realiza în cincinalul viitor. în a- cest scop au fost definitivate propunerile de amplasare a majorității obiectivelor prevăzute. Este imperios necesar ca pînă la sfîrși- tul acestui an să fie aprobate amplasamentele pentru toate lucrările. Pentru accelerarea pregătirii investițiilor anilor viitori, propunem să se studieze posibilitatea simplificării avizărilor care, fără a diminua exigențele față de necesitatea obținerii unei eficiențe ridicate pentru fiecare leu investit, să permită o mai mare operativitate în contractarea instalațiilor, în începerea și executarea lucrărilor — elemente indisolubil legate de scurtarea termenelor de dare în funcțiune.O dată cu diminuarea la maximum a volumului investițiilor neproductive. prin măsurile luate vom reduce în continuare ponderea lucrărilor de construcții prin alocarea unei cote tot mai mari din fondurile de investiții pentru dotarea cu mașini și utilaje. Pentru creșterea eficienței cercetării științifice și legarea ei de nevoile practice ale producției, s-au stabilit măsuri care orientează cercetarea spre un număr restrîns de pro-
(Continuare în pag. a V-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășul Paul Niculescu-Mizil se întrețin, într-o 
cu jefui delegafiei Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Unită, tovarășul

a Congresului, 
Al-Zayat

(Urmare din pag. a IV-a)bleme majore, introducîndu-se practica de a considera încheiate lucrările numai după aplicarea lor industrială și obținerea rezultatelor scontate. Aș menționa pentru exemplificare unele cercetări realizate, cum sînt: fabricarea de- tergenților, a stirenului și etilben- zenului, a coloranților, a acetilenei din gaz metan prin cracare în arc electric, a unor lacuri și vopsele, medicamente, reactivi și altele. In activitatea de cercetare acordăm 
o atenție deosebită și elaborării proceselor tehnologice destinate realizării în țară a unor produse chimice auxiliare de tonaj mediu și mic, îndeosebi pentru eliminarea importului acestora. Efortul cercetătorilor, proiectanților și colectivelor din uzine, se concretizează în faptul că 64 la sută din volumul de investiții pe care-1 vom realiza în viitorul cincinal va fl destinat reproducerii industriale a cercetărilor șl a proceselor tehnologice aplicate în prezent, îmbunătățirii și aducerii acestora la nivelul tehnicii actuale.

CUVÎNTAREA ÎOVARĂȘULU

MIHAI TELESCU
delegat al organizației județene de partid Timiș

Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu care, generalizînd experiența bogată acumulată de partid în opera de edificare a socialismului, jalonează cu certitudinea previziunii științifice căile sporirii potențialului economic și tehnico-științific al țării, ale înfloririi artei și culturii, ale perfecționării vieții de partid și de stat, pentru ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a glorioasei opere pe care poporul român a început-o acum un sfert de secol. Raportul Comitetului Central, celelalte documente ale Congresului al X- lea demonstrează încă o dată înalta capacitate a conducerii partidului de a fundamenta științific, realist programul dezvoltării multilaterale 
a societății noastre socialiste, linia politică internă și externă, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului, la condițiile și necesitățile țării, la cerințele dezvoltării mereu ascendente a societății noastre socialiste. (Aplau
ze). Conferința organizației județene de partid Timiș mi-a încredințat mandat să exprim în Congres adeziunea totală a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru — români, germani, maghiari, sîrbi — la po

CUVÎNTAREA TOWĂȘULU
ALEXANDRU BOABĂ

Deosebit de utilă s-a dovedit elaborarea unor planuri de cercetare coordonate pe întreaga economie. Este necesară însă o mai strînsă colaborare între institutele de cercetări ale Academiei, între catedrele de specialitate din învă- țămîntul superior și cele din unitățile de cercetare ale Ministerului Industriei Chimice, în vederea concentrării eforturilor pentru soluționarea în termene cît mai scurte a sarcinilor prevăzute în planul cincinal.Avînd în vedere ritmul înalt de dezvoltare al industriei chimice prevăzut în Directive, pregătirea cadrelor rămîne una din problemele centrale ale industriei chimice. Deși efectivul actual constituie un potențial Impresionant, din care se vor forma nucleele de cadre ale viitoarelor obiective, totuși pentru acoperirea necesarului suplimentar de cadre în perioada 1971—1975 vor mai fi școlarizați peste 50 000 oameni pentru a deveni muncitori calificați, maiștri și tehnicieni. Paralel cu pregătirea acestora, nu trebuie să uităm însă că progresul tehnic rapid al indus

litica partidului, prețuirea lor față de activitatea depusă de Comitetul Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de întregul partid pentru înflorirea multilaterală a României socialiste. (Puternice 
aplauze). Raportez înaltului for de conducere al partidului că toate angajamentele pe care județul nostru și le-a luat în marea întrecere socialistă ce se desfășoară în cinstea Congresului al X-lea și a celei de-a XXV-a a- niversări a eliberării patriei de sub jugul fascist sînt îndeplinite și depășite. Industria județului, a cărei producție globală va fi în acest an de aproape 10 miliarde lei, s-a diversificat, furnizează o gamă mai largă de mașini și agregate, produse electrotehnice, chimice, bunuri de larg consum. Pînă la sfîrși- tul anului vom da o producție suplimentară de 200 milioane lei. O dată cu economia județului, cunosc un puternic avînt știința, cultura, arta, învățămîntul de toate gradele.Permiteți-mi ca, în continuare, să mă opresc la unele probleme ale agriculturii — importantă ramură a economiei naționale, în a cărei dezvoltare se fac puternic simțite măsurile adoptate în ultimii ani de Comitetul Central în direcția perfecționării conducerii și planificării producției, a extinderii mecanizării și chimizării, a adîncirii democrației cooperatiste. Exercitîndu-și rolul conducător în economia județului, comitetul nostru județean de partid acordă o tot mai mare atenție studierii realității din agricultură, hotărîrile adoptate constituie rodul unor investigații largi, amănunțite, al consultării activului de partid și a unui mare număr de specialiști asupra căilor de creștere a producției de cereale, legumicole și zootehnice, a sporirii eficienței economice în unitățile agricole. Județul Timiș furnizează peste 5 la sută din producția agricolă a României, ocupînd — din acest punct de vedere — locul al doilea între județele țării. Doresc să remarc că județul nostru asigură aproape 13 la sută din livrările către stat ale 

triei chimice ne obligă să luăm măsuri hotărîte pentru perfecționarea continuă a cunoștințelor cadrelor existente. Ne propunem, mai ales, să le asigurăm acestora o justă împletire a cunoștințelor de natură tehnologică cu cele de natură mecano-energetică și de automatizare.Cunoașterea amănunțită, cu un an și jumătate mai devreme, a obiectivelor pe care trebuie să le atingem, folosirea experienței cîș- tigate pînă în prezent și desfășurarea unei munci colective ne dau certitudinea realizării integrale a sarcinilor ce ne revin. Mobilizați de mărețele obiective cuprinse în documentele Congresului al X-lea, toți oamenii muncii din industria chimică, în unitățile căreia proiectul de Directive a fost larg dezbătut, și-au luat angajamentul _șă muncească cu elan și devotament pentru înfăptuirea programului ce va fi adoptat de Congresul al X- lea, convinși fiind că năzuințele poporului sînt fidel exprimate de politica partidului, care a pus în slujba omului tot ceea ce este mal nobil, mai demn și mai înălțător. 
(Aplauze).

întregii agriculturi cooperatiste la carnea de porc. Lucrătorii de pe ogoarele județului și-au concentrat eforturile spre realizarea angajamentelor pe care și le-au asumat în Chemarea la întrecere socialistă pe care conferința,organizației noastre de partid din decembrie 1968 a avut cinstea să o adreseze celorlalte organizații județene, tuturor oamenilor muncii din agricultură. Au fost redate agriculturii B25 hectare de teren, s-au extins suprafețele Irigate, au fost efectuate desecări pe aproape 30 000 hectare, s-au construit 20 hectare de sere industriale, au intrat în funcțiune noi complexe zootehnice de tip industrial; sînt depășite sarcinile de producție și de livrare către fondul central la cereale păioase, carne, lapte și ouă.După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul C.C. al P.C.R. prezentat Congresului, în actuala etapă a dezvoltării agriculturii cooperatiste, a devenit necesară concentrarea producției pe zone agricole, ;recerea la profilarea și specializarea producției cooperativelor agricole, ținînd seama de condițiile naturale și social-eco- nomice de care dispun. Luînd in considerare criteriile legate de satisfacerea cerințelor membrilor cooperatori și utilizarea forței de muncă, considerăm că avem condiții pentru a trece la stabilirea unor profile de producție cu un grad mai înalt de specializare de- cît cel actual. Astfel, în zonele de influență ale fabricii de '.-.măr și ale întreprinderilor de prelucrare a cînepei, de industrializare a fructelor și legumelor, se poate trece la o specializare a cooperativelor pe aceste ramuri și culturi. Pe baza studiilor, s-au conturat bazinele legumicole care vor asigura cantități sporite de legume la fondul central, Ia export și o mai bună aprovizionare a populației din o- rașele și centrele muncitorești ale județului.Pentru aplicarea măsurilor preconizate în Raportul Comitetului Central cu privire la specializarea cooperativelor în zootehnie, în zona de șes, vom urmări dezvoltarea intensivă a creșterii animalelor — 

și în primul rînd a porcinelor și păsărilor — care, începînd cu acest an, urmează să se facă mai ales pe calea concentrării în complexe industriale intercooperatiste. Ne propunem, de asemenea, să asigurăm valorificarea superioară a fondului pastoral din zone de deal prin ameliorarea pajiștilor naturale și prin intensificarea creșterii bovinelor și ovinelor. Eficiența e- conomică a specializării este în mare măsură condiționată de lărgirea și diversificarea mecanizării, în special în cultura plantelor tehnice, în legumicultura, vitipo- micultură șl zootehnie. Trebuie criticat faptul că atît Consiliul Superior al Agriculturii cît și Ministerul Industriei Constructoare de Mașini tărăgănează îndeplinirea sarcinii trasate de CongresfaJ al IX-lea și Conferința Națională privind producerea de mașini șl utilaje necesare mecanizării complexe a lucrărilor în aceste ramuri.Studiile întreprinse în ultimii ani ne arată că în condițiile mde- țului Timiș, ridicarea potențialului productiv al solului depinde de realizarea unor ample lucrări de desecare, de combatere a eroziunii și de lichidare a fenomenului de sărăturare a solurilor Ne propunem ca în 1970 și în cincinalul următor să executăm lucrări de desecări pe încă 190 000 de hectare, să combatem eroziunea solului pe 30 000 hectare și să ridicăm potențialul productiv pe toate cele 26 000 hectare de terenuri sărătu- rate, folosind chibzuit fondurile statului și contlnuînd acțiunile de mobilizare a populației pe șantierele intercooperatiste.în legătură cu perspectiva lucrărilor de hidroameliorații și de regularizare a debitelor rîurilor Bega, Timiș, Bîrzava și altele, de creare a unui sistem de lacuri de acumulare și canale, apare ca o necesitate organizarea unor acțiuni comune ale județului nostru cu județele Arad și Caraș-Severin. în acest scop Consiliul Superior al A- griculturii și Comitetul de Stat al Apelor ar trebui să manifeste mai multă preocupare pentru soluționarea problemelor multiple care în multe cazuri ne depășesc. Se impune, de asemenea, un sprijin mai activ din partea Comitetului de Stat al Apelor, în vederea întreținerii canalelor de desecare, care numai pe teritoriul județului nostru vor ajunge în anul 1970 la peste 5 000 de km.Raportul Comitetului Central subliniază ca o sarcină importantă intensificarea relațiilor intercooperatiste în domeniul producției. Este criticabil faptul că uniunile cooperatiste fac încă puțin în direcția stimulării și organizării unor asemenea acțiuni. Nici comitetul județean de partid nu a îndrumat și ajutat suficient Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție în această direcție. Pe baza hotărîrilor Congresului vom ajuta organele agricole județene să stabilească complexele zootehnice, serele, morile de preparare a furajelor, sistemele de irigații și desecări, unitățile de semiindustria-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

GHEORGHE NĂSTASE
delegat al organizației județene de partid Argeș

Urcînd la înalta tribună a Congresului al X-lea al partidului aduc cu mine mandatul unanim pe care mi l-au încredințat comuniștii, toți oamenii muncii din Județul Argeș, mandat de adeziune și aprobare fără rezerve față de politica Internă și externă a partidului, de a- tașament, recunoștință și hotărîre fermă pentru traducerea în viață a acestei politici. Permiteți-mi, totodată, să exprim aici sentimentele de cea mai ileasă stimă, prețuire și dragoste ale comuniștilor și oamenilor muncii din Argeș țață de tovarășul Micolae leaușescu, aprobarea unanimă pentru realegerea sa în înalta iuncție de secretar general al partidului. ^Aplauze).Documentele prezentate Congresului — Raportul tovarășului secretai general Micolae Ceaușescu, Tezele Comitetului Centrai și Directivele privind dezvoltarea economiei naționale — se Impun prin excepționala lor valoare și' însemnătate, prin modul strălucit în care dau expresie trăsăturilor definitorii ale politicii partidului, cerințelor generale ale progresului și celor specifice noii etape, pe care o prefigurează lucid, sobru și realist. Linia programatică, științifică, clarvăzătoare concretizată în documentele Congresului, care ține seama de conexiunea prezentului cu viitorul, reflectă spiritul dinamic, novator al partidului nostru, capacitatea lui de a aplica în mod creator adevărurile marxism-leninismului la condițiile României, 

lizare a legumelor și fructelor, care urmează să fie realizate prin contribuția mai multor cooperative a- gricole.în Raportul prezentat Congresului se acordă o mare importanță pregătirii și folosirii cadrelor, îmbogățirii permanente a cunoștințelor lor profesionale. în legătură cu aceasta, socotim necesară elaborarea unui statut al specialiștilor din cooperativele agricole de producție care să stabilească obligațiile acestora, răspunderile lor pentru bunul mers al muncii, pentru soarta producției.Realizarea sarcinilor ce revin județului nostru în dezvoltarea a- griculturii cooperatiste presupune, o dată cu intensificarea propriilor noastre eforturi, un sprijin mai susținut din partea Consiliului Superior al Agriculturii și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Apreciind activitatea organelor agricole centrale în soluționarea unor probleme importante, nu putem să nu arătăm că ele manifestă o insuficientă preocupare pentru studierea fenomenelor noi, își fac rar simțită prezența — prin cadrele lor de conducere — în unitățile agricole. Este regretabil că de cel puțin doi ani tovarășul N. Giosan, nu a reușit să vină în județul Timiș, care are o pondere importantă în producția agricolă a țării, pentru a ajuta concret la rezolvarea unor probleme, a unor greutăți.Sîntem martori al unei Intensa și neslăbite preocupări a partidului nostru pentru întărirea unității sistemului socialist mondial și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în plenare ale Comitetului Central, în Marea Adunare Națională și Consiliul de Stat problemele politicii noastre externe au fost analizate în profunzime, adoptîndu-se hotărîri care ilustrează dorința vie a partidului de-a consolida neîncetat colaborarea cu țările socialiste și, în același timp, de a asigura întărirea relațiilor cu toate țările lumii. La temelia întregii politici externe partidul și statul nostru situează permanent principiile care cîștigă tot mai mult o recunoaștere internațională, suveranitatea și independența națională, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajului reciproc (A- 
plauze).Organizația noastră județeană de partid, asemănător tuturor comuniștilor, întregului nostru popor, dă o înaltă apreciere grijii stăruitoare pe care conducerea noastră de partid și de stat, animată de un profund spirit internaționalist, o manifestă pentru întărirea unității țărilor socialiste, pentru dezvoltarea și adîncirea cooperării României cu toate țările socialiste, pentru întărirea sistemului mondial socialist. Poziția constructivă a delegației partidului nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova a întrunit deplina adeziune a întregului partid, a tuturor cetățenilor țării. Aceasta își gă

înaltul său spirit de răspundere față de popor.Doresc și eu să subliniez, așa cum au făcut și cei care au vorbit înaintea mea, unitatea organică dintre politica internă a partidului de dezvoltare multilaterală a societății socialiste și politica sa externă, îndreptată spre dezvoltarea colaborării și cooperării cu țările socialiste frățești, a unității cu partidele comuniste și muncitorești, de luptă hotărîtă împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru apărarea păcii, de solidaritate trainică cu popoarele care luptă pentru libertate și progres, cu toate forțele antiimperialiste ale lumii contemporane. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, partidul nostru a dezvoltat larg, așa cum subliniază Raportul, relațiile, schimbul de experiență cu partidele frățești din țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești din celelalte țări, cu organizații democratice, antiimperialiste. Consecvent politicii sale de luptă pentru apărarea păcii, pentru dezvoltarea unei colaborări multilaterale între popoare, pentru respectarea drepturilor popoarelor de a-și hotărî singure soarta, pentru independență și suveranitate, partidul, întregul nostru popor sînt solidare cu cauza dreaptă a poporului vietnamez și îi acordă întregul sprijin în lupta împotriva imperialismului american, pentru libertatea și Independența patriei sale. lAplauze). în cadrul dezbaterilor care au avut loc în organizațiile noastre de partid, reafirmînd din îou iprijinul deplin față de a- ceastă politică, ;entimentele Internaționaliste, comuniștii, toți oamenii muncii lin județul nostru, alături de întregul popor, și-au ridicat din nou cu putere glasul ce- rînd să înceteze agresiunea americană împotriva poporului eroic al Vietnamului, să fie retrase trupele americane și ale aliaților lor din Vietnam, să fie lăsat poporul vietnamez să-și hotărască singur destinele sale, problemele legate de unificarea patriei, de asigurarea libertății sociale și naționale. Așa cum subliniază și Raportul Comitetului Central, forțele păcii, forțele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, toate forțele progresiste ale contemporaneității sînt în stare să asigure pacea, să 

sește o minunată ilustrare în ho- tărîrea recentei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care dă o unanimă a- preciere modului în care delegația și-a îndeplinit mandatul încredințat, contribuției sale active la elaborarea documentelor Consfătuirii, la dezvoltarea relațiilor de solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești.Militînd pentru victoria cauzei socialismului, a păcii și progresului social în întreaga lume, partidul nostru își manifestă solidaritatea cu toate forțele care luptă împotriva imperialismului, le acordă un sprijin susținut. Deosebita claritate cu care sînt înfățișate liniile directoare și principiile fundamentale ale politicii externe a partidului și statului, cuprinse în Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne dă garanția sigură că și în viitor conducerea de partid și de stat va milita cu aceeași fermitate pentru dezvoltarea prieteniei și alianței cu țările socialiste, pentru întărirea unității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiim- perialiste, pentru victoria cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă. împreună cu ceilalți delegați la Congres, aleși de conferința extraordinară a organizației noastre județene, am fost împuternicit să exprim deplina aprobare față de politica externă a partidului, față de activitatea multilaterală pe care o desfășoară Comitetul Central, personal secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în direcția întăririi u- nității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a apărării păcii. (Aplauze).îndeplinindu-ne sarcina încredințată de cei 63 000 de comuniști, de toți oamenii muncii din județul nostru — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — ne exprimăm încă o dată din toată inima acordul deplin față de politica internă și externă, marxist- leninistă a partidului nostru, cuprinsă în documentele celui de-al X-lea Congres. Conferința extraordinară a organizației noastre județene de partid ne-a dat nouă, delegaților la Congres, mandatul de a susține realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de conducător al partidului. Vom îndeplini mandatul primit cu certitudinea deplină că astfel patria noastră va înainta neabătut pe drumul luminos al socialismu
lui și comunismului. (Puternice a- 
plauze).încredințez Congresul, pe dumneavoastră mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru comuniștii și toți oamenii muncii din județul Timiș — indiferent de naționalitate — nu există o îndatorire mai înălțătoare decît aceea de a-și dedica toate forțele, talentul, priceperea și hărnicia înfăptuirii neabătute a politicii partidului, înfloririi patriei noastre socialiste. 
(Aplauze).

impună în viața internațională dezvoltarea largă a cursului spre colaborare între popoare, spre securitate și pace.Am reținut cu o deosebită satisfacție din Tezele Comitetului Central și din Raportul prezentat Congresului că dezvoltarea societății noastre va a- vea și în viitor drept coordonată fundamentală asigurarea unei puternice dezvoltări a forțelor de producție, realizarea unui amplu program de investiții. în cursul dezbaterilor care au avut loc, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Argeș au aprobat cu deplină convingere continuarea acestei orientări de importanță și semnificație primordială, acordîndu-mi mandatul de a exprima aici atît aprobarea lor fără rezerve, cît și angajamentul ferm de a îndeplini toate sarcinile ce decurg din realizarea practică a acestei politici.Pot să arăt în fața Congresului, prin exemplul județului Argeș, ce efecte și consecințe favorabile are industrializarea socialistă, înfăptuită în condițiile unei rate ridicate a acumulării. în anii socialismului și îndeosebi după Congresul al IX-lea, bogatele resurse naturale ale solului și subsolului argeșean, forța de muncă — existente în stare latentă — au fost și vor fi valorificate la un nivel tot mai înalt. întreprinderile moderne ridicate în acești ani, în cadrul cărora locul de frunte îl dețin cele ale industriei construcțiilor de mașini, chimiei, petrochimiei, energeticii, au creat posibilitatea celor ce trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri să-și dovedească priceperea, talentul și hărnicia, să participe în mai mare măsură la dezvoltarea economiei naționale. Prin realizarea unui volum de investiții în sumă de 14,5 miliarde lei, alocat în actualul cincinal, au intrat în funcțiune în județul Argeș 58 obiective și capacități de producție. între acestea, amintesc Hidrocentrala de pe Argeș, Uzina de autoturisme, întreprinderile industriale de pe platforma petrochimică și de pe platforma bunurilor de larg consum — Găvana. Ca urmare a dezvoltării industriale, județul Argeș realizează în 1969 o producție globală industrială în valoare de peste 7 miliarde lei. întreaga producție industrială 

a anului 1950 se realizează în prezent în mai puțin de o lună de zile.Industrializarea, cu toate binefacerile ei, se reflectă direct în viața oamenilor și a localităților județului. Exista în Argeș, pînă nu de mult, un fenomen al migrației în masă a locuitorilor, în căutare de lucru către alte colțuri ale țării. Acum se petrece . fenomenul invers ; se întorc argeșenii acasă. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea au învățat o meserie nouă, mai calificată și, deci, mai bine retribuită, peste 23 de mii de oameni ; au apărut în județul Argeș noi și puternice detașamente ale clasei muncitoare cu un nivel tot mai ridicat de cunoștințe profesionale și culturale. Industrializarea a accentuat procesul de urbanizare a localităților, a determinat o dezvoltare corespunzătoare a instituțiilor social-cultura- le, a imprimat un suflu nou în toate sferele activității. Realitățila din întreaga țară, în oare se înscriu și cele din județul nostru, constituie o strălucită confirmare a justeței politicii științifice pe care Partidul Comunist Român o promovează consecvent.Pe temeiul faptelor, al realităților, al noii înfățișări a județului, care trăiește astăzi o adevărată tinerețe, viguroasă și robustă, în ritmurile moderne ale industrializării, aș dori să exprim, cu acest fericit prilej, sentimentele de mulțumire și de recunoștință ale argeșenilor pentru înțeleaptă politică a partidului de dezvoltare economică și social-culturală a tuturor județelor și localităților țării. Cu o deosebită bucurie, dînd glas gîndurilor și simțămintelor oamenilor muncii din județul Argeș, doresc să exprim mulțumirile noastre fierbinți, dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, pentru grija, atenția și îndrumările permanente în tot ceea ce am înfăptuit, în tot ceea ce am realizat. (Aplauze).Cerința majoră exprimată în documentele Congresului este de a asigura investițiilor o înaltă eficiență economică. Pe baza analizei critice a activității desfășurate de noi pînă în prezent, afirmăm cu toată tăria că există depline posibilități pentru îmbunătățirea substanțială a muncii în domeniul investițiilor, pentru creșterea efioienței eforturilor ce se fac în acest sens. Există, în primul rînd, posibilități pentru scurtarea perioadei de execuție, ceea ce permite recuperarea în termen mai rapid a fondurilor investite. Ce urmări favorabile are pentru economia națională scurtarea duratei de execuție o demonstrează și exemplul cîtorva unități din județul nostru. Uzina de autoturisme, de pildă, trebuia să intre în funcțiune în trimestrul IV al anului 1969. Datorită faptului că a început să producă în august 1968, au fost realizate pînă acum peste 10 000 de autoturisme, existînd posibilitatea ca pînă la data planificată inițial să mai fie produse încă 3 200. Valoarea producției realizate astfel suplimentar se ridică la 720 milioane lei, iar a beneficiilor la cirea 60 milioane lei. De asemenea, datorită intrării mai devreme în funcțiune a secției de cutii de viteză „Esta- fette“, s-au obținut suplimentar produse în valoare de 6 milioane lei.Experiența noastră arată că atît scurtarea perioadei de punere în funcțiune, cît și prelungirea ei sînt determinate nu de cauze obiective, ci de seriozitatea cu care factorii de răspundere — preiectanți, constructori, beneficiari — abordează sarcinile ce le revin, de mobilizarea și coordonarea eforturilor pe întreg parcursul realizării investițiilor, de competența și calitatea îndrumării și controlului exercitate de organele și organizațiile de partid.Sînt unele organe centrale care, în loc să adopte măsuri, soluții pentru punerea la timp în producție a unităților industriale, recurg cu destulă ușurință la amînarea termenelor. Fără nici o justificare, Ministerul Construcțiilor a prelungit termenele de punere în funcțiune la Fabrica de bere și la Fabrica de drojdie furajeră, cauzînd prejudicii economiei naționale de peste 17 milioane lei. Acum două luni, fără o examinare prealabilă la fața locului, fără consultarea și aprobarea biroului județean de partid, a fost prezentată tovarășului Nicolae Ceaușescu propunerea de amînare a intrării în producție a Combinatului pentru articole tehnice din cauciuc. Desigur, tovarășul Ceaușescu mai întîi ne-a întrebat și apoi s-a deplasat la fața locului unde a constatat că nu există nici un motiv să fie prelungită punerea în producție la timp a acestei unități. Dacă secretarul general al partidului are timp să examineze pe viu situația, mă întreb ce-i împiedică pe anumiți tovarăși din ministere să procedeze la fel, de ce ascultă de glasul anemic al hîrtii- lor și nu coboară pe Pămînt ? (A- plauze). Noi nu sîntem de acord cu asemenea procedee care încurajează comoditatea și lipsa de răspundere.Dezbaterile din județul nostru, întreaga experiență de construcții ne-au atras atenția că încadrarea în termenele stabilite necesită respectarea strictă a cîtorva cerințe : începerea cu toate forțele a lucrărilor de construcții, chiar din prima zi a deschiderii șantierului; imprimarea unei maxime răspunderi în activitatea tuturor factorilor, începînd cu întocmirea graficelor de execuție ; statornicirea unei colaborări active și responsabile între constructori, beneficiari, proiec- tanți, furnizori de materiale și u- tilaje ; stabilirea unei proporții optime între lucrările în construcție și cele care urmează să rămînă
(Continuare în pag. aVI-a)
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GHEORGHE NĂSTASE
(Urmare din pag. a V-a)front de lucru, în special a frontului de lucru pentru timp de iarnă.Respectarea unor asemenea cerințe presupune conducerea atentă 
a activității de investiții de către organele și organizațiile de partid, conducere care trebuie să se bazeze pe o cunoaștere concretă, exactă a situației de pe fiecare șantier. în acest sens, apreciem în mod deosebit că îmbunătățirile aduse Statutului P.C.R. au în vedere și creșterea rolului și sarcinilor organizațiilor de partid în conducerea economiei. Organele de partid din județul nostru folosesc procedeul ca, decadal, direct pe șantiere, să analizeze mersul lucrărilor de investiții. Cu prilejul acestor analize sînt minuțios cercetate cauzele care provoacă neajunsuri, se stabilesc soluții pentru înlăturarea lor, termene și răspunderi precise. La intervale scurte se examinează modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite anterior.Ne-am convins din proprie experiență că, în condițiile participării mai multor unități la realizarea unei investiții, este necesară existența unui organism coordonator, a unui comandament constituit din cadre cu funcții de răspundere din partea beneficiarului și constructorului, a proiectantului și ministerelor de resort, cu participarea membrilor biroului comitetului județean de partid, comandament care să răspundă de întreaga activitate de execuție, cît și de aceea a atingerii parametrilor proiectați. După cîte știu, există asemenea propu

neri și din partea altor organizații de partid, dar ministerele de resort se lasă însă greu convinse să ia măsurile necesare în acest sens; Printr-o asemenea coordonare se elimină așa-zisa „colaborare" prin adrese, prin rugăminți, se elimină justificările și se asigură o muncă concretă, bine coordonată, eficientă. Comandamentele constituite în a- cest mod, la indicația personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne-au ajutat să rezolvăm operativ și concret problemele de pe șantiere.Am reținut cu deosebită atenție indicația din Raportul Comitetului Central privind înlăturarea fenomenelor de gigantism și supradimensionare, a exceselor arhitecturale și a lucrărilor de lux, reducerea în cît mai mare măsură a ponderii lucrărilor de construcții în totalul investițiilor. Mergîndu-se pe această linie, în județul nostru s-au executat în acest cincinal însemnate obiective industriale cu cea mai mare parte din utilaje și instalații montate în aer liber sau cu o pondere mică de construcții- montaj. Așa este cazul Combinatului petrochimic și al rafinăriei. O analiză întreprinsă anul trecut la 30 de obiective a reliefat rezerve de reducere a lucrărilor de con- strucții-montaj în valoare de 150 milioane lei, reprezentînd 5 la sută din valoarea investițiilor.Există multiple căi de economisire a fondurilor. Una dintre acestea o constituie folosirea în cooperare pe platformele industriale a utilităților, a căilor de comunicații, a bazelor de construcții. Autocritic vorbind, în județul nostru nu s-a ținut în totalitate seama de a-

ceastă posibilitate. Pe platforma bunurilor de consum, de exemplu, s-a prevăzut construirea a trei a- teliere mecanice în valoare de a- proape 30 milioane lei, deși un singur atelier încadrat cu trei schimburi ar fi putut face față necesităților de reparații pe întreaga platformă. Vom avea grijă ca pe viitor să nu se mai ajungă la risipă de fonduri.Numărul mare de capacități industriale date în acest an în folosință în județul nostru conferă o deosebită importanță preocupării pentru atingerea în timp scurt a parametrilor proiectați. Organizațiile de partid din județul nostru se vor strădui să facă totul pentru închegarea în fiecare unitate a unor colective de muncă puternice, capabile să stăpînească și să exploateze rațional tehnica modernă pusă la dispoziție, să redea în timp cît mai scurt societății fondurile cheltuite pentru ridicarea noilor întreprinderi, să participe în cît mai mare măsură la creșterea venitului național.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să exprim aici conducerii partidului, dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigurarea că puternica noastră organizație județeană, care numără peste 50 000 de comuniști, toți oamenii muncii din Argeșul ce înflorește astăzi o. dată cu țara sînt hotărîți să muncească cu ardoare și profund devotament, să-și consacre toată energia și capacitatea pentru a da viață tuturor sarcinilor ce ne revin din luminosul program ce va fi adoptat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice).

cu 
so-

de

florirea patriei comune". Fără îndoială, aceasta este o sarcină de onoare ce ne-o încredințează partidul și pentru îndeplinirea căreia vom munci cu abnegație. Ea ne obligă să desfășurăm o vastă muncă educativă pentru cultivarea patriotismului socialist, a frăției poporul român și a conștiinței cialiste.Comunitatea de muncă șiviață a locuitorilor patriei noastre se reflectă și în comunitatea de cultură care integrează tot ceea ce este mai valoros în creația poporului român și a naționalităților conlocuitoare. Cultura naționalităților conlocuitoare este o parte integrantă a culturii României socialiste. Iarăși aș reveni la exemple concrete din județul nostru. Din grija organelor de partid și de stat pentru traducerea în viață a politicii partidului s-au creat condiții pentru ca tineretul să poată studia în școli cu limba de predare maternă. Astfel, din 946 de unități existente azi, 261 sînt unități șl secții cu limba de predare maghiară ; din 7 467 cadre didactice încadrate în rețeaua școlară din județ, 1.120 funcționează în școli și secții în care limba de predare este maghiară ; din 100 732 elevi în clasele I—XII, 16 500 urmează școli și secții în limba maghiară. Numai la Cluj aproape 500 de cadre uni-
Salutul

ai

versitare provin din rîndul populației maghiare și germane. La U- niversitateaConservatorul Institutul „Babeș-Bolyai", la „George Dima", la de arte plastice din Cluj, la 3 institute de învățămînt superior din Tîrgu-Mureș, multe discipline de cultură generală și de specialitate se predau paralel și în limba maghiară. în ceea ce privește dezvoltarea editurilor și a presei în limbile naționalităților conlocuitoare aș vrea să amintesc doar cîteva cifre sintetice : în prezent în limbile naționalităților conlocuitoare apar 41 de ziare și reviste, în 675 000 exemplare ; editurile tipăresc anual 3 500 000 de exemplare de cărți și broșuri în limbile maghiară, germană, sîrbă. ucraineană.Experiența României socialiste demonstrează în mod strălucit că orînduirea socialistă deschide căi noi pentru înflorirea spirituală multilaterală a națiunilor și a naționalităților Lichidarea exploatării omului de către om, trăsăturile umane noi, generate de conviețuirea frățească bazată pe egalitate, atestă că în societatea socialistă are loc o schimbare calitativă a relațiilor dintre oameni, indiferent de naționalitate. Prietenia lor frățească ridicată la o treaptă tot mai înaltă constituie o parte inte

grantă a unității socialiste a întregului nostru popor muncitor.Oamenii muncii maghiari din Republica Socialistă România au primit cu profundă satisfacție și susțin cu nemărginit entuziasm propunerea unanimă a organizațiilor județene de partid, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Activitatea neobosită a secretarului general al partidului, închinată cauzei socialismului. înfăptuirii politicii partidului, a celor mai fierbinți năzu- inți ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ne dă certitudinea că partidul va urma aceeași politică fermă, marxist-leninistă în interesul celor ce muncesc, în interesul patriei noastre socialiste. (Vii aplauze).Aș dori să-mi exprim încă o dată adeziunea la documentele Congresului și să asigur Congresul, viitorul Comitet Central al partidului nostru comunist că oamenii muncii maghiari, strîns uniți în jurul partidului, își vor consacra, ca și întregul nostru popor, toate e- forturile. întreaga capacitate de muncă și creație înfăptuirii politicii partidului, dezvoltării multilaterale a socialismului în noastră comună. (Aplauze 
nice).

Partidului Comunist
Uniunii Sovietice
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PETERFI ISTVÂN

delegat al organizației județene de partid Cluj

Raportul Comitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, înfățișează bogatul bilanț al activității desfășurate de partidul nostru de la Congresul al IX-lea și o- glindește marile transformări ce au avut loc pe tărîm politic, ideologic și economic în decursul ultimilor cinci ani în patria noastră. Raportul este un document de însemnătate istorică, un model de analiză științifică de mare valoare practică și teoretică, de analiză profundă și multilaterală a realităților noastre și de aplicare creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete ale țării noastre. Marile succese oglindite în dezvoltarea economică și culturală a țării, înflăcărarea, entuziasmul oamenilor muncii constituie o bază solidă și o garanție sigură a îndeplinirii obiectivelor prevăzute în proiectul de Directive și în Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Congresul al X-lea, a înfăptuirii obiectivelor luminoase ale propășirii României socialiste.Ca delegat al organizației județene de partid Cluj, îmi exprim totala adeziune și deplina aprobare față de aprecierile și concluziile Raportului Comitetului Central, față de întreaga politică de edificare a socialismului în patria noastră, marcată de atîtea succese. Fundamentate științific, pe baza cunoașterii legilor obiective ale dezvoltării societății aplicate creator la condițiile concrete ale țării, sarcinile stabilite în documente corespund întru totul intereselor și aspirațiilor fundamentale ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare. De aceea oamenii muncii — români, maghiari și de alte naționalități — au primit cu satisfacție și deplină aprobare Tezele și prevederile proiectului de Directive, socotindu-le ca întruchiparea propriilor năzuințe, a căror realizare va asigura creșterea continuă a nivelului de trai material și cultural al întregului popor.La obținerea succeselor de însemnătate istorică în dezvoltarea industriei, agriculturii, a științei și culturii și-au adus contribuția, u- măr la umăr cu poporul român, și oamenii muncii maghiari, germani,

sîrbi, ucraineni și de alte naționalități. Pătrunderea industriei în regiunile înapoiate în trecut, lipsite de pulsul înnoitor al producției moderne, a însemnat trezirea la o nouă viață a unor zone geografice. Fidel politicii sale marxist-leniniste în problema națională, Partidul Comunist Român s-a îngrijit în permanență și de dezvoltarea industrială și economică a regiunilor și localităților în care, alături de poporul român, trăiește și populație maghiară. Este suficient să amintim în acest context dezvoltarea industrială a județelor Harghita, Mureș, Bihor, Satu Mare și altele. Această realitate ilustrează viu justețea profundă a cuvintelor rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu a- cum trei ani, la întîlnirea cu activul de partid de la Tîrgu Mureș: .....fără avîntul forțelor de producție, fără economie, nu poate fi vorba de egalitate în drepturi. Nu poate fi realizată egalitatea deplină în drepturi fără să se asigure primul și cel mai elementar drept, acela de a munci". (Aplauze).Documentele Congresului al X-lea, prin spiritul lor, înscriu cu litere de aur în conștiința fiecărui cetățean al țării că sîn- tem chemați să fim coautori ai politicii de construcție socialistă, că destinul nostru comun, bunăstarea și fericirea noastră sînt legate indisolubil de destinele României socialiste. A- ceastă realitate și-a găsit o nouă confirmare în adeziunea unanimă exprimată cu cîteva săptămîni în urmă, la Plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, față de documentele pe care le dezbatem în cadrul Congresului, față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului. In telegrama adresată atunci Comitetului Central al Partidului Comunist Român se sublinia că: „Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România își exprimă adeziunea totală față de conținutul și spiritul profund creator al acestor documente de o excepțională importanță pentru propășirea țării. Oamenii muncii maghiari, cetățeni egali în drepturi și îndatoriri, se angajează să-și dăruie toată capacitatea și priceperea traducerii în fapte a mărețului program elaborat de partid, cauzei prosperității și înfloririi patriei noastre dragi".Această atitudine este generată de o realitate socială fundamentală a patriei noastre : pe acest pămînt fecund, înzestrat de natură, viețuiesc laolaltă de multe secole, alături de poporul român, oameni de diferite naționalități, avînd tradiții comune cu poporul român în crearea comorilor materiale și spirituale ale societății, în lupta dusă, umăr la umăr, împotriva cotropitorilor și exploatatorilor. Această conviețuire a atins astăzi o treaptă superioară. Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român prezentat ieri de tovarășul Nicolae Ceaușescu reliefează tocmai acest aspect cînd subliniază :

,J?e măsura dezvoltării forțelor de producție și perfecționării relațiilor de producție, a adîncirii democrației socialiste, a ridicării conștiinței maselor de oameni ai muncii, se întărește tot mai mult coeziunea națiunii noastre socialiste, se cimentează tot mai puternic alianța clasei muncitoare cu țărănimea, cu intelectualitatea, frăția poporului român cu naționalitățile conlocuitoare, unitatea întregului popor în jurul partidului comunist".Rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale are ca fundament politic faptul că partidul îndeplinește rolul de forță politică conducătoare a societății, iar ideologia sa, marxism-leninismul, include ideile frăției între toți cei ce muncesc. (Aplauze). Prin structura și compoziția sa, prin unirea în rîn- durile sale a celor mai buni fii ai poporului, fără deosebire de naționalitate, partidul nostru întruchipează aceste principii ale mar- xism-leninismului.Una din preocupările de seamă ale partidului în etapa actuală o constituie adîncirea permanentă a democrației socialiste, crearea condițiilor optime pentru afirmarea nestingherită a personalității umane, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor egale ce revin fiecărui om al muncii. Democrația socialistă constituie cadrul propice participării directe, active, nemijlocite a oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare la conducerea treburilor obștești în aparatul de partid și de stat, în conducerea întreprinderilor și instituțiilor. M-aș referi la exemplele concrete din județul nostru pentru a sublinia preocuparea permanentă față de reprezentarea proporțională a naționalității maghiare în diferite organisme. Bunăoară, din cei 15 deputați care reprezintă județul Cluj în Marea Adunare Națională, pe lîngă români, 4 sînt maghiari și unul de altă naționalitate. Din cei 4 287 deputați în consiliile populare județean, municipale, orășenești și comunale — pe lîngă români, 739 sînt maghiari și 9 de alte naționalități. în comitetele de direcție din întreprinderile republicane și locale, din 703 tovarăși, 125 sînt maghiari, 4 germani și 12 de alte naționalități. Nu se fac deosebiri de naționalitate, fiecărui cetățean asigurîndu-i-se posibilități reale și egale de afirmare și promovare, după gradul de pregătire și devotamentul său față de cauza socialismului.Tezele și proiectul de Directive subliniază ideea lărgirii democrației socialiste, a extinderii formelor obștești de dezbatere a principalelor probleme politice și sociale, a antrenării tot mai largi a maselor de oameni ai muncii Ia conducerea statului. „Consiliile oamenilor muncii, maghiari, germani, sîrbi, ucraineni, — se relevă în Teze — vor trebui să desfășoare o largă activitate de mobilizare a naționalităților conlocuitoare. în spiritul frăției și al muncii unite cu poporul român, pentru înfăptuirea programului partidului, pentru în

Dragi tovarăși,Comitetul Central al P.C.U.S. a împuternicit delegația noastră să salute cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și să transmită tuturor comuniștilor, oamenilor muncii din România socialistă, un salut frățesc din partea comuniștilor sovietici, din partea poporului sovietic. (Aplauze înde
lungate).Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist Român sînt legate prin decenii de luptă comună împotriva imperialismului și fascismului, pentru idealurile clasei muncitoare. Țările noastre sînt unite prin relații de alianță în cadrul Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Pentru poporul sovietic, poporul român este prieten și tovarăș de luptă în marea operă de făurire a noii orînduiri sociale. (Aplauze puternice).Congresul dumneavoastră face bilanțul activității partidului în conducerea tuturor domeniilor vieții din țară, trasează perspectivele de viitor. Lucrările Congresului demonstrează activitatea multilaterală a organizațiilor de partid, eforturile intense ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității pentru construirea societății socialiste. (Aplauze).După eliberarea de sub jugul fascist, tntr-o perioadă istorică scurtă, oamenii muncii din România și-au transformat țara într-un stat socialist cu o industrie și o producție agricolă dezvoltate, cu o știință și cultură înaintată.Succesele obținute de țara dumneavoastră și de alte țări socialiste sînt, de asemenea, rezultatul întrajutorării lor lor colaborări și militare.Prietenia și socialiste ocrotesc independența și suveranitatea fiecăreia din ele împotriva atentatelor din partea imperialismului și le asigură condițiile necesare pentru munca pașnică constructivă, pentru progresul accelerat pe drumul socialismului și comunismului.Sistemul mondial al socialismului exercită astăzi o uriașă înrîu- rire asupra dezvoltării întregii omeniri și reprezintă forța hotărî- toare în lupta antiimperialistă. Acest fapt a fost recunoscut unanim, încă o dată, la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești care a avut loc recent Ia Moscova.Știm bine cu toții ce luptă înverșunată duc imperialiștii pe toate liniile împotriva țărilor socialiste. In această luptă, adversarii noștri de clasă folosesc orice mijloace : de la tactica perfidă a

„construirii de punți", care are ca scop să submineze coeziunea țărilor socialiste, să producă zîzanii între ele, pînă la sprijinirea deschisă a forțelor antisocialiste și organizarea de comploturi contrarevoluționare ; de la încercările de penetrație economică — pînă la intervenții militare directe.Manifestînd vigilență politică, solidaritate proletară în apărarea cuceririlor socialismului, partidele comuniste și oamenii muncii din țările frățești nu numai că resping aceste atacuri ale imperialismului, dar le și dau lovituri simțitoare, determinînd schimbarea continuă a raportului de forțe în favoarea lor.Viața ne învață că succesele în lupta împotriva imperialismului depind în mod direct de coeziunea țărilor socialiste, a partidelor comuniste frățești și a tuturor forțelor progresiste ale contemporaneității.Exemplul eroicului popor vietnamez care provoacă înfrîngeri agresorilor americani, pe care i-au silit să ia loc la masa tratativelor, demonstrează convingător că un popor care s-a ridicat la lupta pentru independența sa și care se bizuie pe sprijinul țărilor socialiste frățești, pe solidaritatea . mișcării comuniste mondiale, este invincibil. (Aplauze puternice).Partidele comuniste și muncitorești care au participat Ia Consfătuirea internațională au subliniat cu toată puterea că apărarea socialismului este o îndatorire in- ternaționalistă a comuniștilor.Pentru comuniștii din țările socialiste aceasta înseamnă, înainte de toate, necesitatea de a manifesta o grijă maximă pentru voltarea continuă a strînsei borări politice și economice țările socialismului, pentru rirea potențialului lor defensiv colectiv.De o importanță deosebită sînt

mem-

rezultatul frățești, al strînsei politice, economicecolaborarea țărilor

dez- cola- între întă-

eforturile statelor socialiste bre ale Tratatului de la Varșovia pentru întărirea organizației lor defensive care asigură securitatea țărilor noastre în condițiile existenței blocului agresiv N.A.T.O., în care rolul principal îl joacă imperialismul american, ale activizării veleităților expansioniste ale cercurilor militariste și forțelor neofasciste din R.F.G., care caută să revizuiască rezultatele celui de-al doilea război mondial.Coeziunea și unitatea noastră de acțiune joacă un rol de cea mai mare importanță în sprijinirea mișcării de eliberare națională, a luptei juste a popoarelor arabe împotriva agresiunii Israelului încurajat de imperialismul interna- ' ționâl.Lozinca unității de acțiune a tuturor forțelor revoluționare anti- imperialiste este cea mai combativă, cea mai actuală lozincă a timpurilor noastre. Tocmai de aceea, problema unității a fost tema principală a forumului internațional al comuniștilor, care a constituit un eveniment remarcabil în viața mișcării comuniste mondiale, o etapă importantă în cimentarea unității acesteia.Consfătuirea a făcut o profundă analiză a actualei situații din lume, a definit căile luptei popoarelor împotriva imperialismului, pentru pace, democrație, pentru progres național și social.Tovarăși 1 Astăzi, cînd statele socialiste au făurit un fundament trainic pentru creșterea economică multilaterală, ele sarcini tot mai importante meniile dezvoltării continue nomiei lor, al progresului al ridicării nivelului de porului, al dezvoltării culturii.In rezolvarea acestor o mare importanță sînt hotărîrile adoptate în unanimitate la cea de-a XXIII-a sesiune
Mesajul C.C. al P.C.U.S.

al X-lea al Partidului

își propun în do- a eco- tehnic, al po-trai științei sisarcini de
specială a

C.A.E.R. Programul complex trasat de sesiune cu privire la dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase și realizarea integrării economice socialiste, bazate pe principiul internaționalismului socialist, pe respectarea deplină a liberului consimțămînt și a suveranității de stat, corespunde intereselor fundamentale ale popoarelor noastre. (A- 
plauze).Se poate spune cu fermă convingere că, promovînd o politică marxist-leninistă consecventă, a- bordînd de pe poziții de clasă problemele actuale ale contemporaneității, partidele comuniste din țările socialiste vor întări și mai mult forța sistemului mondial al socialismului, vor face să crească influența acestuia asupra mersului evenimentelor mondiale, vor întări unitatea comuniștilor din lumea întreagă.Aprobînd cu căldură rezultatele Consfătuirii comuniste internaționale, linia partidului nostru în politica externă și în mișcarea comunistă mondială, comuniștii, oamenii muncii din Uniunea Sovietică, strîns uniți în jurul Comitetului Central al PC U.S., sprijină unanim declarația tovarășului L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., că partidul nostru nu va precupeți nici un efort pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste, își va îndeplini în întregime îndatorirea sa internaționalistă.Eforturile P.C.U.S. și ale întregului popor sovietic sînt îndreptate spre construirea comunismului, menținerea și întărirea păcii. Fiecare pas pe această cale duce la noi realizări în dezvoltarea economiei țării, la îmbunătățirea reală a condițiilor de trai ale oamenilor sovietici, la ridicarea nivelului cultural, la acumularea de noi valori ale științei și artei. (Aplauze).Situîndu-se pe poziții avansate într-o serie de direcții importante ale progresului tehnico-științific, țara noastră creează acum cele mai mari sisteme pnergetice din lume și aparate electronice unicale, puternice centrale atomo-electrice și uriașe nave aeriene supersonice pentru călători, promovează un vast program de explorare a Cosmosului. în ultimii 8 ani, producția industrială a U.R.S.S a crescut de peste 2 ori, iar cea agricolă — a- proape cu o treime. în țară s-a înfăptuit trecerea la săptămîna de lucru de cinci zile, cu două zile libere. Anual, peste zece milioane de oameni se mută în locuințe noi sau își îmbunătățesc condițiile de locuit. Instituțiile de învățămînt din Uniunea Sovietică dau țării anual circa un milion cinci sute de mii de specialiști cu studii superioare și medii speciale.Exercitîndu-și funcția de conducere în construirea comunismului, P.C.U.S. acordă o mare atenție sarcinilor dezvoltării continue a democrației socialiste, ale atragerii maselor populare largi la conducerea țării, promovării consecvente a principiului conducerii colective și celorlalte norme leniniste ale vieții de partid, dezvoltării și consolidării prieteniei frățești între popoarele țării noastre, educării oamenilor muncii în spiritul internaționalismului socialist și al atașamentului față de cauza comunismului.în prezent, activitatea partidului nostru și a întregului popor sovietic se desfășoară sub semnul pre-, gătirilor pentru centenarul nașterii întemeietorului partidului șl statului nostru — Vladimir Ilici Lenin, conducătorul mișcării comuniste internaționale. Jubileul leninist va fi marcat prin noi realizări în construirea comunismului. In fidelitatea față de măreața învățătură leninistă, în înfăptuirea poruncilor lui Lenin, vedem chezășia unor noi victorii remarcabile în lupta pentru cauza păcii, democrației. independenței naționale și socialismului. (Aplauze îndelung 
repetate).Permiteți-mi să dau citire textului mesajului de salut adresat de C.C. al P.C.U.S celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român :

adresat Congresului

Comunist RomanDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vă adresează în numele comuniștilor și al întregului popor sovietic, dv, delegaților la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și, prin dv, comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă România un salut frățesc și urări de succes lucrărilor Congresului. (Puternice aplauze).în cadrul familiei frățești a popoarelor statelor socialiste, oamenii muncii din România au obținut într-o perioadă istorică scurtă succese considerabile în construirea vieții noi ; astăzi Congresul al X-lea al P.C R. discută programul de dezvoltare multilaterală continuă a societății socialiste. Sîn- tem încredințați că, urmînd cu consecvență măreața învățătură marxist-leninistă, Partidul Comunist Român și întreg poporul român vor repurta noi victorii în desăvîrșirea construirii socialismului, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea continuă a bunăstării materiale a oamenilor 
lungi).Actuala uneltirile imperialiste, intensificarea cursei înarmărilor și activizarea blocurilor imperialiste. înăsprirea luptei ideologice pe arena internațională — toate reclamă o atitudine de clasă bine definită. întărirea

muncii.situație agresive

acțiune a

(Aplauze înde-internațională, ale cercurilor

coeziunii și unității de țărilor socialiste, a mișcării comuniste, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste. Un important rol mobilizator în întărirea acestei colaborări internaționale de luptă l-a avut Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești. în documentele consfătuirii este expus un vast program de luptă împotriva imperialismului în etapa actuală, pentru pace, democrație, independență națională și socialism. Experiența colectivă a partidelor frățești demonstrează convingător că îmbinarea sarcinilor naționale cu cele internaționale, dezvoltarea colaborării tovărășești și întrajutorării frățești în cadrul Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc sporesc forțele fiecărei țări socialiste, contribuie la consolidarea generală a pozițiilor socialismului în Europa și în lumea întreagă.Uniunea Sovietică promovează cu consecvență o politică de dezvoltare a relațiilor de prietenie cu poporul român. întărirea legăturilor între P.C.U.S. și P.C.R., dezvoltarea continuă a colaborării multilaterale reciproc avantajoase între Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România corespund intereselor fundamentale ale popoarelor țărilor noastre. Călăuzin- du-se după principiile leniniste ale internaționalismului proletar, comuniștii sovietici se pronunță nea-

bătut pentru adîncirea și dezvoltarea relațiilor frățești dintre partidele noastre, spre binele popoarelor sovietic și român, în interesul marii cauze a socialismului și comunismului.Dorim comuniștilor români noi succese în construirea socialismului, în asigurarea unei vieți pașnice și fericite a poporului român. (Aplauze).Trăiască unitatea și coeziunea comunității socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale ! (Aplauze).Trăiască marxism-leninismul I 
(Aplauze).

în continuare, tovarășul Katu- 
șev a spus:Permiteți-mi să transmit celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român un dar din partea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — o sculptură înfățișîndu-1 pe Vladimir Ilici Lenin. Leninismul, tovarăși, este izvorul prieteniei noastre, al unității noastre, al forței noastre. Fie ca chipul lui Lenin, conducătorul oamenilor muncii din lumea întreagă, ilustru internaționalist al cărui centenar se pregătește să-1 sărbătorească întreaga omenire progresistă, să-i însuflețească pe comuniști la noi victorii în lupta pentru socialism și comunism. (Asistența, în picioare, 
aplaudă îndelung).
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Salutul Partidului Comunist din Spâni 
CUVlNTAREA TOVARĂȘEI

DOLORES IBARRURI

Tovarăși și prieteni români,în numele Partidului Comunist din Spania, vă salut din inimă cu ocazia celui de-al X-lea Congres al dumneavoastră. (Aplauze).Prin voi, tovarăși delegați, salut clasa muncitoare din România, pe țărani, intelectuali, tineretul, pe femeile eroice și pline de abnegație din România, despre care a vorbit cu atîta respect, în discursul său, tovarășul Ceaușescu.Salut pe toți cetățenii patriei dumneavoastră care, sub conducerea Partidului Comunist Român, au transformat România agrară de ieri în România socialistă, industrială și înfloritoare de azi. (A- 
plauze puternice).Ca vechi tovarăși cu care mă reîntîlnesc după o lungă perioadă de timp, permiteți-mi să vă informez pe scurt despre politica și lupta partidului nostru comunist în condițiile procesului de descompunere a unei sîngeroase dictaturi fasciste, în condițiile cînd în țară începe să se contureze imaginea unei Spânii democratice.Țara noastră trece prin puternice frămîntări. Se ridică asemeni unui val puternic opoziția națională față de dictatură, opoziție ce cuprinde și forțele politice care într-o vreme au constituit pilonul regimului franchist. (Aplauze).în lupta împotriva sîngeroasei dictaturi a generalului Franco, impulsul fundamental vine din partea clasei muncitoare, care prin activitatea ei combativă, prin greve, manifestații și uneori prin ocuparea fabricilor, dezmembrează structurile de bază ale regimului — cum sînt „sindicatele verticale" și alte organizații tipic fasciste. în același timp, sînt create Comisii Muncitorești, care constituie deja o mare forță și reprezintă totodată baza viitoarei organizări sindicale democratice a clasei muncitoare spaniole.însuflețiți de exemplul clasei muncitoare, țăranii se încadrează tot mai mult în această luptă. Tineretul studențesc participă cu o extraordinară combativitate la rezistența întregului popor față de dictatură. El militează pentru o universitate liberă și democratică, fără caracter îngust de clasă, și pășește în luptă alături de muncitori și țărani, contribuind la e- fortul comun menit să deschidă drumul spre o Spanie democratică și socialistă.La rezistența și lupta împotriva dictaturii participă intelectualii și liberii profesioniști care au jucat un rol important în toate mișcările progresiste din țara noastră.Pentru prima oară în istoria Spaniei, un important sector al forțelor catolice — preoți, congregații religioase și chiar ierarhia ecleziastică — participă în mod deschis, alături de muncitori, la rezistența față de dictatură. S-a a- juns chiar la neobișnuita situație ca în Spania, cunoscută pentru reacționarismul claselor sale conducătoare, guvernul franchist, care se intitulează catolic și creștin, să înființeze o închisoare specială pentru preoții antifranchiști.Credem că este posibil — și spre acest țel se îndreaptă toate eforturile noastre — să realizăm, cu participarea în lupta pentru o Spanie democratică a tuturor acestor forțe, trecerea de la dictatură la un regim de democrație politică și socială, fără un nou război civil. Aceasta nu înseamnă că nu va trebui să înfrîngem rezistența pe care o vor opune grupările ultrareacțio- nare, perimate istoricește.în fața presiunii crescînde a importantelor forțe naționale care doresc transformări politice democratice în Spania, Franco a încercat să paralizeze activitatea opoziției și, în același timp, să asigure continuitatea regimului său prin- tr-o lovitură de teatru, numindu-1 moștenitor al dictaturii sale pe un principe din Casa de Bourbon.Tot ceea ce a reușit însă să obțină Franco prin numirea acestui principe, care înainte de a ajunge la tron se declarase fascist, nu este altceva decît o nouă dezbinare a forțelor care sprijineau dictatura și o ascuțire și mai puternică a contradicțiilor din sînul regimului. Această manevră a lui Franco compromite însă pînă și firavele perspective în care își puneau speranța grupările monarhiste spaniole. Monarhia reacționară, fascistă, pe care Franco vrea s-o impună Snaniei, a provocat o repulsie generală nu numai în interiorul țării, dai- chiar și în cele mai diferite cercuri ale opiniei publice internaționale.în fața acestui nou act dictatorial, arbitrar, care tinde să men

țină viu spiritul războiului civil și să închidă calea spre o soluționare fără vărsare de sînge a problemei spaniole, Partidul Comunist din Spania se pronunță, mai hotărît ca niciodată, pentru restabilirea Republicii Democratice și cheamă poporul să lupte pentru înfăptuirea sa.Nu putem uita — se arată în- tr-un document recent publicat de toate forțele de opoziție din Catalonia — că „puterea continuă să fie fascistă și totalitară, că se bazează pe un război civil și o rebeliune împotriva legilor votate de popor".Ca răspuns la încercarea fascistă de a perpetua dominația oligarhiei care refuză cetățenilor cele mai elementare libertăți, Partidul Comunist cheamă pe toți cei ce nu acceptă arbitrariul franchist să se unească pentru a impune respectarea dreptului poporului de a-și exercita voința și a-și exprima punctul său de vedere privind caracterul schimbărilor ce trebuie să aibă loc în Spania.Noi, comuniștii spanioli, sprijinim orice mișcare democratică de opoziție împotriva regimului franchist, indiferent cine sînt promotorii acesteia, fără să ne ascundem însă nici un moment convingerile noastre comuniste și obiectivele noastre socialiste. în acest sens, are o mare importanță recentul acord realizat între reprezentanții Partidului Comunist din Euzkadi, ai mișcării revoluționare naționale basce ETA și a preoților progresiști din Țara Bascilor privind lupta împotriva represiunii fran- chiste, pentru democrație, pentru dreptul popoarelor la autodeterminare și socialism.în condițiile grele ale fascismului, partidul nostru a știut să înțeleagă și să canalizeze aspirațiile noii clase muncitoare, ale studenților, ale tineretului rural, ale acestei generații pe care am putea-o numi „generația lui ’45" — forța care a dat un nou impuls întregii mișcări democratice și revoluționare din Spania și care constituie viitorul țării noastre. Datorită acestei politici — politică deschisă spre tineret — care este de altfel tradițională pentru Partidul Comunist din Spania — partidul nostru apare astăzi în centrul realității spaniole
Salutul Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NGUYEN VAN KINH

Dragi tovarăși,Delegația Partidului celor ce muncesc din Vietnam este foarte bucuroasă să participe la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român frățesc. (Puternice 
aplauze, îndelung repetate). în numele Partidului celor ce muncesc din Vietnam și al poporului vietnamez, adresăm Congresului și, prin Congres, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare și poporului român, salutul nostru călduros și urările noastre de succes deplin Congresului. (Vii aplauze, acla
mații).Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român se întrunește în momente în care întregul partid, întregul popor român se pregătesc să întîmpine cea de-a 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist, eveniment istoric de seamă în viața țării dumneavoastră.Douăzeci și cinci de ani constituie o perioadă scurtă în istoria unui popor, dar în acest răstimp poporul român a obținut succese remarcabile. Pornind de la stadiul unei țări slab dezvoltate, România a reușit să construiască o economie socialistă cu o industrie modernă și o agricultură multilateral dezvoltată. Producția industrială a crescut de 14 ori față de perioada antebelică. Nivelul de trai material și cultural al poporului român c«te în continuă creștere. Planul cincinal 1966—1970 este pe cale de a fi îndeplinit cu succes, creîn- du-se condițiile ca poporul român să facă pași importanți în edificarea socialismului. 

profund legat de forțele cele mai dinamice și mai combative. (A- 
plauze puternice).Dar activitatea desfășurată de partid și de forțele democratice din țara noastră nu este posibilă fără victime și grele sacrificii. Tribunalele militare și excepționale își continuă permanent activitatea. în închisori se află zeci de conducători de prestigiu ai muncitorilor, precum sînt Marcelino Camacho, Ariza, Hoyos, Faus, Pedro Hernandez, Otones, Ibarrola, Morin și numeroși studenți și intelectuali. în Asturia a fost arestat tovarășul Horacio Fernandez In- guanzo, membru al Comitetului nostru Executiv și conducător al minerilor asturieni. în Țara Bascilor autoritățile franchiste au cerut pedeapsa cu moartea pentru o serie de militanți ai rezistenței naționale basce.Noi, comuniștii spanioli, cunoaștem bine valoarea solidarității și internaționalismului proletar. Cînd în 1936, în fața răscoalei fasciste, pentru poporul spaniol s-a pus problema luptei sau a capitulării fără rezistență, Partidul Comunist din Spania și toate forțele muncitorești și democratice au preferat lupta, în locul unei capitulări rușinoase. A trebuit să luptăm și am luptat. (Aplauze).Și, în acea rezistență populară spaniolă, care a intrat în istorie ca una din paginile cele mai emoționante ale luptei popoarelor pentru libertate, nu am fost singuri. Alături de noi, au venit să lupte, în cadrul eroicelor brigăzi internaționale, comuniști, socialiști și demo- crați din multe țări, printre care și tovarăși din România, care n-au precupețit nimic, inclusiv viața, căzînd pe pămîntul Spaniei alături de eroii războiului nostru național revoluționar. (Aplauze pu
ternice).în acele zile grele, cînd toate guvernele democrate au abandonat Republica Spaniolă, o singură țară, prima țară socialistă, scumpa noastră Uniune Sovietică, a sprijinit poporul spaniol, dîndu-i posibilitatea să reziste eroic în fața armatelor agresoare ale fascismului internațional.în prezent, ca și în trecut, cînd poporul spaniol își intensifică e- forturile în lupta pentru răstur-

Partidul celor ce muncesc din Vietnam și poporul vietnamez se bucură de marile realizări obținute de poporul român. Aceste realizări constituie rodul hărniciei și al muncii creatoare a clasei muncitoare, a poporului român, sub conducerea Partidului Comunist Român, strîns legate cu colaborarea și întrajutorarea frățească în cadrul lagărului țărilor socialiste. Urăm în mod sincer Partidului Comunist Român și poporului frate român ca după acest Congres să obțină succese și mai mari în o- pera de întărire și dezvoltare a socialismului pe frumosul pămînt al României, contribuind astfel la consolidarea forței lagărului socialist în toate domeniile, în interesul păcii, independenței naționale, democrației și socialismului în întreaga lume. (Aplauze furtunoase).Dragi tovarăși, în Vietnam, după cum știe toată lumea, de mulți ani imperialismul american duce un război colonial local, de mare amploare, de o cruzime nemaiauzită, folosind peste o jumătate de milion de soldați în corpul expedi- ționar american, dotați cu armament și mijloace de război moderne, cu scopul de a transforma Vietnamul de sud într-o nouă colonie și o bază militară, vizînd să atace țările socialiste și să reprime mișcarea de eliberare națională în Asia de sud-est. Dar populația sud-vietnameză a făcut să eșueze „războiul special", iar în momentul de față face să eșueze „războiul local" dus de imperialismul american. în special, din primăvara anului 1968 pînă astăzi, Armata de eliberare și populația sud-vietnameză au dezlănțuit atacuri generalizate și insurecții simultane pe întreg teatrul de luptă, dînd lovituri zdrobitoare chiar în reperele lor, celor peste 1 200 000 de soldați americani, marionete și sateliți ai Statelor Unite, trezind un puternic e- cou în lume, zguduind Statele Unite, făcînd să se clatine potențialul agresiv al imperialiștilor americani.în încercarea de a evita înfrîn- gerea în Vietnamul de sud, imperialismul american a recurs la o forță aeriană modernă, echivalentă cu cinci divizii de aviație, pentru a ataca zi și noapte, timp de aproape patru ani, Republica Democrată Vietnam. Poporul nostru din partea de nord a țării, sub lozinca „producem și în același timp luptăm", a determinat eșecul răz- 

narea fascismului și instaurarea unui regim democrat, solidaritatea cu poporul spaniol își păstrează deplina actualitate, nu sub aspect sentimental, ci privită ca o problemă politică stringentă.Tovarăși,înainte de a încheia, aș vrea să mă refer pe scurt la Conferința internațională a partidelor comuniste de la Moscova care a constituit un eveniment politic și a reprezentat un important pas înainte spre o nouă unitate a mișcării comuniste internaționale. S-a dovedit că, în ciuda divergențelor existente, partidele comuniste și muncitorești, au putut să-și reafirme hotărîrea de a lupta unite împotriva imperialismului, pentru democrație și socialism. Conferința a contribuit la întărirea internaționalismului proletar. Noi, comuniștii spanioli, dorim să dezvoltăm în continuare legăturile frățești cu toate partidele comuniste și muncitorești.Aș vrea să exprim aici solidaritatea noastră deplină cu lupta eroicului popor vietnamez și să-l felicit, prin reprezentanții săi pre- zenți la acest Congres, pentru succesele obținute, avînd convingerea fermă că lupta lui va fi încununată de victoria totală asupra a- gresorilor imperialiști americani.Permiteți-mi să afirm aici, în fața celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și în fața reprezentanților celorlalte partide comuniste și muncitorești, că Partidul Comunist din Spania continuă neabătut, în cele mai grele condiții, istoria sa revoluționară de jumătate de secol de luptă. (Aplauze).Partidul Comunist din Spania va continua ca și pînă acum — căci arborii bătrîni au rădăcini adinei și nu pot fi smulși cu ușurință — să considere marxism-le- ninismul nu ca o dogmă încremenită și nici ca o legendă scrisă pe pergamente de muzeu, ci ca o teorie vie și actuală, ca o călăuză permanentă în lupta noastră pentru democrație și socialism.Acestea sînt cuvintele, tovarăși și prieteni români, pe care am vrut să vi le împărtășesc, în legătură cu situația țării noastre, precum și cu lupta și politica partidului și poporului nostru.în încheiere, permiteți-mi să vă adresez încă o dată cele mai calde urări pentru prosperitatea țării dumneavoastră, pentru noi și mari succese în construirea socialismului și comunismului în minunata dumneavoastră țară — România. 
(Vii aplauze, prelungite).

boiului de distrugere dus de imperialiștii americani, doborînd peste 3 300 de avioane americane, spulberînd așa-zisul „prestigiu al forțelor aeriene americane" ; totodată, a săvîrșit transformări socialiste, creînd, concomitent, în condițiile războiului,' bazele tehni- co-materiale ale socialismului. Am obținut rezultate însemnate în întărirea și dezvoltarea agriculturii colectivizate, care cuprinde 99 la sută din fărănime, am construit în toate provinciile o rețea a industriei locale cu peste 1000 de unități noi, am asigurat desfășurarea normală a comunicațiilor și transporturilor. Prin aceasta, s-a asigurat satisfacerea nevoilor indispensabile ale poporului nostru în producție, în luptă și în viața de toate zilele. Activitățile culturale, educative și sanitare cunosc o continuă dezvoltare. îndeosebi coeziunea politică și morală a poporului nostru este mai puternică ca ori- cînd. Prin succesele mari obținute în luptă și în producție, Nordul socialist își demonstrează superioritatea și forța, îndeplinind cu cinste rolul de bază revoluționară a întregii țări. (Aplauze puternice).Față de eșecurile tot mai grele pe care le-a suferit în ambele părți ale Vietnamului, față de presiunea puternică a opiniei publice mondiale și a celei americane, guvernul Statelor Unite a fost nevoit să anunțe încetarea necondiționată a bombardamentelor a- supra întregului teritoriu al Republicii Democrate Vietnam și să desfășoare convorbiri cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud în cadrul Conferinței cvadripartite de la Paris.Constituirea guvernului revoluționar provizoriu în Vietnamul de sud și recunoașterea acestui guvern de către douăzeci și trei de țări constituie un rezultat strălucit al succeselor militare, politice și diplomatice pe care le-a obținut populația sud-vietnameză, in special de la începutul primăverii a- nului 1968.Datorită înfrîngerii serioase suferite în Vietnam. în acest război de agresiune, Statele Unite au fost obligate să adopte măsuri de dezescaladare a războiului, dar caută prin toate mijloacele să termine războiul de pe o poziție de forță. în Vietnamul de sud, în ultimul timp, agresorii americani, a- flați în defensivă pasivă, continuă să intensifice războiul, folosind nebunește avioanele strategice B-52, gaze toxice și substanțe chimice,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu discutînd cu tovarășul Mialko Todorovici, șeful delegației Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

pentru a masacra în mod barbar poporul nostru, în scopul de a împiedica poporul din partea de sud să obțină victoria deplină. Noile practici promovate de Statele Unite și anume : consolidarea și modernizarea trupelor-marionete pentru a înlocui pas cu pas trupele americane ; întărirea administrației- marionetă de la Saigon în vederea „dezamericanizării" treptate a războiului etc. nu înseamnă altceva decît continuarea războiului de a- gresiune cu forțele militare ale marionetelor, ale valeților, în scopul de a diminua pierderile americane ; continuarea folosirii adminis- trației-marionete pentru a realiza politica lor neocolonialistă în Vietnamul de sud într-un cuvînt, cu asemenea practici, administrația Nixon continuă să se cramponeze de vechile țeluri agresive față de Vietnamul de sud; prin măsuri noi, ea crede că ar putea înșela poporul american și opinia publică mondială.împotriva nordului Vietnamului, Statele Unite continuă să trimită aviație de cercetare, organizînd provocări permanente, recurgînd la avioanele B-52 pentru a bombarda localități situate între paralela 19 și zona demilitarizată, comit noi crime, violează în mod grosolan suveranitatea și securitatea Republicii Democrate Vietnam. La Conferința de la Paris, Statele Unite eludează intenționat problema crucială și anume retragerea totală și necondiționată a trupelor americane și ale sateliților lor din Vietnamul de sud. Statele Unite continuă să repete mereu același refren și anume „retragerea reciprocă a trupelor", creînd în mod voit confuzie între agresori, pe de o parte, și cei care luptă împotriva agresiunii pe de altă parte. Totodată, americanii se cramponează de administrația-ma- rionetă a lui Thieu Kej Huong, războinică și coruptă, disprețuită și urîtă de poporul nostru. Pentru a face față opiniei publice care îi condamnă cu energie și care își exprimă sprijinul puternic soluției globale în 10 puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud (care a devenit soluția guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de sud), Nixon a prezentat recent așa- zisul „program în 8 puncte" și a organizat o conferință de presă la 19 iunie 1969 pentru a face o propagandă zgomotoasă așa-zisei „bu
Cafre Congresul al X-lea al Partidului

Comunist Român

Dragi tovarăși,In numele Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al clasei muncitoare și al poporului vietnamez, adresăm Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român și, prin Congres, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare și poporului român, salutul nostru călduros. (Vii 
și puternice aplauze).Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român, prin munca sa creatoare, a obținut și obține succese mari în construirea socialismului în Republica Socialistă România, edificînd o industrie modernă și o agricultură multilateral dezvoltată. Nivelul de trai material și cultural al poporului român este în continuă creștere.Partidul celor ce muncesc din 

năvoințe" a Statelor Unite. Faptul că Nixon a hotărît să-și retragă 25 000 de soldați dintr-un efectiv de peste 500 000 din corpul expe- diționar american nu este decît o manevră perfidă pentru a liniști și înșela opinia publică americană și mondială. Desigur, toate aceste procedee reacționare și perfide nu pot scoate administrația Nixon din actualul impas; dimpotrivă, ele duc la un impas și mai mare, la o înfrîngere și mai dezastruoasă.Poporul vietnamez este profund atașat păcii, însă unei păci în condiții de independență și libertate. Baza justă pentru rezolvarea pașnică a problemei vietnameze o constituie poziția în patru puncte a guvernului R.D.V. și soluția globală în 10 puncte a F.N.E. și a guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de sud. Baza esențială a acestei poziții și a acestei soluții constă în aceea că Statele Unite săvîrșesc o a- gresiune contra Vietnamului de sud și, deci, Statele Unite trebuie să înceteze agresiunea, să respecte drepturile naționale fundamentale și dreptul populației sud- vietnameze de a-și hotărî singură soarta ; Statele Unite au introdus trupele agresoare în Vietnamul de sud, deci, ele trebuie să retragă necondiționat toate trupele lor și cele străine din Vietnamul de sud. Atîta timp cît guvernul Statelor Unite nu renunță, cu încăpățî- nare, la țelurile lui agresive în Vietnamul de sud, atît timp cît nu consimte să accepte această poziție justă, rațională și logică, poporul vietnamez este hotărît să lupte pentru realizarea apelului președintelui Ho Și Min și anume: „cît timp mai există un agresor pe pămîntul nostru, continuăm lupta, îl măturăm de aici" și aceasta pentru independența și libertatea patriei, pentru îndeplinirea sarcinii internaționaliste față de popoarele care luptă împotriva imperialismului. „Armata și poporul nostru din întreaga țară, uniți ca un singur om, ținînd sus eroismul revoluționar, netemîndu-se de sacrificii și de greutăți, hotărîte să lupte cu perseverență și să impulsioneze rezistența, hotărîte să lupte și să învingă, continuă să dea lovituri pînă cînd Statele Unite își vor retrage total trupele, armata și administrația marionetă, pînă cînd se vor prăbuși complet, vor lupta pentru eliberarea Sudului, pentru a apăra Nordul, mergînd spre reuni-

Vietnam și poporul vietnamez se bucură de aceste mari succese și urează în mod sincer partidului comunist și poporului frate român ca, după acest Congres, să obțină noi și strălucite realizări în opera de întărire și dezvoltare continuă și multilaterală a cuceririlor socialismului pe pămîntul României frățești. (Aplauze îndelung repe
tate).în lupta sa sacră împotriva imperialiștilor americani agresori, pentru salvarea țării, poporul vietnamez se bucură în permanență de sprijinul și ajutorul prețios al partidului, guvernului și poporului frate român. Cu acest prilej, adresăm partidului, guvernului și poporului român mulțumirile noastre sincere. (Puternice aplauze).Fie ca solidaritatea și prietenia dintre partidele și popoarele 

ficarea pașnică a țării". Această hotărîre a întregului popor vietnamez este de neclintit. (Aplauze 
puternice).Dragi tovarăși, Vietnamul șl România sînt două țări frățești din lagărul socialist. Deși se află la 10 000 km distanță, popoarele țărilor noastre sînt însă strîns legate în lupta împotriva dușmanului comun : imperialismul, în frunte cu imperialismul american, și își aduc contribuția la obținerea victoriei definitive în opera comună a socialismului. (Aplauze).In construirea socialismului și în lupta împotriva agresorilor a- mericani, pentru salvarea țării, poporul nostru se bucură de sprijinul și de ajutorul activ, acordat da partidul, guvernul și poporul frate român. (Puternice aplauze). Cu acest prilej, în numele partidului, al guvernului și al poporului vietnamez, exprimăm recunoștința noastră sinceră pentru sprijinul și ajutorul prețios acordat de dumneavoastră. (Aplauze 
îndelungate, furtunoase). De la a- ceastă tribună, ne exprimăm încă o dată profundele noastre mulțumiri tuturor țărilor socialiste, partidelor comuniste șl muncitorești frățești, popoarelor întregii lumi, inclusiv poporului progresist american, pentru aprobarea, sprijinul și ajutorul luptei noastre drepte. (Aplauze). Sîntem convinși că frații și prietenii noștri din toate continentele vor intensifica lupta pentru a-i obliga pe imperialiștii americani să înceteze războiul de agresiune în Vietnam, să-și retragă total și necondiționat trupele lor și ale sateliților lor din Vietnamul de sud și să lase poporul nostru să-și rezolve singur treburile interne ; vor continua să acorde sprijin luptei noastre în toate domeniile, contribuind astfel ca rezistența noastră împotriva a- gresorilor americani, pentru salvarea țării, să obțină succese și mal mari, înaintînd spre cucerirea victoriei depline. (Aplauze).Fie ca prietenia dintre partidele noastre, dintre popoarele noastre vietnamez și român să se întărească și să se dezvolte în interesul ambelor noastre popoare, pentru succesul păcii, al independenței naționale, al democrației și socialismului în întreaga lume! 
(Aplauze puternice). Permiteți-mi să transmit scrisoarea de salut a Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a- dresată celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român frățesc :

Bucureștinoastre, vietnamez și român, să s« întărească și să se dezvolte pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar, în interesul popoarelor noastre, în interesul solidarității și prieteniei țărilor socialiste, pentru succesul păcii, al independenței naționale, al democrației și al socialismului în lume.Urăm succes deplin Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. (Vii și puternice a- 
plauze, aclamații prelungite).

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

CELOR CE MUNCESC 
DIN VIETNAM

(Asistența în picioare aplaudă în» 
delung).
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Salutul Partidului Comunist Italian
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

GIANCARLO PAJETTA

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
PAUL NICULESCU-MIZIL

delegat al organizației județene de partid Timiș

Dragi tovarăși,Salutul cald, frățesc, al comuniștilor italieni adresat Congresului vostru este salutul unor tovarăși de luptă care în condiții diferite de ale voastre, dar în mod concret, participînd zilnic la evenimentele țării lor, muncesc și luptă ca șl voi pentru socialism, pentru pace, pentru libertatea o- mului, împotriva imperialismului. 
(Aplauze).Cînd vorbim de larga bază de mase a partidului nostru, de cres- cînda aprobare ce ne este conferită de către oamenii muncii italieni, spunem aceasta pentru a ne aminti nouă înșine propria noastră sarcină revoluționară, pentru a aduce aici mărturia adevărului care a fost amintit și ieri în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu despre forța crescîndă a afirmării idealurilor socialismului, pentru a aduce mărturia prezenței luptelor și a importanței clasei muncitoare din țările cu capitalism dezvoltat.A trecut numai un an și ceva de cînd, la 19 mai 1968, din patru italieni unul a susținut prin votul său Partidul Comunist Italian. Cînd partidul nostru a obținut opt milioane și jumătate de voturi poate că cineva își închipuia că ceea ce s-a schimbat au fost doar datele unei statistici electorale. Cite unul mai neîncrezător, cîte un altul aproape în derîdere, cre- zînd că vor putea împiedica schimbarea lucrurilor, ne întrebau ce semnificație pot avea voturile noastre față de voturile care au servit la alegerea deputaților majorității, a parlamentarilor care aleg pe miniștri, a celor care vor elabora legile. In schimb, noi, comuniștii, am considerat votul ca un semn evident al unei profunde crize sociale, ca expresia unei cotituri spre stînga a maselor populare. Am dorit ca votul să constituie un motiv pentru o mai puternică mobilizare unitară a bărbaților și femeilor care sînt protagoniștii vieții țării nu numai cînd sînt chemați la urne, dar și în înfruntarea politică, în luptele sociale, în cuceririle cotidiene.Anul care a trecut a văzut avîn- tîndu-se în luptă generațiile noi. Tinerii s-au luptat cu elan șl, deși uneori în rîndurile lor se manifestau tendințe contradictorii, totuși acesta a fost anul ruperii cu tradițiile de autoritarism în școli. Astăzi, ca urmare a acestor lupte, problemele unei reforme democratice a școlii nu mai pot fi aminate, iar studenții au devenit alții, realitatea școlii Italiene a devenit alta.Muncitorii din marea industrie au dus mari lupte nu numai pentru revendicări sindicale. ' Lupta muncitorilor a înglobat revendicarea reformei asigurărilor sociale, a smuls noi drepturi democratice la locurile de muncă, între care dreptul Adunării de uzină, cu delegați ai diferitelor secții. S-a dat riposta represiunii patronale, stă

Secvența din filmul unor zile memorabile

vilind-o. Clasa muncitoare s-a situat în fruntea tuturor păturilor populare. Grevele generale, care au cuprins regiuni întregi, care au blocat activitatea concernului FIAT și, o dată cu aceasta, a întregului oraș Torino, au pus în fața guvernului patronatului problema scumpirii vieții, problemele locuințelor, chiriilor, transporturilor, folosirii mîinii de lucru.La sate, luptele au căpătat o mare amploare, un caracter organizat și o dîrzenie cum nu s-au mai văzut de mulți ani. Poliția, care a ucis doi muncitori agricoli la Avola (în Sicilia), a tras și a ucis la Battipaglia (regiunea Neapole), și-a înmulțit arestările și persecuțiile, nu a putut însă frîna o mișcare care a dat peste cap împotrivirea înverșunată a clasei patronale și a aparatului represiv. Noile contracte ale muncitorilor agricoli care se încheie în aceste zile, cuceririle cu privire la salarizare și la dreptul de control asupra repartizării brațelor de muncă au demonstrat că nu a fost vorba doar de o revoltă disperată, ci de lupte care puteau să ducă și au dus la victorii.La originea crizelor care zguduie partidele coaliției de centru-stînga, a sciziunii din partidul socialist, a crizei de guvern și a soluționării ei șubrede și provizorii se află tocmai această mișcare a maselor, printre cei ce au luptat și luptă în primele rînduri fiind comuniștii italieni. Fără ei este imposibil să se ajungă la o situație mai avansată. împotriva lor nu este posibilă nici un fel de soluție. Impulsul spre unitatea sindicală, fermenții din lumea catolică, sfărîmarea barierelor anticomunismului constituie momente ale acestui proces.Muncitorii, țăranii, oamenii de știință, tehnicienii, funcționarii, care au intrat în luptă, chiar și a- tunci cînd acționează pentru revendicările lor proprii nu militează doar din simple motive de breaslă, cu o viziune limitată care să-i izoleze pe unii de ceilalți; ei, ca și generațiile noi, nu doresc doar ceva mai mult decît le oferă Societatea capitalistă ; ei vor o altă viață și o altă societate. Dovada cea mai evidentă a acestei noi conștiințe, a acestei maturități politice este oferită de legătura dintre aceste lupte și lupta antiim- perialistă. Climatul combativ și de solidaritate ce s-a creat în jurul luptătorilor din Vietnam, înțelegerea lecției de tenacitate, eroism și înțelepciune politică care ne vine de acolo au o semnificație ce nu poate fi ignorată. Lupta împotriva bazelor militare străine șl împotriva N.A.T.O., definirea Imperialismului american drept dușman comun caracterizează mai mult decît orice altceva acest proces. în cadrul unor hotărîri comune ale forțelor democratice, în manifestații impunătoare și chiar în focul ciocnirilor, noi am declarat aceasta în mod clar, fără e- chivoc.Cînd noi afirmăm caracterul național și, în același timp, internaționalist al partidului nostru, cînd repetăm lozinca lui Togliatti privind necesitatea unității în diversitate vrem să afirmăm că este necesar un nou internaționalism, mai larg, real și eficace și, în același timp, credem că interpretăm realitatea țării noastre, continuînd și reînnoind glorioasa istorie a partidului nostru. (Aplauze puternice, 
îndelungate).în acest spirit am participat la Conferința de la Moscova, unde ne-am adus cu sinceritate și loialitate contribuția noastră. De a- ceea, deși ne-am exprimat dezaprobarea asupra unor puncte cu care am considerat că nu putem fi de acord și asupra cărora am cerut o dezbatere și o aprofundare care să ne fi permis să avansăm mai sigur și mai uniți în noile condiții, am apreciat totuși pozitiv modul în care s-a desfășurat în- 

tîlnirea și posibilitățile pe care a- ceasta le poate oferi pentru viitor. Afirmăm încă o dată că am dori ca această întîlnire, stimulînd confruntarea de idei și subliniind ceea ce ne găsește strîns uniți în lupta antiimperialistă, să poată contribui la o nouă și mai trainică unitate internaționalistă, pe care o considerăm necesară și posibilă. 
(Aplauze îndelungi).Fiecare etapă a istoriei partidului nostru ne-a găsit ancorați în realitatea națională, în căutarea unei căi italiene și, în același timp, prin opiniile și prin acțiunea noastră, prezenți în lupta internațională.Partidul nostru a fost creat de către oamenii generației Marii Revoluții din Octombrie ; el a fost călăuzit de conducători ca Gramsci și Togliatti, care i-au învățat pe muncitorii italieni să strige „Trăiască Lenin“, „Trăiască Sovietele", exprimau dezideratul de a se constitui comitete muncitorești în fabricile din Italia, de a se realiza acea alianță dintre muncitori și țărani de care reformiștii erau incapabili, de a se organiza în țara noastră un partid revoluționar de avangardă.Partidul nostru amintește ca de un moment culminant al activității sale ilegale și antifasciste, de generația Spaniei — aceea a vechilor și tinerilor combatanți, entuziasmați la ideea de a lupta în Spania pentru libertatea acelei țări și pentru propria lor patrie, gata de a înfrunta închisorile din Italia și totodată de a-și afirma solidaritatea lor cu Republica Spaniolă.Noul partid, așa cum l-a dorit Togliatti, a înglobat generația care a luptat în Rezistență. El și-a îm- plîntat rădăcinile și a crescut năvalnic ca o componentă a mișcării antifasciste și antinaziste, care, de Ia Moscova și Stalingrad, din Franța, Iugoslavia, Bulgaria și România, a cuprins Europa. Tocmai în acea luptă de partizani, dusă cu arma în mînă, legîndu-ne cu masele, strîngînd alianța cu forțele naționale, am devenit un mare partid de cadre și de mase.Astăzi nu întîmplător se vorbește în Italia despre generația Vietnamului. Este vorba încă o dată atît de lupta vechilor combatanți cît și de cea a tinerilor, femeilor și chiar a copiilor. Este climatul unei noi etape de lupte și de victorii, pornind de la conștiința că înainte de toate este necesară îndeplinirea propriei datorii în propria țară. (Aplauze puternice). A nu aștepta de la alții, ci a da din plin contribuția propriei experiențe, care cuprinde printre altele și modul de a înțelege și de a realiza, conform specificului național, experiența mișcării muncitorești internaționale, aceasta înseamnă a munci și a lupta pentru cauza comună a libertății și socialismului. 
(Aplauze îndelungate).Ni se pare că tocmai în felul acesta putem să vă aducem un sincer salut, dragi tovarăși români, care în țara voastră ați construit bazele unei vieți noi și care la acest congres vă angajați să mergeți mai departe, cu mai multă forță și cu mai mult avînt ca ade- vărați comuniști. (Aplauze).Ni se pare că tocmai în felul a- cesta putem folosi prilejul pentru a exprima solidaritatea noastră frățească cu reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești, al mișcărilor de eliberare ; de a putea reînnoi apelul și angajamentul la o unitate mai puternică și mai activă.Trăiască prietenia frățească dintre comuniștii italieni și români I 
(Aplauze).Trăiască lupta muncitorilor și popoarelor din fiecare țară împotriva forțelor asupririi, exploatării și războiului ! (Aplauze).Trăiască libertatea, pacea și socialismul ! (Aplauze puternice).

Tovarăși,In deplin acord cu aprecierea cuprinsă în Raportul de activitate al Comitetului Central, doresc, în primul rînd, să subliniez uriașa însemnătate a acestui Congres pentru viața partidului și poporului nostru, a documentelor- program aflate în dezbaterea sa, care deschid perspective cum n-a mai cunoscut istoria acestei țări, o etapă hotărîtoare în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Analizînd activitatea excepțional de bogată în toate domeniile vieții sociale desfășurată de Comitetul Central, de întregul partid după Congresul al IX-lea, precum și bazele principiale și rațiunile practice ale politicii noastre, Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un document în care-și găsesc o strălucită expresie trăsăturile liniei generale a partidului nostru — abordarea problemelor în spirit științific, fidelitatea față de adevărurile marxism-leninismului și aplicarea lor creatoare în funcție de particularitățile specifice țării noastre, precum și de condițiile fiecărei etape, capacitatea de a elabora cele mai potrivite soluții pentru prosperitatea națiunii noastre socialiste și înaintarea ei neîntreruptă pe calea progresului și civilizației. (Aplauze).Tovarăși,Comitetul Central al partidului a acordat o mare atenție muncii ideologice și a desfășurat o intensă activitate pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Sînt cunoscute măsurile luate pentru avîntul învăță- mîntului de toate gradele. Partidul dezvoltă o largă activitate proprie de educație prin învățământul de partid — care cuprinde a- proape două milioane de oameni și dispune de un puternic corp de lectori și propagandiști cu înaltă calificare — și, în același timp, desfășoară o vastă muncă politică, educativă în rîndul maselor ; dispunem de un sistem dezvoltat de cluburi, cămine culturale și alte așezăminte și instituții cultural- artistice. A crescut numărul ziarelor centrale, locale și al publicațiilor social-culturale, au fost înființate ziare în fiecare județ, iar acolo unde trăiesc și naționalități conlocuitoare, — de asemenea, ziare și publicații în limbile acestora. O largă răspîndire au cunoscut radioul și televiziunea. Trebuie relevate rolul activ al orga
nizațiilor de partid în conducerea 
și desfășurarea întregii munci 
ideologico-educative, contribuția de seamă a organizațiilor obștești, participarea la această activitate a cadrelor de bază ale partidului, aportul prețios al intelectualilor de prestigiu, valoroși oameni de cultură, cercetători, cadre didactice.Simpla evocare a multiplelor forme și mijloace educative nu spune însă totul. Esențial este că în trăsăturile înaintate care configurează fizionomia politico-cultu- rală, spirituală și morală a oamenilor muncii, în participarea lor tot mai activă și mai responsabilă la conducerea treburilor obștești, în dezvoltarea unității politice a națiunii noastre socialiste sînt încorporate, din plin, și roadele acestei intense activități educative desfășurate de partid. (Aplauze).Desigur, aceste rezultate trebuie privite în spiritul de înaltă exigență și responsabilitate caracteristic partidului nostru, prin prisma noilor sarcini și obiective, a necesității de a se elimina neajunsurile și lipsurile care mai persistă în activitatea ideologică și educativă. In actuala fază a construcției socialiste, o dată cu dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico- materiale, cu maturizarea relațiilor de producție socialiste și perfecționarea formelor de conducere a vieții economico-sociale, cu adîn- cirea multilaterală a democrației orînduirii noastre, trebuie să privim într-un mod calitativ nou și problema conștiinței socialiste.Partidul nostru făurește concomitent atît premisele materiale cît și cele spirituale ale societății socialiste multilateral dezvoltate, premise aflate într-o unitate și interacțiune dialectică. Dezvoltarea conștiinței reprezintă o legitate, impunîndu-se ca o caracteristică esențială și necesară a procesului construcției socialiste — proces de 
creație istorică rațională, care presupune participarea conștientă a 

celor mai largi mase ale poporului. Gradul și eficiența acestei participări sînt într-un raport direct nu numai cu lărgirea democrației socialiste, ci și cu nivelul cultural- științific al membrilor societății; oricît de largi ar fi structurile democratice și cadrul lor instituțional, cine rămîne în urmă ca nivel de cultură și cunoștințe va putea participa tot mai puțin la rezolvarea problemelor obștești, într-o societate care exclude tot mai mult diletantismul, empirismul, rudimentul de cunoștințe. (Aplauze puternice).Concepția partidului nostru despre educația socialistă este expusă în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu care arată că aceasta 
„implică atît cunoașterea temeinică 
a ceea ce este valoros în domeniul 
culturii, științei și tehnicii contem
porane, stăpînirea deplină a profe
siunii, cît și însușirea concepției fi
lozofice despre lume și societate a 
partidului nostru — materialismul 
dialectic și istoric — formarea unei 
atitudini cetățenești înaintate. A- 
cestor 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".Această concepție pornește de la ideea fundamentală că socialismul 
se bazează pe știință, pe cultură, că orînduirea noastră socială, spre a-și afirma în practică superioritatea asupra capitalismului, trebuie să integreze organic tot ce este mai înaintat, tot ce făurește omul mai prodigios în creația materială și spirituală.O deficiență serioasă în activitatea educativă constă în înțelegerea ei unilaterală, simplistă, de către unii activiști — fie în sensul reducerii muncii de propagandă la automatismul repetării unor teze politice schematice sau lozinci cu caracter general, fie în sensul că însușirea cunoștințelor tehnico-știin- țifice, culturale ar epuiza conținutul acestei activități. Or, în concepția sus amintită a partidului nostru, nivelul politic nu poate fi privit detașat de nivelul culturii; 
ambele laturi se cer a fi îmbinate strîns în procesul unitar al activității educative — comunistul trebuie să fie un militant politic ho- tărît și, totodată, un om cult, instruit, receptiv față de toate valorile cunoașterii umane.în același timp, cunoștințele de specialitate nu sînt suficiente în sine și nu conduc în mod spontan la o concepție științifică despre lume ; ele se cer sădite în terenul fertil al unui mod de gîndire înaintat, al filozofiei noastre materialistdialectice. A grefa, pe fondul general al atașamentului ferm al comuniștilor și întregului popor față de idealurile comunismului, cunoștințe de specialitate tot mai a- profundate — acesta este impera
tivul etapei actuale, direcția de 
bază pe care o preconizează mun
cii ideologice Congresul al X-Iea !în întreaga lor activitate ideologică, organizațiile de partid trebuie să aibă în vedere că o trăsătură fundamentală a evoluției societății noastre este dinamismul 
mutațiilor din structura culturală 
a populației, care se manifestă atît în creșterea masivă a numărului inginerilor, tehnicienilor și altor intelectuali proveniți direct din rîndurile oamenilor muncii, cît și fenomenul de masă al creșterii gradului de pregătire profesională și culturală al clasei muncitoare și țărănimii, al întregii populații.Linia partidului nostru de ridicare culturală a întregului popor se înscrie în procesul necesar al evoluției spre comunism care conduce la perspectiva, descrisă de Marx și Engels, a lichidării deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală. Și, firește, la aceasta se poate ajunge nu prin coborîrea și uniformizarea, ci, dimpotrivă, prin asigurarea unui nivel înalt și multilateral de cultură al tuturor membrilor societății. Dezvoltarea electronicii, automaticii, ciberneticii și altor ramuri ale producției moderne cere în mod 
obligatoriu un muncitor cu un grad superior de cunoștințe tehnico-științifice, așa cum în viața satului mecanizarea, irigațiile, chimizarea impun învățămînt și cultură, cunoștințe științifice.Din toate acestea decurge necesitatea stringentă ca organele și organizațiile partidului, de la comi
tetele județene pînă Ia organizații
le de bază, organizațiile sindicale și 
de tineret, celelalte organizații ob
ștești, comitetele de cultură și artă, 
ministerele de specialitate, să acor
de cea mai mare atenție creșterii 
gradului de pregătire profesional- 
culturală a oamenilor muncii, pro
pagării în mase a cunoștințelor 
tehnico-științifice și economice, să 
se ocupe cu perseverență de pro
blemele ridicării substanțiale a ca
lificării tehnice a muncitorilor și 
agrozootehnice a țărănimii, împros
pătării și modernizării sistematice 
a cunoștințelor specialiștilor, îngri- jindu-se cît mai îndeaproape de problemele școlii, în primul rînd de 
conținutul procesului de învăță
mînt de toate gradele.Avînd în vedere dezvoltarea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții sociale. procesul sănătos de creștere permanentă a rîndurilor sale prin primirea de noi și noi detașamente de muncitori, țărani, intelectuali, din rîndurile celor mai buni fii ai poporului, problema educării partinice, înarmării tuturor comuniș

tilor cu concepția marxist-leni- nistă, însușirii profunde a modulul de gîndire și acțiune al partidului nostru, a normelor vieții interne de partid se impun ca un obiectiv pri
mordial al activității ideologico-e
ducative a tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid.In centrul muncii cultural-educative de masă trebuie situată permanent cultivarea dragostei nețărmurite a tuturor cetățenilor, a tineretului față de patria socialistă, ideea slujirii fără preget a poporului. Activitatea educativă trebuie să contribuie la întărirea continuă a unității și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, reliefînd comunitatea intereselor fundamentale ale tuturor celor ce-și consacră forțele strălucirii acestor meleaguri, cinstind tradițiile înaintate, de luptă revoluționară comună și culturale progresiste ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare. Ea trebuie să educe masele în spiritul internaționalismului proletar, al prieteniei și solidarității frățești cu popoarele țărilor socialiste, cu lupta comuniștilor, a clasei muncitoare și a tuturor popoarelor pentru libertate și dreptate socială.Organizațiile de partid, de masă și obștești au datoria să se ocupe îndeaproape de dezvoltarea relațiilor noi, ■ socialiste, dintre oameni, de înrădăcinarea principiilor eticii comuniste și echității socialiste, să promoveze un spirit combativ împotriva concepțiilor mistice, retrograde, a ideologiei străine, a mentalităților înapoiate care contravin normelor de conviețuire din societatea noastră.Referitor la amploarea bazei materiale a activității politico-ideolo- gice și culturale de masă, doresc să subliniez că una din sarcinile cele mai importante este folosirea ei în mod polivalent, mult mai intensă, eliminarea tendințelor de fărîmi- țare excesivă, care duc la dispersarea forțelor, încetinind în același timp procesul de creștere calitativă. Și aici, ca și în toate domeniile, trebuie să se manifeste un mai puternic spirit gospodăresc, o mai eficientă utilizare a fondurilor și mijloacelor existente.în cadrul general al activității e- ducative prezintă o deosebită importanță creșterea preocupării organizațiilor de partid pentru infor
marea politică a maselor. în ultimii ani s-au făcut mari progrese în a- cest domeniu — un exemplu inspirator fiind însuși stilul de muncă al conducerii de partid, caracterizat prin consultarea largă a maselor și informarea lor deschisă, activitate întemeiată pe cunoscuta idee a lui Lenin care sublinia că „un stat 
este puternic prin conștiința mase
lor. El este puternic atunci cînd 
masele știu totul, cînd sînt în sta
re să judece totul și cînd fac totul 
în mod conștient".Trebuie ca în activitatea curentă a tuturor organelor și organizațiilor de partid să se înrădăcineze practica dezbaterii cu masele a tuturor problemelor esențiale pe plan local, a tuturor deciziilor mai importante — așa cum procedează conducerea partidului pe plan național. Fiecare activist cu muncă de răspundere trebuie să participe la activitatea politică de masă, să fie un propagandist fervent al politicii partidului, să se întîlnească sistematic cu membrii de partid, cu oamenii muncii pentru a-i informa asupra preocupărilor noastre. a lămuri temeiurile politicii partidului nostru.O sarcină de cea mai mare însemnătate a organizațiilor de partid este perfecționarea activi
tății de propagandă, a învățămîn- 
tuiui politico-ideologic. Trebuie să asigurăm ca învățămîntul de partid să realizeze o abordare vie a problemelor dezvoltării noastre sociale, extirpîndu-se formele șablonarde, rutiniere, care transformă inteligența în materie inertă, închid idei fremătînd de viață în carapacea formulelor stereotipe, condamnîndu-le la sclerozare și veștejire. Propaganda de partid trebuie să țină seama de nivelul schimbărilor din conștiința oamenilor, să îmbogățească efectiv gîn- direa cu idei înaintate, să deschidă orizonturi largi și să stimuleze capacitatea de orientare independentă, insuflînd pasiune și dăruire de sine în lupta pentru socialism.Acesta este spiritul în care conducerea de partid abordează problemele teoretice ale dezvoltării noastre socialiste. Definirea și caracterizarea etapelor înaintării societății noastre, căile de maturizare a relațiilor socialiste, perfecționarea formelor de conducere a vieții economice și sociale, raporturile dintre clase în condițiile schimbărilor survenite în structura societății, rolul națiunii și e- voluția funcțiilor statului în socialism, realizarea unității poporului și dezvoltarea rolului conducător al partidului, adîncirea democrației socialiste, căile de soluționare a contradicțiilor ce apar în socialism, problemele relațiilor dintre țările socialiste, din mișcarea comunistă internațională — lată numai cîteva din multitudinea problemelor în care partidul nostru își aduce contribuția de gîndire originală. După părerea mea, perioada care a urmat Congresului al IX-lea este cea mai fertilă din întregul răstimp de la e- liberarea țării nu numai în domeniul vieții materiale, ci și pe tă- rîmul activității teoretice, al gîn- dirii social-politice. (Aplauze pu
ternice).La această activitate sînt che

mate să aducă o mai mare contribuție științele sociale. Nu dorim să subapreciem progresele înregistrate în anii din urmă în diferitele discipline sociale, dar o analiză a situației nu poate să nu a- rate că, în ansamblul său, acest domeniu este rămas sensibil în urmă și are mari datorii față de societate. Principalul neajuns constă în faptul că aceste științe nu îndeplinesc încă decît sporadic și într-o măsură prea redusă o funcție de cercetare propriu-zisă, de 
prospectare a problemelor concrete ale dezvoltării societății — cercetare care să-și aibă finalizare socială. Predomină încă lipsa de curaj în abordarea problemelor, practica fetișizării unor teze preconcepute și a interpretării subiective a realității în spiritul acestor teze. Partidul cere lucrătorilor acestui domeniu să întocmească studii care să pornească de la analiza obiectivă temeinică a fenomenelor și proceselor de arzătoare actualitate pentru a oferi 
concluzii teoretice, a preconiza so
luții care să slujească practicii so
ciale, să ducă la o cunoaștere mai 
aprofundată a fenomenelor din so
cietate, să poată fi folosite in e- 
laborarea politicii.Este neîndoielnic că — așa cum s-a arătat în Raportul tovarășului Ceaușescu — se impune o analiză serioasă a situației, precum și a- doptarea unor măsuri de reorganizare și îmbunătățire a activității de cercetare din științele sociale.Desigur că pentru stimularea cercetării independente, sînt de cea mai mare importanță dezbaterile ideologice, confruntările libere de opinii. Partidul nostru încurajează și sprijină asemenea dezbateri în spirit științific, fără teama că, în discuții, ar putea a- pare și idei eronate. Intr-o confruntare de opinii acest lucru este inevitabil — iar fără discuții, fără controverse nu s-ar putea ajunge la infirmarea părerilor greșite, la reliefarea adevărului.Partidul nostru cere, în același timp, cercetătorilor din domeniul științelor sociale să ia parte activă la discuțiile internaționale în domeniul gîndirii politico-sociale, să urmărească și să analizeze în spirit critic curentele de idei produse pe plan universal de gîn- direa contemporană. Marxismul însuși nu s-a născut din sine, și nici nu se poate dezvolta în sine — fără contactul viu cu tot ce aduce nou procesul cunoașterii. Intemeieto rii marxismului ne-au dat strălucite exemple de prelucrare și însușire a tot ce era înaintat la vremea respectivă. Cu atît mai mult astăzi, avînd toată încrederea în forța și superioritatea ideologiei marxiste, nu ne temem să cerem ideologilor noștri să se a- firme în arena luptei ideologice, să intensifice discuțiile și dialogurile teoretice. (Aplauze). Bineînțeles, corolarul permanent este poziția ideologică fermă, clară, spiritul militant, combativ față de ideologia străină, de ideile retrograde, idealiste.După părerea noastră, poate niciodată ca în zilele de astăzi, în care au apărut atîtea probleme complexe legate de prefacerile revoluționare pe harta politică a lumii, de construcția orînduirii socialiste în 14 țări, de implicațiile și efectele multiple ale revoluției tehnico-științifice, de modificările intervenite în condițiile naționale și internaționale ale luptei pentfi socialism, pentru pace, — poate niciodată ca azi nu s-a impus cu atîta forță necesitatea de a privi 
ir.arxism-leninismul ca o știință vie, neîncorsetată de nici un fel de canoane, de a concepe marxismul nu ca o disciplină în care s-a epuizat procesul cunoașterii, căci însăși viața pe care marxismul o reflectă este inepuizabilă. (Aplauze). Tocmai manifestînd receptivitate față de nou, față de viață, partidele comuniste își aduc, în lumina experienței lor de luptă, propria contribuție de gîndire revoluționară. Firește, potrivit diversității de condiții, este inevitabilă interpretarea variată a unor fenomene; acesta nu este în sine un fenomen negativ, ci, dimpotrivă, o expresie a maturizării mișcării comuniste, a creșterii capacității de analiză și gîndire originală — esențial fiind ca deosebirile de vederi să nu ducă la manifestări de încordare a relațiilor. Partidul nostru este a- deptul unor largi discuții tovărășești, argumentate, fără anateme, etichetări și blamări, în spirit constructiv, fără a se institui aprioric adevăruri absolute, ci confruntîn- du-se teoria cu practica — arbitrul suprem al adevărului. Din propria noastră experiență am învățat, așa cum s-a arătat în Raportul Comitetului Central, cît de greșită și dăunătoare a fost practica condamnării și blamării altor partide. De aceea consider întru totul justă propunerea de a se da mandat Comitetului Central ca în rezolvarea deosebirilor de păreri 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 — aceasta fiind metoda justă, principială, corespunzătoare atît cerințelor de progres în gîndirea politică, cît și intereselor unității și coeziunii țărilor socialiste, mișcării comuniste. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Ideea potrivit căreia unitatea și solidaritatea nu trebuie să fie a- fectate de diversitatea punctelor de vedere și nu trebuie concepute în sensul uniformității și al reducerii la același numitor formează una din coordonatele de bază ale activității internaționale a partidului nostru. Tocmai așer.înd permanent deasupra oricăror deosebiri de vederi ceea ce unește partidele comuniste, pornind întot- 
(Continuare în pag. a IX-a)
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(Urmare din pag. a VlII-a) deauna de la ce este comun, de la obiectivele noastre fundamentale, Partidul Comunist Român militează pentru relații de largă colaborare frățească cu toate statele socialiste — orientare de bază în politica noastră externă. (Aplauze). Noi vedem în sistemul socialist mondial o comunitate de state libere, independente și suverane, a căror colaborare internaționalistă multilaterală se bazează pe principiul fundamental și de nezdruncinat că singurul în drept să decidă asupra tuturor problemelor fiecărei țări — economice sau culturale, politice sau de apărare, interne sau externe — este partidul din țara respectivă, poporul respectiv, sînt forurile statutare de conducere ale partidului, organele conducătoare constituționale ale statului. (Aplauze puternice, înde
lungate). în spiritul aceleiași unități și solidarități internaționaliste, partidul nostru se pronunță și acționează cu hotărîre pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare frățească cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice și antiimperialiste — tovarășii noștri de idealuri și de luptă pentru făurirea lumii noi 1 (Aplauze puter
nice).Așa cum este cunoscut, partidul nostru acordă o deosebită importanță principiilor de bază ale relațiilor din mișcarea comunistă — pornind atît de la interesele poporului român, cît și de la necesități istorice de ordin general, de la realitatea că am ajuns la un stadiu în care această problemă prezintă o însemnătate hotărîtoare pentru întreaga dezvoltare a mișcării noastre. însuși procesul de creștere a sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste, filtrarea noii experiențe istorice din ultimele decenii au selectat și cristalizat bazele principiale ale acestor relații — respectiv principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale independenței, egalității, neamestecului în

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

PETRU BMAN 
delegat al organizației județene de partid Hunedoara

Este o cinste deosebită pentru mine să pot exprima de la această înaltă tribună a Congresului sentimentele de încredere și satisfacție, de entuziasm și mîndrie cu care minerii Văii Jiului au dezbătut Tezele pentru Congresul al X-lea al partidului, proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980. Adeziunea deplină față de conținutul acestor documente pornește din convingerea că drumul indicat de partid pentru dezvoltarea țării noastre în deceniul următor răspunde în cel mai înalt grad aspirațiilor de bunăstare, libertate și fericire ale întregului popor român.Programul propus ne deschide perspectiva construcției unei e- conomii moderne, bazată pe folosirea largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, pe o înaltă productivitate a muncii sociale, avînd ca țel asigurarea unui înalt nivel de bunăstare și civilizație întregului nostru popor. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Tezele și Directivele supuse dezbaterii Congresului constituie, prin conținutul lor științific, realist și mobilizator, documente de o excepțională însemnătate teoretică și practică pentru partidul și poporul nostru. Drumul ascendent pe care îl vom parcurge în etapa următoare constituie o continuare firească a a- plicării cu consecvență a hotărârilor Congresului al IX-lea, a rezultatelor pe care poporul nostru le-a obținut în construcția socialismului sub conducerea Partidului Comunist Român.în aplicarea sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres privind dezvoltarea producției de cărbune, au fost alocate pentru bazinul carbonifer Valea Jiului importante investiții pentru construcția de mine noi, dezvoltarea și modernizarea minelor în producție. în anii 1966—1968 au fost aplicate importante măsuri tehnice și organiza

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

PAUL NICULESCU-MIZILtreburile interne, dreptului fiecărui partid de a hotărî de sine stătător asupra întregii sale activități. Este incontestabil că recunoașterea acestor principii găsește teren tot mai larg — așa cum ilustrează o serie de manifestări din viața mișcării comuniste internaționale, inclusiv recenta Consfătuire de la Moscova a partidelor comuniste, care, în pofida minusurilor cunoscute, a prilejuit — așa cum s-a arătat în Raportul general — un schimb liber de păreri, a elaborat o platformă de luptă antiimperialistă, a consemnat în documentul final principiile de bază ale relațiilor din mișcarea comunistă — inclusiv ideea dezvoltării relațiilor cu toate partidele, participante sau nu la întîl- nire, deschizînd astfel posibilitatea afirmării unei noi unități, mai înalte și mai trainice, între partidele comuniste.Desigur, esențial este ca aceste principii să-și găsească aplicarea în viață, să fie realizate fiecare 
integral și, totodată, considerate ca un tot , unitar, din care nici unul nu poate lipsi, nu poate fi încălcat fără a afecta conținutul tuturor, fără a dăuna intereselor și influenței mișcării comuniste. După părerea noastră, numai astfel se poate asigura înfăptuirea misiunii istorice de a uni și conduce cu succes masele în construirea noii societăți, îndeplinirea înaltelor responsabilități ce revin comuniștilor față de poporul lor și totodată față de soarta socialismului în întreaga lume.în aceasta stă unul din izvoarele unanimității cu care poporul nostru aprobă și sprijină întreaga politică internă și externă a partidului nostru, cu care toate organizațiile partidului au dat mandat delegaților ca actualul nostru Congres să însărcineze viitorul Comitet Central să urmeze și în viitor această linie în relațiile internaționale. (Aplauze îndelung repe
tate).Aș dori să subliniez că în elaborarea și aplicarea liniei generale, ca și în organizarea și conducerea întregii activități a partidului și statului, merite deosebite revin to

torice, care au1 creat condiții pentru creșterea producției de cărbune la nivelul prevăzut de actualul plan cincinal. Realizări importante au fost obținute și pe linia dotării minelor cu utilaje și instalații de tehnicitate ridicată, ceea ce a avut ca rezultat creșterea în ritm accentuat a productivității muncii.Ne exprimăm recunoștința pentru deosebita grijă pe care conducerea partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, o manifestă permanent față de munca și viața minerilor din Valea Jiului. Cartierele noi cu locuințe confortabile, importantele așezăminte social-culturale puse Ia dispoziția minerilor, ușurarea eforturilor și creșterea securității muncii în subteran, creșterea continuă a nivelului de trai material și cultural sînt exemple grăitoare de materializare a acestei griji. O dovadă a aprecierii de care se bucură munca minerilor a fost și cinstea deosebită de a avea, în ultimii trei ani, de două ori în mijlocul nostru, în Valea Jiului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Manifestîndu-și dragostea și încrederea deplină față de partid, minerii Văii Jiului au întîmpinat Congresul al X-lea cu rezultate deosebite, reflectate în obținerea peste sarcinile de plan a peste 50 000 tone cărbune net, 26 milioane lei producție globală, 5,3 milioane lei economii la cheltuielile de producție. Minerii Văii Jiului au primit cu bucurie și unanimă adeziune propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu iubit al poporului nostru, conducător încercat, care a dovedit înaltă responsabilitate, abnegație și dăruire în fruntea partidului și statului să fie reales în funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. (Aplauze). Susținem cu toată încrederea a- ceastă propunere cu convingerea că prezența tovarășului' Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului este o garanție a aplicării cu consecvență a politicii de construire a socialismului, de apărare a independenței și suveranității țării noastre, de ridicare a României pe culmi tot mai înalte ale civilizației. (Aplauze).Așa cum s-a subliniat în Raportul Comitetului Central, în documentele supuse dezbaterii Congresului, pivotul progresului general al societății noastre îl va constitui în continuare politica marxist-leni- nistă de industrializare socialistă. Valorificarea mai eficientă a resurselor naturale ale țării constituie o premisă necesară a realizării industrializării socialiste. în acest context industriei miniere îi revin importante sarcini.în cele ce urmează vă rog să-mi permiteți să mă refer la cîteva probleme legate de activitatea industriei carbonifere. în anii care au trecut s-au făcut eforturi deosebite pentru mecanizarea muncii în 

varășului Nicolae Ceaușescu. în toți acești ani, tovarășul Ceaușescu a imprimat activității colectivului nostru de conducere trăsături de înaltă exigență și responsabilitate, dinamism și spirit de inițiativă, mereu proaspăt, manifestînd stăruință și perseverență față de aplicarea practică a deciziilor adoptate și, mai presus de orice, urmărind neobosit ca întreaga politică a partidului să corespundă necondiționat intereselor vitale ale națiunii noastre socialiste, ale poporului român din care facem parte, pentru care muncim și trăim, pentru care existăm, intereselor generale ale cauzei socialismului. (Aplauze furtunoase). Doresc, de asemenea, să relev infuzia de spirit înnoitor, de gîndire originală, rolul său de seamă în abordarea problemelor teoretice actuale, de cea mai mare însemnătate, ca și în continua dezvoltare a relațiilor internaționale ale partidului și statului nostru. Pentru toate acestea tovarășul Nicolae Ceaușescu se bucură de cea mai înaltă prețuire a partidului, a oamenilor muncii, a întregii noastre națiuni socialiste. Iată de ce îndeplinesc mandatul încredințat de organizația județeană Timiș de a susține realegerea sa ca secretar general al Comitetului Central, cu convingerea mea profundă că a- ceastă realegere constituie efectiv cea mai bună alegere pentru partidul și poporul nostru. (Aplauze 
furtunoase, îndelung repetate).Tovarăși,Programul elaborat de Congres cere organizațiilor de partid să-și dezvolte rolul conducător în toate sferele vieții ideologice, pune în fața activiștilor, a tuturor celor ce lucrează în acest domeniu sarcini de înaltă răspundere, care solicită pregătire temeinică, abnegație, pasiune și exigență. Fără îndoială că activul nostru de partid, toți comuniștii, toți militanții frontului ideologic își vor dărui întreaga lor energie înfăptuirii obiectivelor trasate de Congres, înfloririi și prosperității patriei noastre socialiste, triumfului cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze puternice).

subteran. Cu toate acestea mai sînt operații care necesită un mare volum de muncă. De aceea, sarcina prevăzută în proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 de concentrare a eforturilor pentru creșterea gradului de mecanizare, îndeosebi la lucrările grele care solicită un volum mare de muncă, este deosebit de actuală pentru industria carboniferă. în actualul cincinal s-au făcut primii pași spre mecanizarea complexă a extracției de cărbune în minele din Valea Jiului. De asemenea, în u- nele mine de lignit lucrează cu succes complexe de mecanizare în abataje.La mina Lupeni, unde gradul de mecanizare a tăierii și încărcării în abataje a depășit 20 la sută, s-a obținut o creștere importantă a productivității muncii. în abatajele mecanizate producția pe abataj și productivitatea muncii au crescut între 30 și 100 la sută. în întreaga mină producția este ritmică, colectivul minei fiind fruntaș pe bazin. S-au acumulat suficiente cunoștințe și o vastă experiență ca să se treacă de la mecanizarea unor operații izolate la mecanizarea complexă a procesului de extracție a cărbunelui. S-au creat condiții ca în anii care urmează să se încheie acțiunea de generalizare a mecanizării complexe în industria carboniferă la toate minele care întrunesc condițiile corespunzătoare.în acest sens, elaborarea de către Ministerul Minelor a unui program concret de dotare corespunzătoare a minelor va contribui la rezolvarea problemei asigurării minelor cu cadre stabile, la crearea bazei pentru creșterea, în continuare, în ritm accentuat a productivității muncii, o dată cu îmbunătățirea și ușurarea condițiilor de muncă din subteran. De asemenea, se vor crea premise pentru creșterea eficienței economice a activității în industria carboniferă. La această acțiune de generalizare a mecanizării în abataje trebuie să-și aducă contribuția, mai mult decît pînă acum, și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Perfecționarea laturii tehnologice și tehnice a procesului de producție atrage după sine necesitatea perfecționării și a laturii organizatorice. în cadrul măsurilor luate de partid pe linia perfecționării conducerii economiei, a luat ființă — cu caracter experimental — Centrala Cărbunelui Petroșani, de care aparțin bazinele carbonifere Valea Jiului, Anina și Țebea, centrală care realizează aproape 41 la sută din producția de cărbune a țării. Fără a avea încă premise spre a face o apreciere completă asupra noii forme aflate în experimentare, putem afirma de pe acum că centrala este o unitate economică bine închegată, că în cadrul acesteia se aplică mai consecvent principiul conducerii colective, sporind operativitatea rezolvării problemelor ridicate de activitatea complexă a unităților din subordine. Experimentăm în prezent forme noi de 

conducere la nivelul exploatării — unități cu gestiune economică proprie. Sîntem permanent preocupați de aplicarea formelor de conducere colectivă și de îmbunătățirea eficienței activității de conducere.Din prevederile proiectului de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 revin Centralei Cărbunelui Petroșani sarcini deosebite privind creșterea extracției de cărbune, perfecționarea proceselor tehnologice de preparare în vederea obținerii, în cantități sporite, a unor sortimente superioare de cărbune, mărirea producției de cărbune coc-
CUVlNTAREA TOVARĂȘUlUi

EUGEN BARBU
delegat al organizației județene de partid Brașov

Stimați tovarăși,în atenția generală a națiunii, cum a spus ieri de la această tribună tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a deschis cel de-al X-lea Congres al partidului nostru într-o atmosferă de entuziasm fără precedent. Am ascultat cu toții cuvîntul secretarului general și aș vrea să adaug că expozeul mi s-a părut de o înaltă ținută politică și filozofică, un document care angajează întreaga națiune. El a fost rostit într-un forum unde s-au a- dunat trimișii tuturor organizațiilor de partid din țară, invitații, cu și fără de partid, ziariști, comentatori de televiziune și radio, ca și țara întreagă care a putut să participe în mod nemijlocit cu ajutorul micului ecran la începutul dezbaterilor noastre, să audă ce au de raportat comuniștii țării despre munca lor de la un Congres la altul și mai ales ce vor să înfăptuiască în viitor. S-au spus aici și lucruri plăcute și s-au semnalat unele neajunsuri, cu competență, fără ironie, dar destul de apăsat, adică în felul în care ne-am obișnuit să auzim, de cîte ori este nevoie, cuvîntul partidului.Recapitulînd ideile directoare ale Raportului, aș vrea să mă opresc la cîteva dintre ele. Opera măreață de edificare a socialismului a fost caracterizată pe bună dreptate ca rezultantă a străduinței generale a unui popor liber, stăpîn pe destinele sale, într-o unitate de nezdruncinat care adună laolaltă pe muncitori, pe țărani și pe intelectuali. Cu toții sîntem, cum spunea odată cineva în mod fericit, în partid, nu lîngă sau alături de partid și asta mi se pare cel mai important lucru la ora de față, cînd pe întreg globul se vorbește cu admirație și uneori cu invidie despre țara de la Dunăre, aflată în marșul său spre comunism, spre o viață la care au sperat nu numai vizionarii ei. (Vii aplauze).Au fost evocate mărețele înfăptuiri ale oamenilor muncii, s-au dat cifre și s-au făcut și observații critice, lucru ce mi s-a părut semnificativ, au fost analizate mijloacele ce pot aduce îmbunătățiri procesului de producție șl s-au citit cotele planurilor viitoare de dezvoltare a României, planuri pe un deceniu, uluitoare în grandoarea lor dacă ne gîndim la ceea ce scria Eminescu, marele nostru poet, cînd vorbea despre 
program, criticînd așa-zisele planuri ale unui politician al vremii. Citez : „Atîtea programe au apărut în țară la noi de 14 ani încoace, emanate ba de la guverne provizorii, ba de la partizani, ba de la personalități politice izolate și a- tîtea decepțiuni amare au urmat tuturora încît orice om cu bun simț trebuie să-și învingă un sentiment de sfială cînd încearcă a recuceri pentru cuvîntul program înțelesul lui adevărat de serie de principii mărturisite, împărtășite sincer de mii de cetățeni, realizabile". Ce făcea, deci, fiul Ipotești- lor, decît politică studiind gradul de ipocrizie a unor guvernanți ce nu erau în stare decît să promită, nu să și înfăptuiască ? Dacă-i recitim articolele de fond publicate în ziarul „Timpul" constatăm ceva și mai interesant: autorul 
Luceafărului practica chiar reportajul social. E drept că realitatea timpului său era înfiorătoare și că nimeni nu ar fi putut scrie altfel decît așa : „Nimic, aproape absolut nimic nu se produce în țara aceasta decît pe tărîmul agricol: în cea mai mare parte agricultura noastră se lucrează într-un chip cu totul rudimentar și mulțumită nestatorniciei de temperatură ce domnește în valea dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră, producția noastră atîrnă de la bunăvoința cerului, de la mila elementelor lui". Nu o să abuzez de citate, dar parcă, după părerile unor critici din zilele noastre, marele Eminescu se ocupa de lucruri cu totul neinteresante, făcea realism socialist! ! ! Și dacă e s-o luăm la bani mărunți îl putem prinde cu lucruri și mai și: 

sificabil, dezvoltarea fabricării brichetelor de cărbune destinate uzului casnic. Aceste prevederi asigură dezvoltarea accentuată în cincinalul viitor a bazinelor carbonifere Valea Jiului, Anina și Țebea. Ne așteaptă o activitate intensă, multilaterală, care impune mobilizarea tuturor forțelor în domeniul cercetării, proiectării, organizării și conducerii producției.Sîntem hotărîți ca adeziunea noastră plenară față de programul propus de partid — de construcție a unei economii moderne, a unei industrii puternice și a unei 

în articolul Frază și adevăr, pur și simplu îl citează pe socialistul Bebel cercetînd starea precară a școlilor și a țăranilor ! ! ! Și pentru că poate vom reuși să respectăm timpul acordat, iertați-mă dacă-1 mai pomenesc încă o dată : iată-1 pe bădia Mihai enunțînd și principii de economie politică: „Calitățile morale ale unui popor atîrnă și de starea sa economică... Deci condiția civilizației statului este civilizația economică. A introduce formele unei civilizații străine, fără să existe corelativul ei economic, e curat muncă zadăr- nică".La toate aceste lucruri mă gîn- deam ieri în timp ce tovarășul Ceaușescu citea raportul său și a- junsese la capitolul dedicat poste
rității științei în care erau criticate niște practici ce pot fi valabile ți în literatură, unde mai mult ca în domeniul amintit se practică de către unii, ce-i drept puțini, sportul de-a nemurirea, sportul lansării manuscriselor în sticle ermetic închise și aruncate în Oceanul viitorului. Ascultînd cifrele expozeului și confruntînd munca noastră, a celor ce slujim parcă mai mult muzele, mi-am spus că datoria scriitorilor față de popor și de partid e foarte mare dacă ne gîndim la operele contemporane, la acele cărți ancorate în realitate, descriind lumea, și gîndurile ei legate de anii pe care-i trăim. Nu sînt un defetist și nu vreau să fiu contrazis de către colegi de-ai mei, în stare să citeze lucruri ce m-ar pune în încurcătură, dar pentru că am fost invitați de către secretarul general al partidului la critică și autocritică, să-mi fie îngăduit să afirm și unele lucruri mai puțin îmbucurătoare.Nu este un lucru necunoscut dumneavoastră că în ultimul sfert de veac, de la eliberare încoace, în România au apărut numeroase cărți dedicate revoluției noastre. Ceea ce mi se pare important este faptul că scriitori ca Tudor Arghezi, Ba- covia, Camil Petrescu și George Călinescu, adică numele mari ale literaturii noastre celei mai apropiate, au cîntat omul și munca sa, au cîntat socialismul, unii dintre ei în versuri și proze nemuritoare. Despre cei de o vîrstă cu mine și despre mai tineri nu vreau să spun multe cuvinte pentru că subiectul mai îngăduie așteptare și e mai bine să-i lăsăm pe alții să ne sublinieze meritele. Ce vreau să zic pe scurt ? Că în România toți scriitorii au urmat partidul în străduința lui de a schimba fața României și că faptul că la acest Congres organizațiile din țară au propus pe cîțiva dintre ei să-i reprezinte în organele de conducere confirmă înalta prețuire de care se bucură în rîndul maselor. Muncitorii, țăranii și intelectualii văd în mînuitorii condeiului niște prieteni apropiați, ei așteaptă de la literat o radiografie exactă a sufletului contemporan, înfățișarea pre
cisă a frescei României socialiste, 
cu umbrele și luminile ei, cum spunea tovarășul Ceaușescu ieri, ce- rînd adică scriitorilor curaj cetățenesc, viziune obiectivă, absența mistificării, pentru că „Menirea artei noastre este de a înnobila o- mul, de a-1 inspira spre noi fapte mărețe, spre realizarea idealurilor socialismului și comunismului".Facem noi asta totdeauna ? Putem să ne mîndrim că ridicăm în interiorul lumii în care trăim un edificiu spiritual la fel de măreț ca fabricile, hidrocentralele și școlile construite cu mistria și cu brațul ? Eu cred că, în mare, scriitorii realizează acest lucru și nu avem de ce să ne plîngem. De la Beniuc și Jebeleanu, de la Stancu și Davidoglu, de la Deșliu și Dumitru Mircea pînă la cei mai tineri, nu a existat poet sau prozator care să nu închine o pagină fierbinte marii opere sociale înfăptuite de poporul nostru. Citiți revistele și ziarele timpului și o să vedeți că scriitorii au mers în același marș cu constructorii. Poate unii au fost mai stîngaci, poate unii pot fi ironizați pentru anumite versuri sau fraze, dar ei au crezut cu toții în această victorie a poporului nostru, aflat atît de aproape de realizarea viselor lui milenare. Un dramaturg ca Baranga ne-a făcut să rîdem 20 de ani de propriile noastre slăbiciuni și nu s-a supărat nimeni. Au fost scrise romane la care unii privesc astăzi cam de sus, dar ce putere de influențare au avut Ia vremea lor și noi uităm asta sau ne facem că uităm ! îmi este uneori dor de cîntecele de brigadă de demult ce răsunau prin văile necălcate de picior de om ale României, cînd în cohortele de tineri ce luptau cu stînca și dădeau cu tîrnăcopul se aflau poeți ca Labiș și alții. Parcă o invitație către marile șantiere ale Patriei nu ar strica să fie reeditată la Uniunea Scriitorilor. 

agriculturi avansate, de ridicare a României socialiste pe o treaptă superioară de progres și civilizație — să o concretizăm prin traducerea în viață în mod exemplar a sarcinilor ce ne revin din acest program.Asigurăm Congresul că minerii Văii Jiului vor înfăptui cu toată însuflețirea și în viitor politica partidului de edificare a României socialiste moderne, că își vor consacra toate forțele și capacitatea de muncă realizării mărețului program al înfloririi patriei noastre socialiste. (Aplauze).

De ce spun toate aceste lucruri 7 în raportul prezentat de tovarășul Ceaușescu se criticau unele rămîneri în urmă constatate în programele de radio și televiziune, lipsa unei mai mari mobilități spirituale, a curajului și a unei veritabile stimulări a gîndirii politice în presă. Am fost la Brașov în timpul conferinței județene și a trebuit să ascult în particular unele reproșuri făcute colegilor mei de scris în ce privește gradul de accesibilitate a unor proze și versuri publicate în. revistele noastre. Vă mărturisesc că nu aveam ce să răspund acelor oameni și că mă simțeam vinovat, deși la drept vorbind eu nu practic enigmistica și nici modernismul de ultimă oră. Ce voiau în puține cuvinte de la noi cititorii de rînd, cum spunem noi cam pe nedrept ? Voiau să înțeleagă ceva din rîndurile publicate cu atîta dărnicie de către u- nele publicații susținute cu bani publici. Mi-am amintit atunci iar de Eminescu care scria : „Oamenii scot gazete în toate zilele și ne- avînd ce spune, abstracțiunile le vin foarte bine la îndemînă căci prin mijlocul lor poți scrie coaie întregi fără să spui nimic...". Parcă aș așeza acest citat sub manșeta, nu spun a cărei reviste literare, ca să amintesc redactorilor că mai au și cititori și că publicațiile noastre sînt dedicate la urma urmelor plătitorilor, nu unui grup restrîns de esteți, dacă ei sînt într-adevăr așa ceva... (Aplauze).într-un cuvînt : avem noi o presă literară, pentru că la ea mă refer în special, în stare să influențeze gîndirea politică a societății noastre, cum cerea secretarul general al partidului, ieri ? Este ea, această presă, în întregime dedicată problemelor omului contemporan ? Răspunde temelor ce i se pun acerb în fiecare zi ? în mare parte, cred că publicațiile noastre, din Capitală și din provincie, răspund acestor cereri și înregistrează succese peste care nu se poate trece. Dar s-a făcut totul pentru ca să putem afirma la acest Congres că stăm fără prihană în frontul ideologic ?Există o tendință a unei părți a criticii de a trece peste opere profund partinice, de a despărți în creația noastră cărțile așa-zis artistice de cele încărcate cu un fond ideologic. E ca și cum l-ai lăuda pe Beniuc numai pentru poemele sale de dragoste, uitînd Mărul de lîngă 
drum sau Chivără roșie, cum ai uita că Jebeleanu a scris Surîsul 
Hiroșimei și nu numai frumoase elegii, cum te-ai face a ignora Setea lui Titus Popovici și 
Străinul și te-ai gîndi numai la o nuvelă recentă, mai plină de fantezie, a aceluiași. Parcă e undeva o plăcere, să-i zicem nevinovată, de a uita că Bietul Ioanide. nu e numai o carte fermecătoare despre un arhitect rătăcit într-o societate de foști, ci și o mărturie a aderării artistului la imperativele vremii. Cînd se vorbește despre Camil Petrescu unii uită că Un om între oameni este mai întîi o operă politică, cu un erou care a făcut politică și anume Nicolae Bălcescu. Stancu e lăudat pentru Desculț și, pe bună dreptate, dar cine îi uită excelentele articole politice îl nedreptățește.Călinescu nu se sfia să scrie negru pe alb, iertați-mi boala citatelor, dar ce poate fi mai convingător decît asta : „Construcția socialismului este pentru noi o problemă națională și a solicita scriitorului să fie un magistral incitator la faptele de ridicare a civilizației materiale și a culturii poporului român este a face apel la patriotismul său".Tot acest mare scriitor afirma, parcă anticipînd unele aberații pe care unii redactori le publică cu dezinvoltură : „Omenirii sănătoase îi place eroul, acela care face cinste rasei umane, învingătorul cu inteligența și cu avîntul al ostilității naturii sau al ființelor joase. Nepriceperea, stîngăcia, iresponsabilitatea, ratările sistematice produc dezgust, comizerație sau ilaritate, după cum e cazul, recla- mînd astfel prezența omului iscusit. Pot zice că nu există decît un erou al artei, anume „eroul". Și mai departe : „Arta e o misiune, rămîne mereu în picioare comandamentul poetului „vates", vestitor al izbînzilor vremii lui... Eu unul prefer pe scriitorul patriot înflăcărat de construcția socialistă, chiar făptuind unele greșeli, impecabilului placid".Fie ca aceste cuvinte scoase din textul unui om iubit de toți scriitorii români să nu supere niscai urechi în stare să vadă în ele o încercare de polemică post-mor- tem.Tovarășul Ceaușescu pomenea aici pe invocatorii libertății de a crea cum vor, cînd vor și punea întrebarea ce fel de libertate este

Cu gîndul la viitorul patriei socia
liste...aceea aflată în afara doctrinei noastre politice fundamentale ? Dacă stau și mă gîndesc bine, unii cititori se pot întreba pe bună dreptate : oare scriitorul, și nu e vorba decît de un anumit tip de scriitor pe care-1 cunoașteți bine, poate invoca dreptul de a fi numai o muscă la arat în socialism ? Adică, ori un fel de lăutar care cîntă la urmă cînd totul se termină cu bine, autor de țipurituri și chiote sau un biet individ căzut într-o angoasă din care nu mai reușește nimeni să-l scoată ? Ca unul care nu a practicat sportul pe culmile disperării și care a mai umblat prin uzine și pe șantiere, țin să-1 asigur pe tovarășul Ceaușescu că există un detașament mult mai numeros de scriitori decît cîntăreții în stele, deloc ostenit de nesuferita noastră existență, detașament capabil să folosească lira pentru a cînta pe om și faptele sale, fapte ce se dovedesc a fi strălucite, așa cum am văzut cu toții din discuțiile purtate aici. Acest detașament nu așteaptă aplauzele nimănui, articole critice pe șapte coloane și abțibil- duri critice. El va fi mulțumit cînd va auzi că oameni necunoscuți recită versuri ce pot fi pricepute de toată lumea.S-au mai spus în adunarea noastră unele lucruri despre răspundere în munca fiecăruia și dacă e vorba de așa ceva, în ce-i privește pe scriitori, rămîne o singură răspundere : aceea de a înapoia poporului cîntecele sale din vecii vecilor, în forme perfecționate, a spori cultura neamului nostru în forme noi.După cum s-a mai vorbit tot aici despre exemplul personal și iată că sîntem martorii fericiți ai unui moment istoric unic cînd exemplul de fiecare zi al Conducătorului poporului și partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a identificat cu năzuințele întregii națiuni. Prezența sa în fruntea statului și partidului, devotamentul și curajul cu care se dedică, ceas de ceas idealurilor națiunii noastre socialiste, rămîne exemplar și ne obligă pe toți cei ce sîntem chemați în aceste zile să dăltuim în viitor comunismul în România. (Aplauze puternice, prelun

gite).
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

ion Crăciun
delegat al organizației județene de partid Mureș

Vă mărturisesc că, înainte de a urca la această tribună, am avut mari emoții care mă mai stăpînesc și acum. în primul rînd, pentru că vorbesc pentru prima dată în- tr-un for atît de înalt ca acesta — Congresul partidului; în al doilea rînd, pentru că mi-e foarte greu să mă limitez Ia un număr restrîns de probleme din multitudinea și complexitatea ideilor și principiilor pe care le abordează documentele Congresului partidului ; în al treilea rînd, pentru că am neșansa să urmez la cuvînt după tovarășul Eugen Barbu, priceput mînuitor al condeiului, al cuvîntului și al citatelor.Eu lucrez în industria ușoară, așa că, bineînțeles, mi-am adunat o serie de date, cifre și indici, care să caracterizeze dezvoltarea acestei ramuri în decursul anilor și care să permită prezentarea ei în- tr-o formă cît mai completă și mai exactă. Deși cifrele conduc pînă la urmă la un tablou pasionant al drumului parcurs de industria ușoară din țara noastră în cei 25 de ani de la eliberare, am renunțat totuși la interesanta retrospectivă și m-am hotărît să privesc cu deosebire în viitor. Permiteți-mi, așadar, să prezint în fața dumneavoastră cîteva din sarcinile șl perspectivele industriei ușoare, așa cum rezultă ele din documentele Congresului al X-lea.Cu toate că în decursul anilor șl în industria ușoară s-au obținut succese deosebite, totuși, la Congresul al IX-lea s-a menționat faptul că această industrie la acea dată înregistra unele rămîneri în urmă față de dezvoltarea altor ramuri ale economiei naționale. S-au prevăzut atunci sarcini concrete privind accelerarea lichidării acestei rămîneri în urmă, luîn- du-se măsurile necesare, inclusiv alocarea unor fonduri de investiții suplimentare. Subliniez că industria ușoară a primit în acest cincinal fonduri de investiții — circa 12 miliarde lei — de două ori mai mult decît în toți anii anteriori acestui cincinal.Acești cinci ani (1966—1970) reprezintă pentru industria ușoară e- tapa cu cea mai rodnică și mai intensă activitate. Au fost construite în acest interval de timp numeroase secții și întreprinderi noi, au fost modernizate capacitățile de producție existente, au fost introduse în fabrici procese și tehnologii noi. în ansamblul ei, industria ușoară a căpătat altă față. S-a mers într-adevăr într-un ritm accelerat pe linia lichidării rămî- nerii în urmă.Pentru cincinalul următor sînt alocate în continuare importante mijloace materiale și bănești pentru această industrie, în special pentru cea a sticlei, porțelanului și articolelor tehnice, care vor duce la lichidarea rămînerii în urmă despre care se vorbea la Congresul al IX-lea. Problemele care se pun deci pentru perioada următoare sînt de altă natură : trebuie făcut, în ritm accelerat, un salt calitativ în toată activitatea noastră, care să permită valorificarea la maximum a importantelor mijloace care s-au alocat a- cestei ramuri, să ridicăm simțitor, în ultimă instanță, eficiența e- conomică a întregii noastre activități.în acest sens, vreau să prezint cîteva din preocupările noastre mai importante. Mai întîi, se pune problema valorificării la maximum a capacităților de producție ale întreprinderilor noastre. în industria ușoară de regulă se lucrează în 3 schimburi. S-ar părea deci, la prima vedere, că nu mai sînt rezerve. Cu toate acestea, susținem că mai sînt totuși posibilități care trebuie valorificate. în primul rînd, nu toate schimburile sînt egal încărcate. în al doilea rînd, unele utilaje nu sînt integral folosite. Indicii de utilizare ai mașinilor mai pot fi îmbunătățiți, în vederea eliminării acestor deficiențe, vom acorda o atenție deosebită activității de întreținere a utilajelor, de asigurare cu toate accesoriile și piesele de schimb, astfel încît să se reducă perioadele de staționare.O rezervă importantă de sporire a producției în întreprinderile industriei ușoare o constituie e- xistența unor suprafețe insuficient 

ocupate cu utilaje. în unele secții construite recent este vizibilă supradimensionarea suprafețelor de producție. înlocuirea unor utilaje vechi cu altele noi, de gabarite mai mici și cu parametri mai ridicați au determinat, de asemenea, apariția unor suprafețe de producție disponibile. De aceea, în anii următori, începînd chiar cu 1970, vom acționa pentru folosirea cît mai rațională a tuturor suprafețelor existente, prin'completarea cu utilaje; este posibilă, totodată, scoaterea din incinta construcțiilor industriale a unor depozite și secții anexe și amplasarea lor în construcții mai ușoare și mai ieftine. Suprafețele astfel eliberate vor fi destinate instalării de noi utilaje de producție. Această cale de creștere a capacităților de producție este cea mai eficientă. Ea se realizează cu cheltuieli reduse în termene scurte și cu un coeficient de dificultate minim.O altă măsură, ceva mai complexă, dar absolut necesară pentru creșterea producției pe seama capacităților existente o constituie profilarea și specializarea acestora. Industria ușoară este prin excelență o industrie cu varietate mare de sortimente. Nu este de conceput o producție de mare serie în detrimentul sortimentelor și al varietății. Realizarea acestui imperativ economic este posibilă numai prin profilarea întreprinderilor și a secțiilor. Să se producă o mare varietate de sortimente, pe întreaga industrie ușoară, dar nu în fiecare fabrică în parte. De acest deziderat vom ține seama, la stabilirea dimensiunilor și profilului noilor unități pe care urmează să le construim în anii viitori.Cu toate măsurile ce vor fi aplicate în viitor pe linia folosirii eficiente a capacităților de producție din unitățile existente rămîne viabilă în continuare necesitatea construirii de noi capacități de producție. Folosirea în mod chibzuit a importantelor fonduri de investiții prevăzute pentru cincinalul următor depinde nemijlocit de modul în care vom concepe noi aceste unități. în acest cincinal am construit mult. Am ridicat fabrici frumoase, cu un nivel tehnic ridicat; multe din ele au început să producă, se încadrează sau chiar depășesc prevederile parametrilor proiectați. Din această bogată experiență tragem însă și multe învățăminte pentru anii viitori. Am realizat sau sînt în curs de realizare o serie de unități mari, cu multe mii de salariați fiecare. Marile unități prezintă pe lîngă multe avantaje și o serie de dezavantaje. Execuția unităților mari durează mult, încadrarea în limitele parametrilor proiectați se face mai greu, punînd probleme de cadre cu totul deosebite. Experiența pe care am desprins-o cu prilejul construirii unor fabrici mari cum ar fi fabrica de încălțăminte „Progresul" din Capitală și „Clujana" din Cluj, Fabrica de tricotaje de lînă din București și altele ne conduc spre ideea realizării în viitor a unor unități mai mici. Sarcina noastră în perioada următoare este să organizăm corespunzător munca în marile fabrici pe care le-am creat, să realizăm aci o producție de masă, cu toate avantajele marii producții, iar varietatea de sortimente necesară să o asigurăm prin crearea unor unități mai mici, cu profil mai restrîns, amplasate pe întreg teritoriul țării, care pot fi chiar secții ale marilor întreprinderi.Am ridicat cîteva probleme legate de realizarea capacităților de producție. Sarcini deosebite se ridică însă în fața industriei ușoare și în alte direcții. Una din ele vizează capitolul mare al materiilor prime. Este știut faptul că materiile prime naturale acoperă din ce în ce mai puțin cerințele industriei ușoare. Așa a apărut necesitatea folosirii unor materii prime de natură chimică, care să le înlocuiască sau să le completeze pe cele naturale. în țara noastră s-au făcut progrese mari în ultimii ani în acest domeniu. Dacă în 1960 ponderea firelor și fibrelor chimice reprezenta 18 la sută din volumul materiilor prime folosite în industria ușoară. în 1975 ponderea lor va ajunge la aproape 50 la sută, în condițiile în care volumul producției industriei ușoare va fi de 3 ori mai mare. Directivele Congresului al X-lea prevăd în continuare sarcini mari pentru dezvoltarea producției de fire și fibre chimice. Va trebui ca împreună cu Ministerul Industriei Chimice să prevedem măsuri în vederea asimilării în producție a unui sortiment mai bogat de fire și fibre textile și să îmbunătățim calitatea lor. Consumul fibrelor și firelor chimice va primi un nou impuls prin reconsiderarea actualei corelări cu prețul fibrelor și firelor naturale. Colaborarea industriei ușoare cu chimia în acest domeniu va trebui să fie și mai strînsă în viitor. în acest scop, ministerele noastre au și început o serie de analize și de convorbiri. Colaborarea noastră cu Ministerul Industriei Chimice, care a devenit cel mai mare furnizor de materii prime al industriei ușoare, va trebui să ducă neîntîrziat și la 

precizarea unor măsuri care să asigure dezvoltarea rapidă a producției chimice de mic tonaj. Industria noastră este consumatoarea unei game foarte variate de diverse chimicale și coloranți, necesare în procesele de producție. O bună parte din acestea, în prezent, se importă. Cantitățile necesare sînt de regulă mici, de multe ori chiar de numai cîteva tone anual, ceea ce a făcut ca, uneori, fabricile chimice să nu fie interesate în asimilarea acestor produse. Considerăm că și industria ușoară ar putea impulsiona fabricația acestora. în întreprinderile industriei ușoare există o seamă de ingineri chimiști, avem institute de cercetări, laboratoare uzinale în care se desfășoară o susținută activitate de cercetare chimică, de perfecționare a tehnologiilor chimice. Credem că este posibil și justificat economic ca o serie de chimicale mai simple să fie preparate chiar în întreprinderile industriei ușoare, în care scop trebuie, de asemenea, să stabilim un program comun de lucru cu Ministerul Industriei Chimice.O preocupare la fel de susținută trebuie să manifestăm și pentru asigurarea materiilor prime naturale din țară. Industria textilă folosește, spre exemplu, inul și cî- nepa. Suprafețele de teren afectate acestor culturi sînt totuși limitate. Creșterea producției trebuie deci să se realizeze prin creșterea producției de fibră la hectar. în acest sens avem încă mari rezerve. Tot din sectorul agricol primim clasica și valoroasa materie primă — lîna. Acum 11 ani a început în țara noastră o acțiune de înnobilare a linurilor românești, prin stimularea creșterii oilor merinos și țigae, care produc o lînă mai fină. S-au obținut, într-adevăr, rezultate bune, ponderea lînii fine și semifine din fondul total de lînă crescînd, de la 54 la sută în 1960, la 72 la sută în 1970. Extinderea acțiunii de țigai- zare și la țurcanele din regiunile de deal și munte nu a dat însă aceleași rezultate. în prezent se semnalează un alt fenomen : agricultura nu mai poate acoperi necesarul de linuri groase, în special lînă albă pentru covoare. Dacă se are în vedere că o parte din lîna fină va fi înlocuită de fibra poliesterică produsă la Iași, apare cu atît mai mult necesitatea reconsiderării acțiunii de înnobilare a linurilor. Merită subliniat faptul că speciile de oi producătoare de linuri groase furnizează lînă, carne și lapte mai multă decît speciile cu lînuri fine. Am insistat ceva mai mult asupra cooperării între ministere, între specialiștii noștri și ai altor departamente în- trucît am convingerea că, deși în spațiu sîntem atît de aproape unii de alții, încă nu valorificăm suficient posibilitățile pe care ni le oferă această rodnică metodă de muncă.în proiectul de Directive se vorbește pe larg despre necesitatea participării mai intense și mai eficiente a României la diviziunea internațională a muncii, prin adîn- cirea specializării și extinderea cooperării economice cu alte state. Deși am obținut pînă în prezent rezultate importante, în special în asimilarea în țară a unor utilaje și instalații necesare industriei noastre, prin cooperare cu o serie de firme străine, considerăm că acțiunea este abia la început. Experiențele de pînă acum ne dau convingerea că orice act comercial de import și export poate deveni o acțiune de cooperare dacă există suficientă preocupare în acest sens.Desigur, sînt multe probleme care trebuie rezolvate într-un spirit nou, curajos și eficient în perioada următoare. Toate însă se realizează cu oameni, cu cadre calificate. Trebuie să introducem metode științifice de selecționare și repartizare a muncitorilor, în funcție de aptitudinile și îndemînarea fiecăruia, pe bază de teste și probe. Corpul tehnicienilor și maiștrilor trebuie să preia integral problemele supravegherii și producției curente. Cadrele cu calificare superioară, inginerii și economiștii, toate spiritele inventive și creatoare trebuie să fie canalizate spre activitatea de concepție., Ele trebuie să privească și să pregătească cu deosebire viitorul, să rezolve problemele mari de eficiență și de progres. Dar pentru aceasta trebuie să se elibereze de înglodarea în hîrtii — așa cum spunea ieri tovarășul Nicolae Ceaușescu. Programele de învățămînt trebuie perfecționate. Calculul electronic, cibernetica, știința conducerii, chimizarea proceselor de producție impun formarea unor specialiști cu profil nou, mai complex. în acest sens, vom colabora cu Ministerul învățămîntului și Facultatea de industrie ușoară din Iași, vom antrena mai mult corpul profesoral în activitatea noastră de proiectare și cercetare. Să folosim mai mult tinerele forțe, să le grefăm pe rădăcinile adînci și puternice ale generațiilor mai vîrstnice — așa cum spunea tovarășa Dolores Ibarruri. Acestea sînt preocupări și perspective pentru care merită într-adevăr să lupți. (Aplauze).Partidul nostru, pe baza unei profunde analize științifice, cu consultarea largă și contribuția creatoare a întregului nostru popor, a elaborat un program clar, multila

teral și complex, pe baza căruia întregul popor își va desfășura activitatea în următorii ani. Ca cetățean și membru de partid îmi exprim adeziunea deplină la documentele prezentate Congresului nostru. în amplul context al economiei naționale, industria ușoară, ca și toate celelalte ramuri, are o perspectivă minunată. Ca lucrător în această ramură, în numele celor peste 350 de mii de salariați, din care circa 200 000 sînt femei,

Cronica actualității mondiale ne-a obișnuit cu numerotarea inversă a unităților de timp, care ne apropie de evenimente epocale. Astfel încît, înregistrînd retrospectiv sfertul de veac care s-a scurs, rodnic și glorios de la eliberarea patriei, cronica vieții sociale a patriei noastre apare bogată în înfăptuiri de seamă, semănate de-a lungul etapelor succesive parcurse în construcția socialistă. în același timp, partidul ne-a obișnuit cu viziunea marilor proiecte la scara națională și internațională, cu emoțiile „cursei împotriva cronometrului" în înfăptuirea lor și cu bucuria mîndră a împlinirilor îndrăznețe, în toate aceste „curse" noi practicăm de 25 de ani numărătoarea inversă — în febra așteptărilor și cea directă — în rîvna însemnărilor pe răbojul istoriei contemporane. (Â- 
plauze).în această viziune, zilele istorice ale Congresului al X-lea se numără ca tot atîtea clipe hotărîtoare care pregătesc și preced startul în etapa de desăvîrșire, programată cu precizie științifică de Directivele pe care le dezbatem. Ceea ce impresionează și mobilizează pe o- mul de știință în cel mai înalt grad din Directivele Congresului al X-lea este arhitectura lor profund științifică, echilibrul legic al dinamicii dezvoltării multilaterale a e- conomiei, a progresului general al societății socialiste Pornind, de exemplu, de la axioma extrasă din realitatea istorica a epocii noastre că „în condițiile revoluției tehnico- științifice contemporane, dezvoltarea economiei depinde într-o măsură tot mai mare de ridicarea potențialului științific și tehnologic, de capacitatea de a introduce în practica economică și socială cuceririle științei și tehnicii", în Directive se ajunge, ca într-o teorie matematică, la teoreme cu caracter mobilizator: „Dezvoltarea susținută a economiei și creșterea eficienței activității în toate domeniile vieții sociale implică sporirea rolului științei în cadrul forțelor de producție, participarea ei activă la progresul general al societății" — adevăr care subliniază rolul social- economic al științei în viața societății noastre. Printr-o analiză a- tentă a capitolelor Directivelor, fiecare ramură de știință își găsește trasate în linii sigure rolul pe care i-1 solicită dezvoltarea forțelor de producție, cadrul și liniile participării ei active la progresul general al societății.Științelor matematice le revin două mari obiective complexe in- terdisciplinare :a) . Extinderea aplicațiilor matematicii în economie, program prioritar, deci de importanță națională, în care matematicienii au rolul principal pe care urmează să-l împartă cu economiștii ; inginerii, fizicienii, chimiștii și alte categorii de specialiști fiind de asemenea parteneri importanți ;b) . Extinderea tehnicii de calcul și crearea progresivă a sistemului național de prelucrare a datelor, promovarea ciberneticii și informaticii în producție și gestiune, obiectiv destinat să creeze și să dezvolte baza materială și metodele moderne activității de conducere și planificare și ca atare strîns legat de primul, ca un auxiliar indispensabil.Realizarea acestor obiective necesită un mare număr de cadre cu calificare înaltă — ca cercetători de creație, specialiști de concepție și cadre cu pregătire medie ca tehnicieni executanți. Această necesitate pune sarcini de mare răspundere atît învățămîntului cît și cercetării matematice.Școala matematică românească are potențialul, experiența și o- rientarea necesare pentru a-și putea consacra eforturile, talentul și rîvna cu o și mai organizată hotă- rîre, spre realizarea marilor o- biective concrete pe care i le pun în față Directivele Congresului al X-lea. Desigur că această afirmație nu așteaptă o demonstrație Io

vă asigur, cu deplină încredere și optimism, câ sarcinile preconizate în documentele Congresului pentru industria ușoară vor fi realizate și depășite. (Aplauze).Raportăm Congresului că pînă la sfîrșitul anului 1970 vom- realiza peste prevederile planului cincinal o producție de circa 12 miliarde lei, iar la ^export vom livra suplimentar produse în valoare de peste 1 miliard lei valută. Angajamentul pe care l-am luat în fața condu- 
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gică, ci o verificare prin fapte. Din punct de vedere teoretic, prestigiul de care școala noastră matematică se bucură pe plan internațional, tradițiile ei sînt prea bine cunoscute și constituie o chezășie. Din punct de vedere al realizărilor în domeniile aplicative putem pune în evidență, în primul rînd, o orientare din ce în ce mai hotărî- tă a școlii noastre spre probleme de bază legate de practică, prin rezultate remarcabile în teoria algebrică a mecanismelor automate, teoria probabilităților și statistica matematică, lingvistica matematică, analiza numerică, tehnici de calcul, programarea matematică, limbaje de programare și compilatoare, mecanica fluidelor, plasticitate și reologie, teoria matematică a controlului optimal, precum și numeroase începuturi promițătoare în modelarea matematică a fenomenelor economice, calcul economic și cibernetica economică.Școala noastră matematică nu a așteptat să fie împinsă în curentul revoluției tehnico-științifice. Ea a înțeles — cu anticipație — rolul ei social, care de altfel îi și deschide perspective uriașe. Secții de specializare și colective de cercetare, formate în facultățile de matematică și de cibernetică economică, în institutele de matematică și în centrul de statistică ale A- cademiei, în centrul de calcul al Universității București, în Centrul de calcul economic și cibernetică economică și în institutul de calcul din Cluj al Academiei, chiar înainte de a dispune de mașini de calcul, au format cadre valoroase de cercetători și specialiști, care rezolvă cu succes probleme concrete puse de diverse instituții și întreprinderi economice, tehnice sau științifice. Dacă eficiența metodelor și instrumentelor matematice și, în general, științifice și tehnice în economie, în problemele vieții noastre sociale nu a atins nivelul cerințelor dezvoltării științifice a societății noastre socialiste în etapa actuală, faptul se dato- rește în cea mai largă măsură în- tîrzierilor în apropierea dintre știință, tehnică și producție. Această întîrziere este la rîndul ei o defecțiune în funcționarea sistemelor cibernetice, care sînt instituțiile, întreprinderile, complexele, sectoarele economice, industriale, comerciale, financiare, ca și instituțiile științifice de cercetare și învățămînt.Această defecțiune se corijează uneori și singură, dar extrem de încet, prin autoadaptare, însă modul eficient de înlăturare este acțiunea de reglaj deliberat și coordonare. Programul de promovare a progresului tehnic și de dezvoltare a cercetării științifice, împreună cu cel de dezvoltare a învățămîntului și de pregătire a cadrelor, trasate prin Directive, constituie cadrul de ansamblu și coordonare a numeroaselor viitoare
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Documentele Congresului nostru — model strălucit de abordare creatoare a problemelor majore ale dezvoltării în perspectivă a socialismului în România, elaborate pe temeiul unei profunde cunoașteri a realității — compar în fața noastră, în urma dezbaterii și aprobării unanime de către toți comuniștii, de către întregul popor, ca o manifestare elocventă a spiritului efervescent, propriu națiunii noastre socialiste, condensează un vast efort de făurire a 

cerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a da în acest cincinal peste plan o producție în valoare de 11 miliarde de lei, va fi depășit. Pășim în cincinalul următor cu convingerea și hotărîrea fermă că prin activitatea pe care o vom depune vor fi înlăturate neajunsurile existente, astfel încît să putem face față cu cinste exigențelor din ce în ce mai ridicate ale poporului nostru. Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze puternice).

programe pe sectoare, necesare a- cestor acțiuni de reglaj în vederea încorporării dinamice a metodelor și cuceririlor științifice în practica socială. Consiliul Național al Cercetării Științifice, căruia îi revenea prin înseși funcțiile sale și această sarcină de reglaj, orientare, coordonare și control a îmbinării cercetării științifice cu problemele practicii sociale, n-a reușit pînă în prezent s-o realizeze la nivelul cerințelor, consecvent și sistematic. Aceasta este critică și autocritică, în același timp. Dată fiind necesitatea categorică a dirijării deliberate și competente a colaborării dintre știință, tehnică și producție în marile probleme ale practicii, aceste sarcini trebuie îndeplinite cît mai grabnic și cît mai complet pentru a se accelera încorporarea roadelor gîndi- rii științifice și tehnice în economia națională. Această dirijare trebuie să se exercite, pe de o parte, asupra învățămîntului și cercetării, pe de altă parte, asupra producției însăși.Am întreprins în ultimele luni o anchetă, în cadrul Consiliului Național al Cercetării Științifice, în vederea elaborării unui program de extindere a aplicațiilor matematicii în economie, trimițînd peste 400 de chestionare cu propuneri tematice, atît teoretice cît și aplicative, pînă la stadiul cercetărilor de dezvoltare. Din cele circa 50 la sută răspunsuri am desprins numeroase probleme, sugestii, propuneri și necesități, precum și convingerea că pentru ca științele matematice, în colaborare cu alte discipline teoretice și practice, să-și poată îndeplini satisfăcător rolul social trasat de Directive, este nevoie ca un număr din ce în ce mai mare de cadre de specialiști să fie implantați în producție pentru a depista și formula problemele, pentru a prelucra datele, pentru a programa și urmări soluționarea pe mașinile de calcul a problemelor de producție, de planificare, de conducere și gestiune a întreprinderilor. Acești specialiști trebuie să transforme aspirațiile sentimentale de apropiere între producție și cercetare în realități științifice, tehnice, economice.învățămîntului superior și mediu îi revine sarcina de a-i forma la nivel superior, ca analiști de sisteme și de modele și programatori de concepție, la nivel mediu ca tehnicieni în culegerea și prelucrarea informației și ca programatori de rutină. învățămîntului superior îi revine îndeosebi sarcina de a depista, îndruma și cultiva talentele pentru a alimenta cît mai copios cercetarea teoretică și aplicativă, potențialul de cadre de învățămînt superior și mediu. A- ceastă orientare este subliniată de Directive care cer să se pună un accent deosebit pe dezvoltarea învățămîntului superior tehnic și 

bazei materiale și a valorilor spirituale ale noii noaștre societăți, un efort de o amploare cum n-a mai cunoscut acest pămînt al patriei în mult frămîntata sa istorie. Ele înfățișează drumul parcurs, peisajul de verticale al României de azi și conturează cu precizie științifică mărețele perspective de înflorire multilaterală în anii ce vin. Trăsătura specifică a acestor documente, care sugerează maxima potențare a vitalității unui popor aflat în plină ascensiune rezidă, după mine, tocmai în faptul că ele izbutesc să atingă acel atotcuprinzător spirit de sinteză, acel înalt grad de forță generalizatoare care le conferă caracteristica definitorie de emanație a întregii națiuni într-un anume moment istoric.în astfel de documente fiecare cetățean se simte implicat pe deplin cu năzuințele și idealurile sale, cu destinul său propriu, organic integrat destinului colectivității. Sînt ferm convins că nu există pe întreg cuprinsul patriei om cinstit care să nu încerce o adîncă satisfacție la gîndul că e chemat să pună umărul la făurirea viitorului strălucit al României pe care îl prefigurează acest Congres.Acest sentiment îl trăiesc cu intensitate și oamenii muncii de naționalitate germană care, alături de frații lor români, de cei aparținînd celorlalte naționalități conlocui

economic, iar în particular a specialiștilor în analiza și modelarea fenomenelor economice.începînd din anul școlar 1969— 1970, în facultatea de matematică a Universității București va funcționa o secție de specializare în cercetarea operațională, aprobată de Ministerul învățămîntului recent, la solicitarea consiliului acestei facultăți. îmi exprim aici convingerea că în colaborare cu facultatea de cibernetică economică și folosind centrele noastre de calcul vom putea dovedi în doi-trei ani că am creat o școală de economie matematică pe plan internațional.Cercetării științifice îi revine inițiativa dezvoltării deliberate și urgente a sectoarelor matematicilor aplicate, atît în institutele și centrele de cercetare, cît și în facultățile din învățămîntul superior. Programul prioritar de extindere a aplicațiilor matematicii în economie nu trebuie considerat în nici un caz ca autonom, ca un tot în sine. El trebuie, în primul rînd, completat cu alte programe de o importanță capitală, cu care este în mod organic legat.Astfel de programe pot fi sintetizate în două formulări:1. Aplicațiile matematicii în științele naturii și în științele 'tehnice.2. Aplicațiile matematicii în științele sociale și umaniste. Ambele rezultă cu necesitate din Directive.în ceea ce privește științele sociale și umaniste, în anul școlar care s-a încheiat, 1968—1969, a fost inițiat, organizat și condus în facultatea de matematică a Universității București, sub egida Consiliului Național al Cercetării Științifice, un seminar de cercetare. Probleme de limbaje formale și recunoașterea formelor de diagnoză științifică, interesînd genetica, științele politice și economice, relațiile internaționale, sociologia, științele juridice, medicina, istoria, arheologia, lingvistica au fost abordate în vederea creării unei școli de matematici sociale.întreg- acest sistem de programe, cu specific de matematici a- plicate, trebuie legat, de asemenea, organic pentru a forma împreună un sistem cibernetic: I. . Programul privind dotarea economiei naționale cu echipamente moderne de calcul și prelucrarea datelor ; II. Programul de elaborare a industriei de programe de calcul electronic.De asemenea, devine necesară al- cătuirea, în sprijinul întregului program trasat prin Directive, a unui Program de studiu al prognozelor științifice, program cu caracter complex, multidisciplinar în care contribuția matematicilor a- plicate mi se pare de neînlăturat, cel puțin prin teoria probabilităților, statistica matematică și cercetarea operațională.în sfîrșit, consider ca indispensabil un organ științific de coordonare, reglaj și dispecerat al complexului de acțiuni și probleme ale programelor de aplicații ale matematicii în viața social-econo- mică a țării noastre.Intervenția pe care am avut cinstea deosebită și satisfacția greu de prețuit de a o dezvolta în fața celui mai înalt for de conducere a destinelor patriei noastre exprimă ceea ce gîndesc și simt în dorința de a întări adeziunea mea gîndită, simțită și deliberată la Tezele și Directivele Congresului al X-lea, la Raportul Comitetului Central — printr-o contribuție legată de pregătirea, experiența și munca mea cotidiană la realizarea țelurilor mărețe pe care partidul ni le trasează atît de clarvăzător pentru etapa grandioasă de dezvoltare multilaterală a societății socialiste. Totodată, ea îmi dă prilejul de a aduce, ca cetățean, un omagiu profund respectuos și admirativ conducerii superioare a partidului și statului nostru și, dacă îmi este îngăduit, în primul rînd tovarășului secretar general al Comitetului Central, Nicolae Ceaușescu, pentru merite pe care istoria le-a și înscris în cartea de aur a poporului român. (Aplauze 
puternice).

toare, văd în Congresul al X-lea, în documentele programatice ce le va adopta, o nouă și 'strălucită a- firmare a înaltei demnități de oameni liberi într-o țară liberă, în care este garantată dezvoltarea plenară a personalității, unde individul a primit noi dimensiuni, dimensiunile colectivității, demnitate care se datorește, nu în ultimă instanță, aplicării cu consecventă a politicii naționale marxist-leni- niste a Partidului Comunist Român.Realizările care determină profilul de azi al României socialiste sînt rodul eforturilor comune ale poporului român și naționalităților conlocuitoare, constituie expresia concretă a patriotismului, a unității și identității depline de țeluri și aspirații ale tuturor cetățenilor patriei noastre.Cred că nu este exagerat dacă afirm că rezolvarea în spiritul marxism-leninismului a problemei naționale în țara noastră, garantarea de drept și de fapt a deplinei egalități în toate domeniile vieții sociale, constituie una din cuceririle fundamentale ale socialismului, fiind înscrisă cu litere de aur în marea cartă a drepturilor și libertăților oamenilor muncii din țara noastră, Constituția Republicii So- 
(Continuare în pag. a Xl-a)
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(Urmare din pag. a X-a) cialiste România, și ridicată de către Partidul Comunist Român la rangul de politică de stat.Ne mîndrim pe drept cuvînt cu această experiență a partidului nostru, partid al echității sociale, partid într-adevăr internaționalist. Este o fericire pentru noi că avem în fruntea poporului nostru, ca forță conducătoare, Partidul Comunist Român, care dovedește multă grijă și înțelegere față de problemele specifice ale naționalităților conlocuitoare — inclusiv cele ale oamenilor muncii de naționalitate germană —, care militează pentru continua adîn- cire a frăției și prieteniei dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Apreciez în mod deosebit prevederile înscrise în Teze cu privire la faptul că lărgirea democrației socialiste se află și pe mai departe în centrul preocupărilor partidului. Oamenii muncii, indiferent de naționalitate, au posibilitatea de a participa nemijlocit și tot mai activ la conducerea vieții economice și politice a țării. In acest context de perfecționare continuă a societății noastre socialiste s-a înscris și constituirea consiliilor naționalităților conlocuitoare, chemate să desfășoare o largă activitate în spiritul • frăției și al muncii unite cu poporul român pentru înfăptuirea programului partidului, pentru înflorirea patriei comune. în fața noastră stau deci sarcini importante care ne solicită întreaga capacitate șl e- nergie de comuniști.Prietenia, frăția, unitatea tuturor oamenilor muncii reprezintă o realitate vie a zilelor noastre. Toți sîntem azi fii egali în drepturi ai marii noastre familii socialiste. Partidul nostru întruchipează principiile internaționalismului prin structura și compoziția sa, unind în rîndurile sale pe cei mai buni fii ai poporului, fără deosebire de naționalitate. Structura națională a populației țării îșl găsește reflectarea fidelă și în componența tuturor organelor și organismelor din țara noastră. Mulți oameni ai muncii de naționalitate germană au devenit membri ai Partidului Comunist Român, fac parte din organele alese ale partidului, din birouri ale organizațiilor de bază, ale comitetelor de partid comunale și din întreprinderi, din birouri județene, iar 7 tovarăși de naționalitate germană sînt membri ai actualului Comitet Central al partidului.Mii de cetățeni de naționalitate germană au fost aleși la ultimele alegeri ca deputați în organele locale ale puterii de stat; 12 deputați în Marea Adunare Națională și un membru al Consiliului de Stat sînt de naționalitate germană.Oamenii muncii germani, în raport cu capacitatea lor, sînt promovați în munci de răspundere în toate domeniile vieții economice, culturale și sociale, participă în mod nemijlocit la toate formele ac

Raportai Comisiei de validare 
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL 

GHEORGHE VASILICHI

Stimați tovarăși,Conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid și conferința organizației municipale de partid București, care au avut loc în perioada iunie-iulie a.c., au dezbătut Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea al P.C.R.Dînd o înaltă apreciere practicii profund democratice încetățenită în modul de lucru al partidului nostru, îndeosebi după Congresul al IX-lea, de a asigura participarea efectivă a întregului partid la e- laborarea și înfăptuirea politicii sale, conferințele județene au dezbătut cu competență și răspundere documentele puse în discuție și, în lumina acestora, au analizat activitatea economică și socială din județele respective, au făcut propuneri pentru îmbunătățirea continuă a activității de partid și de. stat.Conferințele județene de partid, aprobînd documentele puse în discuție, au prilejuit în același timp 

tivității sociale, sînt consultați pînă la cele mai înalte niveluri ale activității de partid, așa cum a ilustrat și întîlnirea conducătorilor de partid și de stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu intelectualii de naționalitate germană.Egalitatea democratică și condițiile concrete pentru dezvoltarea culturii naționalităților conlocuitoare își găsesc expresia cea mai convingătoare și în faptul că porțile învățămîntului de toate gradele sînt deopotrivă deschise tuturor cetățenilor țării, fără nici o deosebire, asigurîndu-li-se, în a- celași timp, învățămîntul în limba maternă, de la treptele elementare pînă la cel superior. Așa, de e- xemplu, în peste 280 grădinițe și aproape 400 școli generale și licee din țară se face pregătirea în limba germană ; în acest scop, statul nostru a pregătit și a pus la dispoziția școlii peste 2 000 cadre didactice calificate.Condițiile de dezvoltare culturală a naționalităților conlocuitoare își găsesc oglindire în tabloul atît de vast, plin de viață și dinamism al creației literare, activității editoriale, creației dramatice, plastice și muzicale, activității științifice, pedagogice.Oamenii muncii de naționalitate germană au la dispoziție un număr important de publicații periodice, e- misiuni în limba germană ale studiourilor de radio din București și Timișoara ; la Sibiu și Timișoara activează ansambluri teatrale germane de stat; mișcarea artistică de amatori în cadrul căminelor culturale, activitatea corală, teatrală, a echipelor de dans, a fanfarelor cunoaște o dezvoltare ascendentă. Acest tablou justifică întrutotul concluzia că niciodată în trecutul multisecular viața cultural-artistică, creația științifică, învățămîntul nu au cunoscut o asemenea dezvoltare în rîndul naționalităților conlocuitoare ca astăzi, în România socialistă. Pentru toate acestea, oamenii muncii de naționalitate germană văd în Republica Socialistă România patria lor, văd în participarea lor la lupta comună a întregului popor pentru propășirea și înflorirea patriei noastre scumpe rațiunea supremă a existenței lor, conștiința valorii active a contribuției fiecăruia. In aceasta rezidă izvorul adeziunii ferme și depline a populației germane din țara noastră la politica Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice).Exprimînd aceste sentimente profunde, aduc; și de la această înaltă tribună un omagiu partidului, cele mai calde mulțumiri Comitetului Central, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile care ne-au fost create.Susțin cu deosebită căldură ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în funcția de secretar general al Comitetului Central. (Aplauze). Cu dumneavoastră în fruntea partidului, împreună cu toți cetățenii patriei, și noi, oamenii muncii de naționalitate germană, avem garanția, siguranța că idealurile scumpe ale comuniștilor, ale întregului popor, 

o puternică manifestare a adeziunii unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii față de politica internă și externă a partidului, a hotărîrii lor de a transpune în viață programul de dezvoltare multilaterală a orînduirii socialiste ce va fi adoptat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. în cadrul conferințelor s-a apreciat în mod deosebit măsura luată de conducerea partidului de a se discuta și desemna din rîndul celor mai buni comuniști candidați pentru organele de conducere ale partidului.Exprimînd voința tuturor comuniștilor, a întregului partid, toate conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid, dis- cutînd hotărîrea Conferinței organizației municipale de partid București, s-au pronunțat în unanimitate pentru alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului. (A- 
plauze puternice). Această hotărîre reprezintă o vie manifestare a stimei și prețuirii deosebite pe care partidul și poporul nostru o dau activității revoluționare desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, modului în care își îndeplinește sarcinile încredințate de partid și popor în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român și de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. (Puternice aplauze).Tovarăși,Verificînd documentele conferințelor organizațiilor județene de partid, Comisia de validare a constatat că normele de reprezentare stabilite de Comitetul Central pentru alegerea delegaților la Congresul al X-lea al partidului s-au respectat întocmai. Pe baza normei de reprezentare — un delegat la 1 000 membri de partid — au fost aleși un număr de 1915 tovarăși. corespunzător efectivului partidului, care la 31 mai 1969 era 

care sînt exprimate atît de elocvent în documentele Congresului nostru, vor fi înfăptuite. (Aplauze), învestitura dumneavoastră în funcția de supremă răspundere în partid, înaltele virtuți de purtător al celor mai înalte năzuințe ale poporului român, calitățile alese de fiu credincios al clasei muncitoare, de înflăcărat comunist și eminent conducător de partid, personalitatea dumneavoastră afirmată puternic pe arena politicii internaționale ne dau acum, în anul împlinirii unui sfert de veac de la eliberarea patriei de sub jugul fascist, al recîștigării adevăratei libertăți și independențe naționale, certitudinea viitorului fericit al poporului român, al strălucirii și mai vii a României socialiste în rîndul țărilor civilizate ale lumii. (A- 
plauze).Stimați tovarăși,Doresc să-mi exprim deplinul a- cord și sprijin față de politica internațională a partidului, pătrunsă de grijă pentru întărirea continuă a poziției patriei noastre pe plan mondial, a cauzei socialismului în lume.In epoca noastră, cînd are loc 
o puternică afirmare a idealurilor naționale ale popoarelor și, totodată, o necontenită amplificare a relațiilor internaționale, politica partidului și statului nostru, de promovare a principiilor suveranității, egalității în drepturi, de respingere a oricăror forme de amestec în treburile interne ale altor state, este un puternic factor de creștere a prestigiului internațional la României socialiste, servește dezvoltării necontenite a relațiilor dintre state și popoare, păcii și cooperării internaționale.Oamenii muncii de naționalitate germană, împreună cu întregul nostru popor, dau o înaltă apreciere sprijinului internaționalist a- cordat de Partidul Comunist Român, de Republica Socialistă România luptei neînfricate a eroicului popor vietnamez. Alăturăm glasul nostru la protestul care crește pretutindeni în lume, cerînd cu hotărîre încetarea agresiunii imperialismului american în Vietnam, retragerea trupelor străine din Vietnamul de sud și încetarea oricăror acte de război împotriva Republicii Democrate Vietnam. Este dreptul sacru al poporului vietnamez de a-și rezolva problemele potrivit intereselor și năzuințelor proprii ! (Aplauze).Ingăduiți-mi ca în numele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România să asigur Congresul că, avînd aceleași idealuri și năzuințe cu poporul român, strîns uniți în jurul partidului, participînd în mod activ în cadrul Frontului Unității Socialiste la viața politică și obștească a țării, oamenii muncii de naționalitate germană vor dărui întreaga lor capacitate și energie creatoare transpunerii în viață a programului pe care îl va adopta Congresul, înălțării României socialiste — patria noastră scumpă. (Aplauze puter
nice).

de 1 915 232 membri de partid. Ca rezultat al creșterii rîndurilor partidului, la acest Congres participă cu 314 delegați mai mulți decît la Congresul al IX-lea.La Congres sînt prezenți 1 910 delegați ; lipsesc motivat 5 delegați.Din totalul delegaților, 987 sînt de proveniență muncitori, din care 400 lucrează nemijlocit în producție, iar ceilalți sînt activiști de partid, ai organizațiilor de masă și obștești, 301 sînt țărani, 274 sînt ingineri și tehnicieni din industrie și agricultură, 132 sînt profesori și învățători, 99 oameni de știință, artă și cultură, 45 sînt ofițeri ai Forțelor Armate ale țării noastre, iar 77 din alte categorii de intelectuali și funcționari.Analizînd compoziția delegaților după vechimea în partid reiese că 199 sînt membri de partid cu stagiu din ilegalitate față de 171 cîți au participat la Congresul al IX-lea și față de 113 cîți au participat la Congresul al VIII-lea ; 635 au o vechime în partid între 21—25 ani, iar 1 081 pînă la 17 ani vechime în partid. Din totalul delegaților aleși, 150 au vîrsta pînă la 30 de ani, 658 între 31 și 40 ani, 785 î^tre 41 și 50 de ani, 207 intre 51—60 ani, iar 115 peste 60 de ani. Rezultă din datele prezentate că la Congres participă un număr însemnat de comuniști cu o îndelungată și bogată experiență în activitatea de partid, de stat și economică, precum și un mare număr de comuniști tineri care se afirmă cu energie, pasiune și competență în înfăptuirea politicii partidului nostru.Din totalul delegaților, 87,10 la sută sînt români, 8,62 la sută maghiari, 2,30 la sută germani, iar 1,98 la sută sînt din rîndul celorlalte naționalități conlocuitoare, ceea ce corespunde întocmai compoziției naționale a Partidului Comunist Român.La Congres participă 421 femei, 

adică 21,98 la sută din totalul delegaților.Dintre delegați, 20 poartă înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", 1 504 sînt decorați cu ordine și medalii ale statului nostru, 22 sînt laureați ai Premiului de Stat, 291 sînt deputați în Marea Adunare Națională, iar 1 021 — deputați în consiliile populare. Un număr de 805 delegați au absolvit școli superioare de stat, 65 au titluri științifice și academice. O mare parte a delegaților la Congres au absolvit diferite școli și cursuri de partid.
Salutul Uniunii Comuniștilor clin Iugoslavia 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

MiALKO TODOROVICI

Tovarășe și tovarăși,In numele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și al Prezidiului său, salutăm Congresul și partidul dv., dorindu-vă o activitate rodnică și plină de succes. Vă transmitem salutul prietenesc al clasei muncitoare și al popoarelor Iugoslaviei adresat muncitorilor și poporului român. (Aplauze).Pentru delegația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia este o cinste de a participa Ia această atît de măreață și de importantă întrunire a comuniștilor din România, care, ca o adevărată avangardă revoluționară, a obținut victoria asupra fascismului, situîndu-se de un sfert de veac în fruntea construirii cu succes a socialismului. Prin succesele obținute în transformarea socialistă a țării lor și prin contribuția la instaurarea unor relații de egalitate în drepturi, în viața internațională și în mișcarea muncitorească și progresistă, comuniștii din România au cucerit pentru partidul și țara lor un înalt prestigiu.Urmărim cu atenție — și acest lucru îl vom face și la acest congres — căile și formele de dezvoltare socialistă în țara dv. și soluționarea problemelor care apar în mod inevitabil în acest proces. Noi considerăm că experiența fiecărei țări socialiste, ca și a altor țări, precum și experiența altor mișcări socialiste și progresiste, necesită o atenție deplină și tot respectul nu numai pentru faptul că reprezintă rezultatul eforturilor uriașe ale partidului, clasei și națiunii în ansamblu, ci și pentru că, constituind o practică și idee originală, stimulează și îmbogățesc propriile căutări și rezolvări.Bilanțul bogat al colaborării dintre țările și partidele noastre în diversele domenii a fost posibil datorită, înainte de toate, deplinului respect reciproc, al egalității în drepturi, luării în considerare a diferențelor în preocuparea permanentă de a realiza un grad cît mai înalt de înțelegere reciprocă. Respectînd aceste principii, înainte de toate în relațiile reciproce, precum și în aceeași măsură în contactele cu toate celelalte partide și mișcări, Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român își aduc contribuția lor la dezvoltarea și afirmarea relațiilor și colaborării democratice dintre mișcările comuniste și progresiste. (Vii aplauze). ■Pe lîngă eforturile depuse pe planul mai larg al relațiilor internaționale, aș dori să subliniez că pașii pe care-i întreprind cele două țări ale noastre în scopul promovării unei colaborări europene multilaterale și egale în drepturi, reprezintă — după părerea noastră — o contribuție reală la lichidarea divizării, Ia o mai mare securitate și la relații mai bune pe continentul nostru. O asemenea politică servește neîndoielnic și intereselor unei colaborări rodnice, de bună vecinătate în Balcani. (Aplauze).In respectarea principiilor amintite privind dreptul inalienabil, egal, pentru toți, de a alege liber căile dezvoltării interne și ale politicii externe Independente, precum și a răspunderii fiecărui partid în fața clasei muncitoare și a propriului popor, noi vedem condiția necesară și punctul de plecare pentru colaborarea tuturor forțelor socialiste și progresiste din lume, astfel încît aceste forțe să fie capabile în măsură și mai mare să răspundă rolului lor istoric și dezideratelor pe care le ridică dezvoltarea social-economică contemporană. (Aplauze).Considerăm că orice încercare de îngrădire și cu atît mai mult de încălcare a acestor drepturi, indiferent prin ce s-ar motiva, este împotriva esenței democratice a socialismului și a tuturor principiilor sale pentru care luptăm și pe care

Delegații aleși pentru Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român reprezintă organizațiile de partid din industrie, agricultură, știință, învățămînt și cultură, din toate domeniile de activitate, care, avînd mandatul tuturor organizațiilor județene de partid, al întregului popor, își vor aduce aportul la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, la adoptarea documentelor Congresului care vor trasă căile de dezvoltare și înflorire a patriei noastre socialiste în anii viitori.

cerem să le respecte și alții. Tocmai de aceea se bucură de sprijinul nostru total mișcările de eliberare și alte mișcări din întreaga lume care luptă pentru eliberarea popoarelor și a omului împotriva imperialismului,, asupririi și a tuturor formelor de dominare și inegalitate.Lupta eroică a poporului vietnamez reprezintă astăzi exemplul cel mai luminos al unei lupte pline de succes pentru independență și libertate, pentru dreptul legitim al poporului de a-și hotărî singuT destinele sale. (Aplauze puternice).Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia colaborează cu cea mai mare parte a partidelor comuniste șl muncitorești și a mișcărilor progresiste. Noi depunem și vom depune eforturi pentru extinderea și îmbogățirea în continuare a acestei colaborări. Credem că deosebirile care există în pozițiile și politica diferitelor partide și mișcări nu ar trebui să constituie o piedică în colaborarea lor constructivă. Aceste deosebiri rezultă în mod firesc din diversitatea condițiilor obiective și de altă natură în care ia naștere politica și pe care ea le reflectă în mod necesar, într-o formă concentrată. De aici rezultă și necesita-

Dragi tovarăși,Am venit, la București pentru a vă aduce expresia simpatiei și solidarității Partidului Eliberării și Socialismului, precum și pentru a vă transmite salutul frățesc cel mai călduros din partea Comitetului său Național și a tuturor militan- ților și prietenilor săi — muncitori, țărani și intelectuali. (A- 
plauze).Am venit, de asemenea, pentru a urmări lucrările Congresului dumneavoastră și pentru a cunoaște mai bine și mai profund diversele aspecte ale experienței dv., incontestabil bogată în învățăminte pentru toate popoarele și mai ales pentru acelea care, ca al nostru, aspiră să se elibereze definitiv de sub tutela străină, să lichideze starea de înapoiere, să înainteze pe calea progresului și a prosperității. (Aplauze).Timp de 25 de ani, adică într-o perioadă istorică foarte scurtă, ați putut să răsturnați dictatura militară fascistă aliată cu nazismul, să eliberați țara dv. și să faceți poporul stăpîn pe soarta sa, să eliminați structurile feudale înapoiate, să instaurați un regim de democrație populară și să vă angajați plini de curaj, cu mult succes, pe calea construirii socialismului.Bilanțul precis și magistral, prezentat ieri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, atestă rezultatele remarcabile pe care le-ați obținut în ultimii ani, mai ales după cel de-al IX-lea Congres : dezvoltarea industriei, mecanizarea și modernizarea agriculturii, ritmul foarte ridicat al producției, rata de creștere rapidă a venitului național, îmbunătățirea continuă a nivelului de trai material și cultural al poporului. Sînt succese strălucite cu care puteți, pe bună dreptate, să vă mîndriți, succese

Tovarăși,Comisia de validare, analizînd documentele conferințelor extraordinare ale organizațiilor județene de partid și ale Conferinței organizației de partid a municipiului București, a constatat că la alegerea delegaților pentru Congres s-au respectat întocmai Statutul partidului și normele de reprezentare stabilite de Comitetul Central. Ținînd seamă de aceasta, supunem spre aprobare Congresului al X-lea al P.C.R. validarea mandatelor celor 1 915 delegați.

tea ca în legătură cu deosebirile de păreri și alte fenomene din lumea contemporană să se poarte un dialog deschis, pătruns de respect și toleranță reciprocă. Diversitatea de păreri și contribuția la transformările socialiste ale lumii zilelor noastre pot doar să îmbogățească acest dialog și să facă ca el să exprime mai fidel imaginea reală și necesitățile dezvoltării contemporane. Socialismul nu are ca scop uniformizarea lumii. Bogăția și forța sa de atracție constau tocmai în faptul că el este în stare să ofere soluții care corespund cel mai bine diferitelor condiții și că dă posibilitatea emancipării totale a personalității umane. Considerăm pozitiv faptul că actualmente contradicțiile existente sînt prezentate mai realist și că se lărgesc posibilitățile de rezolvare mai democratică a acestora, întrucît afirmarea și ascensiunea socialismului depind înainte de toate de posibilitatea forțelor sale subiective de a rezolva în mod democratic problemele și contradicțiile sale interne și internaționale.Prin natura sa, socialismul trebuie să fie deschis în fața lumii și să fie orientat spre colaborarea cu toate forțele progresiste. Socialismul nu este închis în limitele 
Salutul Partidului Eliberării 
și Socialismului din Maroc 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

ALI VATAcare garantează desăvîrșirea construcției societății socialiste în țara dv., asigură perspective grandioase și vă permit să vă gîndiți încă de pe acum la pregătirea trecerii treptate la comunism. (Aplauze puter
nice).Prezentîndu-vă la acest Congres cu capul sus, cu această frumoasă recoltă, nu numai că spulberați orice speranță a dușmanului imperialist de a mina edificiul dv. din interior, nu numai că întăriți prestigiul țării dv. socialiste, dar aduceți totodată o prețioasă contribuție la întărirea sistemului socialist mondial, slujind în mod strălucit cauza libertății, a progresului și a păcii în lume. (Aplauze 
puternice). Vă felicităm călduros și sincer pentru toate acestea. (Vii a- 
plauze).Nu este cîtuși de puțin nevoie să precizăm faptul că succesele dv. nu sînt rodul întîmplării. Ele se datorează nu numai înțelepciunii dinamismului, competenței unui partid călit în lupte mari, ci și însușirii reale a marxism-leninismu- lui, aplicării sale creatoare la condițiile specifice ale țării dv., studierii științifice a realităților dv., stilului înnoitor și viu care se exercită cu principialitate. Sînt condiții pe care trebuie să le îndeplinească orice partid de avangardă, hotărît să-și îndeplinească misiunea pe care i-au încredințat-o clasa muncitoare și poporul. (Aplauze).în Maroc, în condiții diferite de cele din țara dv., noi ne străduim să ne impregnăm cu același spirit, care este în fond cel al lui Lenin. Noi am luptat pe pămîntul patriei, împreună cu celelalte forțe patriotice, pentru independența țării noastre.Noi continuăm cu hotărîre lupta pentru eliberarea acelor regiuni ale teritoriului național care se mai găsesc sub jugul franchist. Luptăm pentru a ieși de sub orice fel de tutelă neocolonialistă, pentru a construi o economie națională independentă, pentru a îmbunătăți viața maselor muncitoare, pentru a democratiza instituțiile. Acționăm pe linia dezvoltării relațiilor de prietenie și de cooperare între țara noastră și țările socialiste, pe baza respectării suveranității și independenței naționale, a egalității în drepturi și avantajului reciproc, a neamestecului în treburile interne. (Aplauze). Ne bucură progresele realizate în acest domeniu și mai ales dezvoltarea relațiilor Marocului cu țara dv. și cu Uniunea Sovietică. (Vii aplauze).Orientarea noastră strategică constă în năzuința de a desăvîrși cît mai repede cu putință revoluția națională democratică, pentru a deschide în fața poporului nostru perspectivele socialismului. Am 

unor granițe naționale și nu este definit doar de apartenența la o organizație politică sau la alta. Forța socialismului, impulsurile și puterea sa de pătrundere sînt prezente astăzi în numeroase curente sociale și politice, începînd cu mișcările de eliberare pînă la mișcările de tineret, în lupta oamenilor muncii pentru drepturile lor și pînă la participarea muncitorilor la conducerea producției și însușirea rezultatelor muncii lor. Prin această luptă, de zi cu zi, comuniștii și forțele progresiste se afirmă în misiunea lor istorică și socială.Iugoslavia socialistă, ca țară independentă și nealiniată, tinde spre o colaborare rodnică cu toate țările în lupta pentru pace și independența popoarelor, spre crearea condițiilor politice și economice pentru dezvoltarea lor progresistă, nestingherită, precum și pentru democratizarea relațiilor internaționale în general. (Aplauze).Avînd în vedere relațiile prietenești, de bună vecinătate, dintre țările noastre, cred că atît comuniștilor cît și poporului din România le sînt cunoscute rezultatele și problemele dezvoltării socialiste a Iugoslaviei. Ca rezultat al împrejurărilor istorice, al experienței și al cunoașterii, noi urmărim să trasăm astfel de căi ale dezvoltării socialiste — căi ale autocon- ducerii — prin care omul să hotărască nemijlocit asupra condițiilor și rezultatelor muncii sale. O a- semenea dezvoltare internă în Iugoslavia socialistă a devenit o cucerire trainică a tuturor oamenilor muncii din țara noastră și o'temelie pe care este edificată unitatea lor.Tovarășe și tovarăși,Animați de dorința ca, urmărind lucrările Congresului, să cunoaștem și mai bine rezultatele și planurile dv. referitoare la dezvoltarea în continuare, aș dori să vă urez încă o dată o activitate rodnică și plină de succes în înfăptuirea sarcinilor pe care vi le veți propune spre binele țării dv., în interesul dezvoltării unor relații și al unei colaborări internaționale cît mai bune, pentru binele socialismului. (Aplauze). în aceste năzuința și eforturi veți avea întotdeauna în comuniștii și popoarele iugoslave prieteni pătrunși de respect față de opera dv. (Aplauze puternice, 
prelungite).

putut astfel să anulăm două măsuri vizînd interzicerea partidului nostru, pronunțate în 1951 șl 1962, și să smulgem acum un an recunoașterea legitimității partidului nostru ca partid național revoluționar. (Aplauze).Sîntem mai mult ca oricînd atașați internaționalismului proletar pe care, astăzi, îl înțelegem ca pe un scut al tuturor forțelor comunității socialiste, ca un sprijin dat luptei clasei muncitoare din țările capitaliste și, de asemenea, poate mai ales, ca o solidaritate activă cu popoarele care luptă cu arma în mînă contra imperialismului, ca viteazul popor din Vietnam, ca popoarele din Guineea- Bissau, din Mozambic, din Angola, ca popoarele arabe care, în frunte cu poporul palestinean, se ridică împotriva agresiunii impe- rialist-sioniste.In legătură cu aceasta dorim să reafirmăm convingerea noastră că criza foarte gravă din Orientul Apropiat nu va putea fi rezolvată în mod real și definitiv decît prin recunoașterea drepturilor naționale legitime ale poporului Palestinei, care de 21 de ani este frustrat de patrie și care luptă curajos și în condiții grele pentru a o recîștiga și pentru a-și salva viața, viitorul, libertatea și onoarea. De aceea noi sprijinim pe deplin eforturile sale pentru crearea unui stat palestinian independent, unde să trăiască în egalitate, prietenie și înțelegere, fără șovinism, fără discriminări rasiale și religioase, musulmani, evrei și creștini.Ca și dv., dragi tovarăși, ne aducem și noi modesta, dar înflăcărată noastră contribuție la restabilirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, convinși fiind că aceasta este arma cea mal puternică și cea mai eficace în lupta antiimperialistă. (Aplauze). Calea care duce la acest țel trece printr-o căutare răbdătoare a cauzelor dezbinării, ca și prin luarea în considerație a principiilor internaționalismului proletar, a egalității în drepturi a partidelor, a independenței acestora, a neamestecului în problemele lor interne șî printr-o comportare plină de înțelegere, de seninătate și de fraternitate, fără a recurge la condamnări și la insulte, neexcluzînd însă analiza științifică și explicația argumentată. (Aplauze).Trăiască cel de-al X-lea Congres al P.C.R. ! (Aplauze puternice).Trăiască prietenia dintre popoarele României și Marocului! 
(Aplauze).Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale ! (Asistența aplaudă îndelung).
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Salutul Partidului Muncitoresc Unit Polonez
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

JOZEF TEJCHMA

Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez doresc să aduc un salut cordial celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și să transmit întregului dumneavoastră partid, precum și poporului român, salutări frățești din partea membrilor partidului nostru, a clasei muncitoare poloneze și a poporului polonez. (Aplauze).Delegația noastră a ascultat cu atenție rapoartele prezentate la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu șl de alțl tovarăși. A- ceste rapoarte, precum și dezbaterile Congresului, vorbesc despre rolul Partidului Comunist Român, despre marile cuceriri obținute datorită transformărilor socialiste care au avut loc în țara dumneavoastră, despre planurile și perspectivele ei de dezvoltare continuă și rapidă.Dezvoltarea fiecăreia dintre țările noastre socialiste se bazează pe două principii fundamentale : pe activitatea și munca creatoare a celor mai largi mase inspirate și conduse de partidul marxist-leni- nist, precum și pe forța și garanția securității create prin apartenența noastră la comunitatea statelor socialiste, bazată pe principiile leniniste ale egalității, solidarității internaționaliste și colaborării reciproce. întărirea acestei comunități, întărirea tratatului de apărare a statelor socialiste —• Tratatul de la Varșovia — stă la
Salutul Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de Sud 
CUVÎNTAREA ROSTITĂ '

DE NGUYEN VAN QU«

Stimați membri ai Prezidiului,Stimați prieteni,în numele populației din Vietnamul de Sud și al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, delegația noastră adresează Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român și, prin intermediul Congresului, tuturor comuniștilor români, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, un salut de solidaritate în luptă și cele mai calde urări. (A- 
plauze puternice).Adresăm salutul nostru prietenesc delegaților comuniști, partidelor și mișcărilor revoluționare din țările care au trimis reprezentanți la Congres, prietenilor care sprijină cu putere lupta poporului nostru pentru salvarea țării. (A- 
plauze).Stimați membri ai Prezidiului, stimați participanți la Congres. în lupta noastră înverșunată împotriva agresiunii imperialismului american, cel mal barbar dușman al omenirii, populația Vietnamului de Sud urmărește cu simpatie profundă opera de construcție desfășurată de poporul frate român. Sub conducerea Partidului Comunist Român, într-o perioadă scurtă, de douăzeci și cinci de ani, poporul român a transformat rapid acest colț sărac al Europei într-o țară socialistă bogată și puternică. 
(Aplauze).Noi ne bucurăm foarte mult de 

baza intereselor vitale, a dezvoltării pașnice și suveranității fiecăreia dintre țările noastre.La Congresul al V-lea al P.M.U.P., partidul nostru a dat încă o dată expresie convingerii sale celei mai profunde că activitatea în direcția îmbinării strînse 
a îndatoririlor față de clasa muncitoare, popor și statul popular cu îndatoririle față de comunitatea statelor socialiste, a mișcării comuniste internaționale și a forțelor progresiste din lume, îmbinării patriotismului cu internaționalismul reprezintă cel mai important principiu fundamental al partidului conducător al construcției socialismului.Poporul polonez a pășit la o- pera de construire a Poloniei Populare în condițiile extrem de grele moștenite de la vechiul regim și ale devastărilor cauzate de război. Datorită eforturilor pline de sacrificii ale tuturor oamenilor muncii, în colaborare cu statele socialiste frățești și în primul rînd cu Uniunea Sovietică, în cursul celor 25 de ani am schimbat în mod radical înfățișarea țării noastre, am reușit să transformăm Polonia din- tr-o țară agrară, slab dezvoltată, într-o țară industrială modernă, cu o dezvoltare rapidă. în comparație cu anul 1938 am obținut o creștere a producției industriale de 14 ori. în agricultură obținem astăzi o producție la hectar de două ori mai mare, cu toate că numărul celor angajați în agricultură a scăzut la jumătate. Venitul nostru național este în acest an aproape de 5 ori mai mare decît venitul național al celui mai bun an din perioada antebelică.O astfel de dezvoltare rapidă și multilaterală a creat condiții și, în același timp, a pus cerința de a trece în prezent la o nouă e- tapă de gospodărire bazată pe intensificarea proceselor de producție, pe alegerea unor direcții corespunzătoare de dezvoltare a științei, tehnicii și producției, pe aprofundarea calculului economic, precum și pe perfecționarea metodelor de planificare și conducere, luînd în considerație cerințele revoluției tehnico- științifice contemporane.O pîrghie importantă a progresului continuu și rapid în acest domeniu hotărîtor, deși insuficient folosită — cu toate realizările de pînă acum — o constituie perfecționarea 

marile succese ale poporului român și sîntem convinși că, după acest Congres, poporul frate român va obține și mai multe succese mărețe în opera de edificare a țării, în întărirea capacității sale de apărare, contribuind astfel la apărarea păcii atît în Europa cît și în 
lume. (Aplauze puternice).Stimați membri al Prezidiului, stimați participanți la Congres, permiteți-ne să facem o scurtă prezentare a situației din Vietnamul de Sud. Timp de cincisprezece ani permanent, imperialismul american, nutrind intenția de a transforma Vietnamul de Sud într-o nouă colonie și o bază militară a- mericană, de a dezmembra pentru totdeauna Vietnamul, a călcat flagrant în picioare Acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam, a violat în mod grosolan drepturile omului și drepturile naționale fundamentale ale poporului vietnamez. El a instalat în mod ilegal în Vienamul de Sud o administrație marionetă, folosind-o ca instrument de agresiune, de- clanșînd cel mai barbar război din istorie împotriva poporului nostru.în fața primejdiei unei înfrîn- geri totale, din 1965 imperialismul american a trimis un corp expedi- ționar american de peste o jumătate de milion de soldați, precum și trupe ale țărilor satelite ale Americă pentru a cotropi Vietnamul de Sud ; totodată, el a declanșat războiul de distrugere împotriva Republicii Democrate Vietnam, comi- țînd crime sîngeroase în cele două zone ale Vietnamului. Refuzînd să trăiască în robie, populația Vietnamului de Sud este hotărîtă să lupte neobosit împotriva agresorilor americani și a lacheilor lor. 
(Aplauze). Sub steagul glorios al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, armata și populația din Vietnamul de Sud, cu cît luptă mai mult, cu atît devin mai puternice și obțin succese tot mai mari. Mai ales din primăvara anului 1968 și pînă astăzi, armata și populația din Vietnamul de Sud, declanșînd atacuri permanente și acțiuni insurecționale, au obținut succese mărețe și multilaterale, fără precedent, ceea ce a făcut ca americanii și marionetele lor să se afle într-o situație de criză și disperare. Armata și populația din 

și dezvoltarea multilaterală a colaborării economice a statelor socialiste în cadrul C.A.E.R.Tovarășe și tovarăși,O importanță deosebită pentru întărirea frontului larg al luptei împotriva imperialismului, împotriva politicii de război și a- gresiune a acestuia, o are Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova, care a avut loc în iunie. Față de încordarea alimentată de către imperialism în diferite regiuni ale lumii, față de actele sale de agresiune din Vietnam și Orientul Apropiat, față de diversiunea lui ideologică împotriva țărilor socialiste, față de încercarea lui de a le învrăjbi între ele, unitatea de acțiune a forțelor socialiste mondiale este necesară mai mult ca oricînd. O dovedesc atît victoriile, care prevalează în bilanțul general al luptei de clasă pe plan internațional, dobîndite datorită solidarității și cooperării noastre, precum și unele pierderi cauzate de lipsa de unitate.Polonia și România, împreună cu alte state membre ale Tratatului de la Varșovia, sînt interesate în mod deosebit în asigurarea unei păci trainice și securității în Europa. Aceste năzuințe și-au găsit expresia în importantul Apel de la Budapesta, prin care statele socialiste au propus convocarea unei conferințe a tuturor statelor din Europa. Scopul unei astfel de conferințe ar fi pregătirea unui tratat de securitate colectivă în Europa. Recunoașterea de către toate guvernele a hărții politice actuale a Europei, recunoașterea frontierelor existente, printre care a frontierei Oder- Neisse șl a frontierei dintre cele două state germane — Republica Democrată Germană șl Republica Federală a Germaniei — constituie cheia spre destinderea și stabilizarea politică, atît de mult așteptate de toate popoarele.Vă urăm, dragi tovarăși, dezbateri rodnice și noi succese în construirea socialismului, în activitatea comună dedicată cauzei progresului și păcii în lume. (Aplauze 
puternice).Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze).Trăiască prietenia șl colaborarea polono-română I (Aplauze pre
lungite).Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești I (Asistența 
aplaudă îndelung).

Vietnamul de Nord au luptat cu curaj împotriva războiului distrugător dus de Statele Unite, făcînd să eșueze așa-numita supremație a aviației americane. Suferind în- frîngeri grele în cele două zone ale Vietnamului, Statele Unite au fost nevoite să înceteze necondiționat bombardamentele asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam, să participe la Conferința cvadripartită de la Paris în problema Vietnamului. Dar, imperialismul american nu renunță încă la intențiile sale agresive. Administrația Nixon, nutrind iluzia că ar putea obține poziții de forță în tratative, continuă să intensifice războiul, săvîrșind tot mai multe crime în Vietnamul de Sud. Ea dorește să prelungească prezența militară americană în Vietnamul de Sud, să consolideze administrația marionetă și trupele acesteia în scopul asigurării dominației sale în Vietnamul de Sud pe calea neo- colonialismului, pentru a permanentiza împărțirea Vietnamului. Totodată, Statele Unite continuă să încalce suveranitatea și securitatea Republicii Democrate Vietnam.în fața pericolului totalei prăbușiri, administrația Thieu-Ky- Huong caută prin toate mijloacele să se cramponeze de americani, reprimă fără alegere pe toți cei care se pronunță pentru pace, independență, neutralitate, inclusiv persoane din rîndul diferitelor confesiuni religioase ale intelectualilor, studenților, comercianților și chiar al funcționarilor administrației marionetă și armatei acesteia. Ea se pronunță înverșunat împotriva formării unui guvern de coaliție națională, ceea ce demonstrează, prin forța realității, împotrivirea sa față de aspirațiile de pace, independență și înțelegere națională ale tuturor păturilor populației.La Conferința de la Paris cu privire la Vietnam, prin poziția lor agresivă și încăpățînată, S.U.A. se eschivează de la discutarea problemei fundamentale — aceea a încetării agresiunii purtate de ele, a retragerii totale și necondiționate din Vietnamul de Sud a trupelor americane și ale țărilor satelite. în fața soluției globale, cuprinsă în cele zece puncte ale Frontului Na

țional de Eliberare din Vietnamul de Sud — care reflectă poziția justă și atitudinea de bunăvoință a populației Vietnamului de Sud, poziție sprijinită și salutată de popoarele din întreaga lume, inclusiv de poporul progresist american — administrația Nixon nu a dat un răspuns fundamentat. Administrația Nixon a lansat așa-numitul „program în opt puncte", a retras 25 000 de soldați americani din Vietnamul de Sud și trage sforile pentru a-1 determina pe lacheul Nguyen Van Thieu să prezinte așa-zisul „program în șase puncte", „soluția pentru alegeri libere" și „propunerea pentru unificarea celor două zone ale Vietnamului prin alegeri"; — dar toate acestea nu sînt decît manevre înșelătoare, care urmăresc să liniștească și să distragă atenția opiniei publice americane, a opiniei publice mondiale, care cer S.U.A. să înceteze agresiunea în Vietnam și să-și retragă cît mai repede trupele din Vietnamul de Sud. Recent, Nixon a întreprins călătorii într-o serie de țări din Asia și a venit la Saigon pe ascuns pentru a ridica moralul soldaților, sateliților și lacheilor S.U.A. pentru a-i determina să servească mai activ scopurile agresive ale acestora în Vietnamul de Sud.Datorită încăpățînării S.U.A. și 
a administrației saigoneze, Conferința cvadripartită cu privire la Vietnam de la Paris nu a înregistrat nici un progres. Administrația Nixon trebuie să-și asume întreaga răspundere pentru acest impas.Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a declarat cu prilejul zilei de 20 iulie 1969 : „Populația Vietnamului de Sud este extrem de atașată cauzei păcii, dar pacea trebuie să se realizeze în condiții de independență și libertate. Dacă Statele Unite continuă să se mențină cu încăpățînare pe poziția de a pre-

Salutul Partidului Comunist Francez 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

ANDRE VIEUGUET

Dragi tovarăși,Sînt fericit să vă exprim dv., tuturor comuniștilor români, membrilor Comitetului Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general, oamenilor muncii din Republica Socialistă România, salutul călduros și frățesc al Partidului Comunist Francez, al Comitetului său Central, al secretarului său general, tovarășul Waldeck Rochet. 
(Aplauze îndelungi).Puternice legături de solidaritate s-au stabilit între comuniștii români și comuniștii francezi în cursul anilor grei de luptă comună împotriva fascismului în Franța, în Spania, în România.Dumneavoastră sărbătoriți anul acesta cea de-a 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist. Poporul dv. poate face cu mîndrie bilanțul vastelor realizări obținute pe calea socialismului. Vă rog să-mi permiteți să vă adresez felicitările Partidului Comunist Francez pentru remarcabilele progrese economice, sociale și culturale care au transformat atît de profund țara dumneavoastră și au înfrumusețat viața poporului dv., devenit stăpîn pe destinele sale. 
(Vii și puternice aplauze).Noi vom sărbători, de asemenea, cea de-a 25-a aniversare a insurecției pariziene, unul din marile acte ale eliberării Franței de sub ocupația hitleristă.Gîndurile popoarelor noastre se întîlnesc în recunoștința față de milioanele și milioanele de bărbați și femei care au luptat pentru învingerea fascismului, față de Uniunea Sovietică care a adus o contribuție decisivă la eliberarea umanității de pericolul sclaviei nazisțe și la marile victorii ale luptei de eliberare națională și socială ale popoarelor. (Aplauze).în Franța, după aportul prețios al puternicei mișcări a muncitorilor manuali și intelectuali din mai-iunie 1968, noi ne continuăm eforturile susținute pentru mobilizarea maselor populare într-o acțiune unită, de amploare sporită, împotriva politicii monopolurilor șl contra puterii acestora. Contribuția noastră la victoria Nu-ului în referendumul-plebiscit din 27 aprilie 1969, importantele succese obținute cu prilejul alegerilor prezidențiale din iunie, cu ocazia candidaturii tovarășului Jacques Du- clos, au confirmat Partidul Comunist Francez ca marea forță a reînnoirii democratice a țării noastre. ca marele partid al socialismu- 

lungi războiul de agresiune în Vietnamul de Sud, populația Vietnamului de Sud este hotărîtă să lupte pînă cînd nu va mai exista nici urmă de agresor american pe pămîntul său".în dorința de a ajunge la o soluționare pașnică a problemei sud- vietnameze pe baza asigurării drepturilor naționale fundamentale ale poporului vietnamez, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a adoptat soluția globală în cele zece puncte ale Frontului Național de Eliberare ca poziție de luptă la Conferința de la Paris. Poporul vietnamez cere ca administrația Nixon să răspundă cu seriozitate la această soluție, să înceteze războiul de agresiune în Vietnam, să retragă total și necondiționat trupele americane și cele ale țărilor satelite din Vietnamul de Sud, să lase populația Vietnamului de Sud să-și rezolve treburile sale interne fără nici un amestec din afară. (Aplauze).Stimați membri ai Prezidiului,Stimați participanți la Congres, Stimați prieteni,Populația Vietnamului de Sud este profund convinsă că marile succese pe care le-a obținut în lupta împotriva americanilor, pentru salvarea țării sale nu pot fi despărțite de ajutorul fără rezerva al compatrioților noștri din Vietnamul de Nord, nu pot fi despărțite de sprijinul și de marele ajutor internaționalist al țărilor socialiste, al popoarelor lumii, inclusiv al poporului progresist american.De la această tribună, în numele populației Vietnamului de Sud, al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, ținem să exprimăm recunoștința noastră sinceră Partidului Comunist Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, care acordă un mare spri- 

lui. Din declarațiile și documentele elaborate de președintele Republicii și de șeful guvernului rezultă că puterea monopolurilor capitaliste, cu rezerva unor modificări de metode și de limbaj, înțelege să continue în toate problemele importante politica de dinainte de iunie 1969.După eșecul suferit de de Gaulle, care a determinat cercurile reacționare gaulliste să caute alianța reacționarilor ziși „centriști", politica externă franceză — care nu s-a schimbat în fond, fiind aceea a marelui capital — tinde spre o oarecare apropiere de cercurile conducătoare ale Statelor Unite și de partenerii Franței din mica Europă a celor șase. Partidul nostru consideră, deci, că sarcinile sale politice actuale rămîn, în esență, aceleași de pînă acum : acțiunea comună a muncitorilor și a altor victime ale dominației monopoliste pentru revendicările și libertățile lor, pentru o politică de independență națională și de pace; în desfășurarea acestei acțiuni comune pentru obiective imediate, urmărim cu perseverență realizarea unității tuturor forțelor muncitorești și democratice în vederea instaurării, în termenele cele mai potrivite, a unei democrații înaintate conducînd spre socialism.Partidul Socialist (social-democrat), după ce a făcut jocul reac- țiunii, opunîndu-se oricărei înțelegeri între forțele de stînga, a suferit cea mai gravă înfrîngere e- lectorală din istoria sa. El trebuie însă să țină seama de profunda aspirație populară spre unitate, spre transformări democratice și de aceea, cu ocazia ultimului său 

în timpul ședinței de joi dimineața

jin și un ajutor prețios luptei noastre de rezistență. (Aplauze puter
nice).Dorim, de asemenea, să exprimăm recunoștința noastră sinceră partidelor comuniste, partidelor și mișcărilor revoluționare care au a- cordat un sprijin și un ajutor activ poporului nostru în lupta împotriva americanilor, pentru salvarea țării. (Aplauze).Cu această ocazie, noi mulțumim sincer Republicii Socialiste România, celorlalte țări socialiste frățești, partidelor, mișcărilor și prietenilor de pretutindeni, al căror sprijin s-a exprimat recent prin recunoașterea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, prin scrisorile și telegramele de felicitare și prin alte numeroase manifestări.Sîntem ferm convinși că Partidul Comunist Român, guvernul și poporul frate român vor intensifica în continuare sprijinul și ajutorul multilateral acordat luptei patriotice a poporului nostru, pînă la victoria sa finală. (Aplauze).Prin forța solidarității sale de luptă, cu sprijinul și ajutorul tot mai mare al țărilor socialiste și al popoarelor din întreaga lume, populația din Vietnamul de Sud își va îndeplini, în mod sigur, cu succes îndatoririle sacre pe care le are față de națiune, contribuind activ la a- părarea păcii în lume. (Aplauze).Urăm Congresului succes deplin !Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă dintre populația Vietnamului de Sud și poporul român să fie veșnică și de nezdruncinat! 
(Vii aplauze).Permiteți-mi, cu acest prilej, să transmit telegrama de salut a președintelui Nguyen Huu Tho, adresată celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Pu
ternice aplauze, asistența în pi
cioare aclamă îndelung).

Congres în iulie anul acesta, el a fost nevoit să ia poziții mai favorabile în ceea ce privește unitatea stîngii, dialogul cu Partidul Comunist. Comuniștii francezi sînt întotdeauna gata pentru dialog. Discuțiile asupra problemelor de viitor sînt utile, dar ele nu trebuie să estompeze necesitatea unei perspective clare în lupta actuală împotriva capitalului, ceea ce, după părerea noastră, înseamnă necesitatea unui program comun de gu- vernămînt. Noi considerăm că progresele pe linia unității nu pot fi despărțite de dezvoltarea acțiunilor comune ale muncitorilor și altor democrați, de o largă activitate a comuniștilor pentru difuzarea și apărarea programului partidului și de întărire a organizării sale.Avem în față perspectivele clara și înălțătoare trasate de manifestul nostru „Pentru o democrație înaintată, pentru o Franță socialistă", a- doptat de Comitetul Central în decembrie 1968, și în această perspectivă noi ne străduim să ne îndeplinim sarcinile noastre naționale, împletindu-le cu sarcinile noastre internaționale.Noi vrem să participăm mereu mai activ, alături de celelalte partide comuniste, alături de celelalte forțe antiimperialiste, la lupta împotriva imperialismului, pentru pacea și libertatea popoarelor. Credincios internaționalismului proletar, Partidul Comunist Francez va contribui cu toate forțele sale la realizarea marilor obiective de acțiune comună împotriva imperialismului, definite de Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești. în primul rînd, noi vom întări sprijinul activ 

acordat de clasa muncitoare șl de poporul francez luptei eroice a poporului vietnamez pentru libertatea și independența sa. Noi vom face cunoscute și vom sprijini în forme multiple propunerile juste ale Frontului Național de Eliberare și ale guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Vom dezvălui ruptura ce există între vorbele despre Independența popoarelor, rostite de conducătorul Statelor Unite, și continuarea politicii de agresiune urmată de imperialismul american. Vom desfășura acțiuni și mai largi pentru retragerea totală și necondiționată a trupelor americane și satelite, pentru a constrînge pe reprezentanții Statelor Unite să accepte negocieri adevărate.Continuăm acțiunea noastră da solidaritate cu popoarele arabe pentru a determina retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate și pentru a impune o reglementare pașnică, pe baza dreptului la existență a tuturor statelor aflate în această regiune și a respectării drepturilor naționale ale arabilor din Palestina.în lupta popoarelor pentru impunerea coexistenței pașnice, acordăm o importanță de prim ordin activității în favoarea securității europene. Noi vrem să facem în așa fel încît poporul francez să intervină activ pentru înlocuirea blocurilor militare antagoniste existente printr-un sistem european de securitate colectivă. Instaurarea unui asemenea sistem presupune — după părerea noastră — recunoașterea și respectarea actualelor frontiere din Europa, recunoașterea de jure a Republicii Democrate Germane, interzicerea accesului sub orice formă a revanșarzilor germani la armele nucleare. Partidul nostru sprijină în totalitate propunerile concrete formulate de Conferința partidelor comuniste și muncitorești de la Karlovy-Vary din 1967 și pe cele ale statelor membre ale Tratatului de la Varșovia din 1969, privind o conferință a tuturor statelor europene asupra problemelor continentului. Date fiind pozițiile incerte și coh.- tradictorii ale guvernului în această problemă, noi subliniem necesitatea unei intervenții active, în sprijinul acestei cauze, din partea forțelor păcii din Franța.Aprobînd documentele adoptate de Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești, Comitetul Central al Partidului nostru a considerat că a- ceastă consfătuire a constituit o etapă importantă pe calea întăririi unității partidelor comuniste, a tuturor forțelor antiimperialiste. Pentru a-și duce la bun sfîrșit sarcinile sale naționale și internaționale, partidul nostru va continua să combată neșovăitor, cu a- ceeași hotărîre, atît stîngismul șl aventurismul, cît și oportunismul de dreapta.Dragi tovarăși, cel de-al X-lea Congres al dv. urmează să adopte directive importante pentru dezvoltarea României socialiste, p< a- tru avîntul general al capacităților creatoare și al bunei stări a poporului dv. în numele Partidului Comunist Francez, vă urez reușită deplină. (Aplauze puternice).Relațiile de prietenie, de solidaritate și de colaborare între Partidul Comunist Francez și Partidul Comunist Român s-au dezvoltat, împreună cu dv., noi vom acționa pentru ca ele să se întărească neîncetat. (Aplauze).Trăiască prietenia dintre poporul francez și poporul român 1 (A-
plauze).Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste — chezășie a noilor succese ale luptei popoarelor pentru libertate, securitate și bunăstare 1 (Asistența a- 
plaudă îndelung).
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Onorat Congres,Dragi tovarăși și tovarășe,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al comuniștilor unguri, salut participanții la Congres și le transmit bune urări cordiale din partea partidului și a poporului nostru, constructor al socialismului. (Aplauze).Congresul reprezintă întotdeauna un eveniment deosebit în viața partidelor comuniste. în asemenea ocazii, partidele fac bilanțul activității lor, raportează în fața popoarelor lor, a clasei muncitoare internaționale și a popoarelor lumii despre ceea ce au înfăptuit și vor să facă. Celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român îi conferă o importanță deosebită faptul că are loc la o Cyă apropiată de aniversarea jubiliară, care permite o retrospectivă asupra drumului pe care România l-a parcurs într-un sfert de veac de la eliberarea sa. Atunci cînd, în luptele gigantice ale celui de-al doilea război mondial, armata eroică a Uniunii Sovietice a zdrobit forța militară a puterii hitleriste-fasciste și au căzut regimurile fasciste din țările est-eu- ropene, popoarele noastre au do- bîndit unul după altul independența și eliberarea atît de sub a- suprirea străină cît și de cea a propriilor exploatatori. Poporul român, asemenea celorlalte popoare, a folosit posibilitățile date și, sub conducerea partidului său, în sfertul de veac care a trecut, a creat o industrie și o agricultură socialiste în plin avînt. Dorim sincer să dezvoltați rezultatele obținute prin noi succese și să înain- tgț'; spre țelurile mărețe ale comunismului în unitate indestructibilă cu țările socialiste frățești. (A- 
plauze).Onorat Congres, poporul ungar muncește cu încredere neclintită și cu sîrguință pentru desăvîrșirea construirii societății socialiste, pentru realizarea sarcinilor stabilite de cel de-al IX-lea Congres al partidului nostru. în aceste zile, poporul ungar își amintește, de a- semenea, de aniversările marilor evenimente ale istoriei sale. Cu puțin în urmă am sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a creării partidului comuniștilor unguri. în a- cest an am evocat evenimentele de acum 50 de ani legate de Republica Sovietică Ungară. Atunci puterea populară a fost înăbușită de reacțiunea ungară și cea internațională. în mesajul transmis comuniștilor unguri, în acea perioadă, Lenin spunea : „...primei Republici Sovietice pierdute din Ungaria îi va urma cea de-a doua, cea victorioasă". Această previziune a devenit realitate, iar acum ne pregătim să aniversăm un sfert de veac de la crearea sa.

Salutul Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

ARPĂD PALIA!Fidel ideilor marxism-leninis- mului și principiului internaționalismului proletar, consacrîndu-și întreaga forță slujirii adevăratelor interese ale poporului, partidul nostru își îndeplinește misiunea bucurîndu-se de sprijinul și încrederea clasei muncitoare, a oamenilor muncii din Ungaria. în slujba țelurilor lor socialiste, clar formulate, partidul nostru, ca avangardă revoluționară și forță conducătoare a societății ungare, dezvoltă sistemul de conducere a economiei, democratismul vieții de partid și a vieții publice, stimulează forțele creatoare din domeniul științific și cultural, stăvilește cu fermitate reînvierea oricărei forme a cultului personalității, respinge atît tentativele și fenomenele dogmatismului cît și cele ale revizionismului.Tovarăși, nu demult a avut loc la Moscova Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din lume. Sîntem cuprinși de sinceră satisfacție pentru faptul că 75 de partide frățești în- truchipînd mișcarea comunistă — cea mai puternică forță a epocii noastre — s-au situat pe poziția întăririi unității noastre. Documentele elaborate și adoptate în comun au o importanță istorică ce atestă această tendință spre unitate. Atribuim o atenție deosebită faptului că consfătuirea la nivel înalt a partidelor frățești a elaborat și aprobat un program clar și eficace al unității noastre de acțiune antiimperialistă.Experiența acumulată la Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești a confirmat din nou acel adevăr de bază, potrivit că-
Salutul Partidului Comunist Finlandez

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

ERKKI SALOMAA

Stimați tovarăși,Permiteți-mi ca, în numele Partidului Comunist Finlandez, să adresez un salut cordial, frățesc, celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, dumneavoastră, reprezentanți și partici- panți la acest eveniment, și, prin dv., tuturor comuniștilor din România, sub a căror conducere poporul dv. construiește socialismul. (Aplauze). în patria dv. au au fost obținute realizări mărețe în construcția socialistă, în toate domeniile vieții sociale, în dezvoltarea și în îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului. Partidul 

ruia țelurile principale, năzuințele în domeniul politicii mondiale, precum și interesele fundamentale ale partidelor frățești coincid. Sînt a- ceiași și dușmanii noștri, în primul rînd imperialismul american și militarismul revanșist vest- german, care nu renunță nici un moment la scopurile lor : recucerirea pozițiilor pierdute, subminarea orînduirii socialiste a unor țări, împiedicarea și înăbușirea mișcării de eliberare a popoarelor, a aspirațiilor spre independență.Forțele agresiunii și cele ale păcii duc o luptă pe viață și pe moarte, în sensul strict al cuvîn- tului. Frontul nr. 1 al acestei lupte îl constituie Vietnamul care, bucurîndu-se de sprijinul internaționalist al Uniunii Sovietice și al celorlalte țări socialiste, duce o luptă eroică împotriva imperialismului a- merican vandal. Fapte odioase au stigmatizat cercurile conducătoare și personalitățile americane răspunzătoare pentru crimele comise împotriva poporului vietnamez, pe care istoria nu le va ierta niciodată. împreună cu celelalte forțe iubitoare de pace ale lumii, milităm pentru soluționarea politică a situației din Orientul Apropiat, pentru înlăturarea deplină a urmărilor agresiunii israeliene sprijinite de către imperialismul internațional.Sprijinim toate acele forțe an- tiimperialiste care luptă împotriva reacțiunii pe toate continentele. Interesul fundamental al popoarelor noastre este ca, în strînsă unitate cu toate mișcările progresiste ale continentului nostru, să menținem liniștea și pacea trainică a Europei și să ne amplificăm eforturile în interesul acestui scop.

Comunist Finlandez vă felicită pe dv., și, prin intermediul dv., întregul popor român cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist. (Aplauze). 23 August 1944 a fost o zi de cotitură care împarte istoria poporului român în două orînduiri sociale — capitalismul și socialismul — și care a deschis era construirii unui nou sistem social în România.Cel de-al X-lea Congres este un eveniment istoric în activitatea partidului dumneavoastră. Din punctul de vedere al unui partid comunist dintr-o țară capitalistă, importanța lui istorică este accentuată și de faptul că este Congresul unui partid frățesc, care deține în țara lui o poziție conducătoare și sub a cărui conducere a fost făurită orînduirea socială socialistă, care exercită o influență hotărîtoare asupra întregii dezvoltări a statului și a societății dumneavoastră.Partidul Comunist Finlandez a salutat cu o mare satisfacție rezultatele Consfătuirii internaționale de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești, aprobîn- du-le ca un nou pas important spre întărirea unității mișcării comuniste internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste, ca un pas spre unirea forțelor în lupta tot mai hotărîtă împotriva imperialismului. Este semnificativ că, deși există păreri diferite și chiar di- 

împreună cu celelalte țări socialiste semnatare ale Apelului de la Budapesta, considerăm importantă convocarea conferinței europene.Așa cum a subliniat și Consfătuirea de la Moscova a partidelor frățești, forța principală a luptei de proporții mondiale duse împotriva imperialismului o constituie sistemul socialist mondial. Din punct de vedere istoric, aceasta îi conferă o răspundere uriașă. Conștient de a- ceasta, partidul și poporul nostru sînt gata să facă totul pentru întărirea necontenită a sistemului socialist mondial și creșterea permanentă a potențialului său economic și militar. După părerea noastră, condiția esențială pentru aceasta o constituie dezvoltarea activității Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, întărirea Tratatului de la Varșovia și mărirea potențialului de luptă al acestuia.Considerăm ca o sarcină inter- naționalistă a noastră întărirea continuă a prieteniei care ne leagă de Uniunea Sovietică, de partidul său comunist, întemeiat de Lenin, fiindcă aceste relații ajută eforturilor poporului nostru. Istoria ne-a învățat că Uniunea Sovietică este, și la bine și la rău, cel mai fidel prieten și sprijinitorul dezinteresat al poporului nostru. Ca și pînă acum, Partidul Muncitoresc Socialist Ungar dorește să întărească șl să dezvolte și în viitor relațiile și colaborarea cu toate partidele comuniste frățești.Dragi tovarăși, succesele obținute de dv. umplu de bucurie pe membrii partidului nostru și poporul ungar. Comuniștii unguri, poporul nostru sînt gata pentru întărirea în continuare a prieteniei și colaborării dintre cele două țări. Acest lucru ni-1 cer obligațiunile internaționaliste și interesele comune ale popoarelor noastre. 
(Aplauze).Mulțumind pentru invitația de a participa la Congres, în numele partidului nostru, urăm poporului român și partidului său să obțină noi succese în construirea patriei socialiste, spre binele poporului, al cauzei păcii. (Aplauze).Trăiască prietenia și colaborarea dintre partidele și popoarele noastre, luptătoare pentru cauza comună a socialismului I Trăiască internaționalismul proletar I (A- 
plauze puternice, prelungite).

vergențe în mișcarea comunistă internațională, partidele comuniste și muncitorești participante la Consfătuirea de la Moscova au fost în măsură să dea dovadă că între ele există mulți factori care le u- nesc, că mișcarea comunistă internațională constituie în lumea de azi cel mai puternic factor ideologic și politic. Respectarea principiilor aprobate de Consfătuire în relațiile reciproce dintre partidele comuniste creează premise favorabile pentru înfăptuirea și consolidarea acestei unități.Partidul nostru constată cu satisfacție că relațiile pe linie de stat între Finlanda și România și colaborarea popoarelor noastre s-au dezvoltat într-un sens pozitiv. (Aplauze). O nouă dovadă a acestei evoluții o va constitui vizita in România a președintelui Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, ce se pregătește în momentul de față. Noi, comuniștii finlandezi, încercăm să ne aducem contribuția la întărirea colaborării economice și culturale dintre țările noastre, fiind convinși că există condiții favorabile pentru dezvoltarea coexistenței pașnice a statelor cu sisteme sociale diferite. (Vii a- 
plauze).In luna aprilie a acestui an, a avut loc cel de-al 15-lea Congres al Partidului Comunist Finlandez, care a adoptat un nou program principial. Pe baza acestui program și a celorlalte hotărîrl politice a

doptate de Congres, partidul nostru va lupta pentru unirea comuniștilor, întărirea partidului și dezvoltarea forțelor lui în scopul creării unui larg front antimonopolist, pentru pace, democrație și socialism, al înfăptuirii condițiilor pentru un nou avînt în deceniul următor al partidului și al forțelor care colaborează cu el în cadrul Uniunii Democrate a Poporului Finlandez. (Aplauze). Legat de această perspectivă este regretabil că în rîndu- rile partidului nostru s-au ivit divergente care au slăbit posibilitățile lui de a lupta în mod eficace împotriva marelui capital. Conducerea partidului tinde spre restabilirea normelor marxist-leniniste și respectarea lor în viața de partid, spre unirea tuturor comuniștildr în activitatea pentru înfăptuirea liniei generale comune : pace, democrație și socialism.începînd din anul 1966, în parlamentul finlandez, majoritatea aparține partidelor muncitorești, iar comuniștii, împreună cu celelalte partide muncitorești și forțe de centru, au intrat în guvernul țării.
Salutul Partidului Comunist Bulgar 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

VENELIN KOȚEV

Stimate tovarășe și tovarăși,Am plăcerea ca, din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, să salut cordial cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și prin dv., delegații- la Congres, să urez harnicului ;și • talentatului popor frate român noi și mari succese în construirea socialismului. (Aplauze).în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu și în celelalte documente ale Congresului sînt menționate cuceririle remarcabile ale țării dv. din ultimii 25 de ani. Republica Socialistă România, sub condu- cerea Partidului Comunist Român, s-a transformat într-o țară industrial-agrară dezvoltată, cu o înaltă cultură materială și spirituală. Noi ne bucurăm în mod sincer de aceste succese ale dv., întrucît ele sînt succese ale unei țări socialiste vecine și frățești, de care ne leagă lupta comună și drumul comun spre socialism și comunism. (Aplauze). Nu ne îndoim că hotărîrile actualului Congres, care stabilește programul țării dv. pentru viitorii 10 ani, vor da un nou impuls dezvoltării socialiste a țării dv. (Aplauze).Tovarășe și tovarăși,Vechi și puternice tradiții de prietenie leagă cele două popoare ale noastre. Istoria a scris nu o singură pagină despre prietenia, conlucrarea și întrajutorarea dintre bulgari și români. Este cunoscută participarea unui număr însemnat de bulgari la lupta de eliberare națională din Muntenia și Moldova. Revoluționarii bulgari din perioada luptei împotriva dominației otomane, în frunte cu marii fii ai Bulgariei, Hristo Botev, Vasil Levski, Liuben Caravelov au găsit azil și sprijin pe pămîntul dv. Poporul nostru cinstește profund memoria fiilor demni ai poporului român 

Partidul conservator, care reprezintă extrema dreaptă, a fost izolat și exclus din guvern. Actualul guvern a jucat un rol pozitiv în înfăptuirea activă a politicii externe de neutralitate adoptată de către țara noastră. Poate că actul cel mai evident în acest sens îl constituie propunerea guvernului finlandez privind organizarea conferinței de securitate europeană.Problema fundamentală a politicii externe a Finlandei o constituie relațiile bune, de încredere, cu Uniunea Sovietică. în timpul actualului guvern, aceste relații au continuat să se dezvolte pe baza Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, încheiat în 1948 între Finlanda și Uniunea Sovietică. Este clar că deschizătorul de drum spre această colaborare, aprobată acum de marea majoritate a poporului finlandez, a fost și este Partidul Comunist Finlandez.Avînd în vedere dezvoltarea în continuare a luptei partidului nostru, precum și îmbogățirea experienței mișcării comuniste internaționale, este foarte important să 

căzuți în războiul ruso-turc din 1877—1878 pentru eliberarea patriei noastre de sub robia de 5 secole.Anul în curs este un an jubiliar — atît pentru Republica Populară Bulgaria, cît și pentru Republica Socialistă România. Eliberîndu-se de sub fascism cu ajutorul hotărîtor al marii Uniuni Sovietice, popoarele noastre construiesc cu entuziasm o viață nouă. Socialismul a transformat profund Bulgaria. Astăzi, producția noastră industrială este de 30 de ori mai mare decît cea a anului antebelic 1939. Mari transformări revoluționare au avut loc și la sate. în 25 de ani, venitul național al țării a crescut de 6 ori. Știința, cultura și învă- țămîntul cunosc o mare dezvoltare.Nivelul de creștere la care au ajuns forțele de producție ale țării noastre a dat posibilitatea partidului să treacă la realizarea unor noi și mari sarcini privind dezvoltarea intensivă a economiei naționale, automatizarea și mecanizarea complexă a proceselor de producție, o concentrare mai înaltă a industriei și agriculturii, perfecționarea întregului sistem de conducere socială și dezvoltarea în continuare a democrației socialiste.Succesele țării noastre sînt rezultatul politicii consecvent marxist-leniniste a Partidului Comunist Bulgar, al muncii tenace și entuziaste a poporului nostru, al colaborării frățești cu țările socialiste și, în special, al prieteniei strînse și de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică. Noi, comuniștii bulgari, ne dăm seama clar că fără colaborarea și întrajutorarea multilaterală în continuă dezvoltare dintre țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și ale Tratatului de la Varșovia, Bulgaria nu ar fi putut să învingă marile greutăți legate de înapoierea ei din trecut, nu ar fi putut să ajungă la puternicul avînt de astăzi. Poporul nostru înțelege că comunitatea socialistă mondială și reazemul său cel mai puternic — Uniunea Sovietică — garantează libertatea si independența națională a țărilor socialiste și acordă un mare ajutor forțelor care luptă împotriva robiei imperialiste, pentru progres social și pace în lume. (Aplauze).Tovarășe și tovarăși, raportul forțelor de clasă pe arena internațională se schimbă tot mai mult în favoarea progresului și păcii. Dar imperialismul este un dușman puternic și perfid. El face încercări disperate de a opri procesul istoric, de a-și recupera inițiativa pierdută și de a slăbi pozițiile socialismului. Cel mai viu exemplu 

se analizeze minuțios experiența pe care o oferă participarea partidului comunist la guvernul unei țări cu orînduire capitalistă. Este o experiență care comportă multe aspecte cu caracter problematic, mai ales ținînd seama de faptul că la noi intrarea comuniștilor în guvern a avut loc în condițiile unei crize economice internaționale a capitalului. Noi considerăm, totuși, că prin participarea noastră în guvern, putem influența hotărîrile politice și, în primul rînd, politica externă și dezvoltarea vieții sociale, culturale într-o măsură mult mai mare decît dacă am fi rămas în afara guvernului.Dragi tovarăși,Partidul Comunist Finlandez vă urează succes în desfășurarea lucrărilor Congresului și în realizarea hotărîrilor lui, care vor spori în continuare puterea economică a țării dv. socialiste, cultura ei, bunăstarea poporului, vor întări drepturile lui democratice. (Vii aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze puternice, îndelun
gate).

în această privință îl constituie războiul barbar al imperialismului american împotriva eroicului popor vietnamez, comploturile și loviturile militare împotriva regimurilor progresiste, agresiunea militarismului israelian împotriva popoarelor arabe, atacurile militare împotriva Laosului, Cambodgiei și a altor țări. Imperialiștii intensifică încordarea internațională, încura- jînd și sprijinind pe militariștii și revanșarzii vest-germani, care amenință pacea și securitatea Europei.în ultimii ani, forțele reacționare si-au intensificat activitatea pe frontul ideologic. Folosind toate mijloacele și formele diversiunii, ei încearcă să ponegrească orînduirea socialistă, să zdruncine încrederea maselor muncitoare față de această orînduire, să semene neîncredere între popoarele țărilor socialiste, între partidele comuniste, să le dezbine și să le opună unele altora.Iată de ce hotărîrile Consfătuirii internaționale de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești privind întărirea unității comuniștilor, a tuturor forțelor revoluționare și progresiste din lume în lupta împotriva imperialismului au o importanță excepțională. întreaga experiență a mișcării muncitorești mondiale demonstrează în mod convingător că cu cît este mai puternică coeziunea frontului partidelor comuniste și muncitorești, în special a partidelor comuniste din țările socialiste, pe baza marxism- leninismului și internaționalismului proletar, cu atît mai mare și mai sigur va fi succesul luptei împotriva imperialismului, cu atît mai strălucitoare vor fi victoriile socialismului.Tovarăși, pentru noi este deosebit de important rolul Partidului Comunist Bulgar și al Partidului Comunist Român în consolidarea păcii și colaborării între popoarele balcanice. Noi sîntem mulțumiți că eforturile comune ale celor două partide și țări ale noastre dau rezultate pozitive, duc la destindere și relații de bună vecinătate în Balcani. (Aplauze). Dezvoltarea în continuare a raporturilor multilaterale și a colaborării dintre Bulgaria și România va favoriza și mai mult construirea socialismului în cele două țări, coeziunea comunității socialiste mondiale, triumful socialismului și păcii în lume. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze).Trăiască prietenia dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România 1 (A-
plauze).Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale și reazemul ei principal — comunitatea socialistă mondială! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Conștiinja națiunii este vie în marele forum al comuniștilor
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SaEutui Partidului Comunist din Japonia
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

KOREHITO KURAHARA

Stimați tovarăși,Cu ocazia celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, doresc să vă transmit, în numele tuturor membrilor partidului Comunist din Japonia, cele mai calde și militante salutări. 
(Aplauze puternice).Lucrările Congresului dv. coincid cu sărbătorirea celei de-a 25-a a- niversări a eliberării României de sub jugul fascist. Cu 25 de ani în urmă, Partidul Comunist Român a condus la victorie insurecția antifascistă de la 23 August, unind în jurul său toate forțele revoluționare, patriotice și democratice. A trecut de atunci un sfert de veac. In această perioadă, poporul român, condus de partidul comunist, a înfăptuit construcția socialistă a țării dv.. colectivizarea și modernizarea agriculturii, reali- zînd succese și sporind de 14 ori producția industrială și de 1,6 ori producția agricolă în comparație cu perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial. La Congresul dv., discutați despre planul cincinal de dezvoltare a e- conomiei naționale care va începe în 1971 și despre liniile directoare privind dezvoltarea economiei naționale pînă în anul 1980, pentru a spori în continuare succesele pe care le-ați obținut pînă acum. Vă dorim noi victorii în construcția socialistă a țării dv. (Aplauze). Succesele dv. vor constitui o puternică încurajare pentru clasa muncitoare și popoarele din lumea întreagă.

Făurim neabătut 
societatea socialistă

(Urmare din pag. I)

gura dezvoltarea tehnico-materială a 
societății, înflorirea multilaterală a 
vieții economice și sociale. Pentru 
România socialistă rata acumulărilor 
de 28—30 la sută din venitul națio
nal, prevăzută în viitorul plan cinci
nal, este o necesitate obiectivă, 
decurgind, din efortul pe care tre
buie să-1 depunem, mai ales în con
dițiile actuale ale revoluției’tehnico- 
științifice, spre a recupera decalajul 
față de țările dezvoltate, din nevoia 
de a crea o economie modernă, care 
să asigure creșterea în ritm rapid 
a venitului național și, pe această 
bază, ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

însumînd aceste opinii, realizezi, 
Implicit, imaginea unui bilanț cu 
multiple conexiuni. Faptele se con
tinuă unele pe altele într-o operă 
vastă șl se concep — potrivit mă
rețului program al partidului — în- 
tr-o viziune unitară, de perspecti
vă. La Porțile de Fier ni se vor
bește despre cantitatea de energie 
care va fi furnizată industriei, ora
șelor, satelor ; in cooperativele agri
cole, gîndurile se proiectează pe 
fundalul asigurării avîntului agricul
turii țării ; la Institutul de cerce
tări metalurgice din Capitală, în cen
trul atenției sînt probleme impor
tante ale dezvoltării siderurgiei ro
mânești. Iată opinia unuia dintre 
inginerii din acest „combinat" al 
gîndirii, care, prin cercetările sale, 
a prilejuit platformei siderurgice a 
Galațiului realizarea unei economii 
de aproximativ 10 000 000 de lei. 
Opinia inginerului Nicolae Drăgan, 
șeful secției metalurgie fizică și tra
tament termic :

— Dacă ar fi să caracterizez pro
gramul pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin Raportul Comite
tului Central, l-a înfățișat Congre
sului, l-aș numi al eficienței investi
ției de gîndire, de inteligență. Un 
program în care fiecare obiectiv 
trebuie să se regăsească în utilități 
sociale, să contribuie din plin la 
progresul multilateral al țării. Este 
foarte adevărat și sînt pe deplin de 
acord cu ceea ce se spune în Ra
port despre munca de cercetare 
științifică. Consider că prin Direc
tivele care vor fi adoptate de Con
gres, prin trecerea activității de cer
cetare pe principiul gestiunii pro
prii, prin scurtarea ciclului de cerce
tare, contribuția noastră, a cercetă
torilor, își va găsi materializarea 
intr-un grad mult mai înalt în acti

în cursul aceluiași sfert de veac au avut loc mari schimbări și în istoria Partidului Comunist din Japonia și a poporului japonez. Partidul Comunist din Japonia, care, înainte de cel de-al doilea război mondial, a fost vreme îndelungată nevoit să activeze în ilegalitate, sub oprimarea regimului absolutist Tennoist, a obținut statutul de partid politic legal a- cum 24 de ani, pentru prima dată în istoria partidului, iar astăzi s-a dezvoltat ca o forță politică ce nu mai poate fi ignorată în țara noastră, cu aproape 300 000 de membri și aproximativ 1 milion și jumătate de abonamente la organele de presă ale partidului. în cursul alegerilor pentru Adunarea municipală din Tokio, care s-au terminat recent, partidul nostru a reușit să-și sporească locurile de la 
9 la 18. (Aplauze).în condițiile subordonării Japoniei față de imperialismul american, în ciuda faptului că Japonia este o țară capitalistă cu înaltă dezvoltare a forțelor de producție — imediat după Statele Unite — partidul nostru se situează în fruntea tuturor luptelor duse de poporul japonez împotriva imperialismului american și a capitalului monopolist din Japonia, cu perspectiva ca revoluția popular- democratică să se dezvolte într-o revoluție socialistă.Cele mai importante sarcini care stau astăzi în fața poporului japonez sînt lupta pentru abrogarea tratatului de securitate dintre Japonia și S.U.A. în 1970, cînd expiră, iar în momentul de față, lupta pentru retrocedarea necondiționată și completă a Okinawei, aflată încă sub ocupația militară a forțelor S.U.A. Pentru a cîștiga victoria în aceste lupte și a crea o Japonie independentă, democratică, pașnică și neutră, partidul nostru consideră că este necesar, printre altele, să formeze un front u- nit larg al forțelor democratice care să respingă atacurile anticomuniste la care se dedau forțele reacționare, să lupte împotriva manevrelor troțkiștilor și ale altor elemente provocatoare, să înfrîngă tendințele sectariste anticomuniste existente în cadrul forțelor democrate. în susținerea acestei poziții partidul nostru face mari e- forturi. ■ ...,Ultimul sfert de veac a fost plin de învățăminte pentru mișcarea comunistă internațională. Solidari

vitatea practică a dezvoltării econo
miei naționale.

Responsabilitate, exigență, anali
ză multilaterală a realității. De pe 
acum, discutînd și studiind cu aten
ție documentele Congresului, oame
nii cercetează noi căi și resurse 
pentru a-și spori contribuția la pro
gramul de înflorire a României so
cialiste.

— M-au impresionat clarviziunea 
și profunzimea cu care Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu luminează viitorul națiu
nii noastre socialiste, ne spune to
varășul Nicolae Vlad, președintele 
Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție Suceava. îmi 
exprim satisfacția și acordul deplin 
cu sarcinile prevăzute pentru dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii, sector de bază al eco
nomiei noastre naționale. Deosebit 
de actuale sînt pentru munca 
noastră indicațiile potrivit cărora 
va trebui să deplasăm centrul de 
greutate a muncii noastre, jos, pe 
teren, în unități, acolo unde se rea
lizează producția agricolă. Vom lua 
măsuri hotărîte pentru ca mai mult 
de jumătate din personalul care 
lucrează în organele agricole jude
țene să se ocupe nemijlocit nu de 
hîrtii, ci de producția agricolă.

Țara întreagă vibrează la unison 
cu partidul. Țara întreagă, cu toate 
profesiile și generațiile ei. La Costi- 
nești, unde-și petrec vacanța esti
vală aproximativ 1 000 de studenți, 
fiecare dintre interlocutorii noștri 
vede în viitorul splendid al țării, pe 
care-1 elaborează în aceste zile Con
gresul, viitorul tinerei generații, a 
cărei educare și pregătire se bucură 
din plin de grija partidului.

Doina Kogozan, studentă în anul 
IV la Institutul Politehnic din Ti
mișoara : „M-a impresionat, în mod 
deosebit, grija partidului pentru 
pregătirea viitorilor specialiști. O 
pregătire complexă, legată de viață 
și utilă societății pe planuri supe
rioare. Aceasta ne impune, nouă, 
studenților, ca viitori specialiști, da
toria patriotică de a ne pregăti te
meinic, spre a ne aduce din plin 
contribuția la materializarea sarci
nilor complexe pe care le impune 
progresul țării în anii viitori".

Ioana Bălășoiu, studentă în anul 
IV, Facultatea de comerț din Aca
demia de Științe Economice : „Trăim 
clipe ale unui puternic avînt al dez
voltării țării și, în același timp, al 
creșterii necontenite a prestigiului 
internațional al României. Acest 

tatea clasei muncitoare internaționale și internaționalismul proletar pot fi consolidate numai prin respectarea poziției independente a fiecărui partid, stabilită în conformitate cu condițiile existente în țara respectivă. (Vii aplauze). Nici un partid nu are dreptul să se a- mestece în treburile interne ale altui partid. Din acest punct de vedere, partidul nostru luptă cu ho- tărîre împotriva imixtiunilor din afară în treburile interne ale partidului nostru și ale forțelor democratice din țara noastră.în legătură cu gravele deosebiri de păreri în privința principiilor, deosebiri care au apărut în mișcarea comunistă internațională în anii recenți, a devenit clar în cursul dezvoltării ulterioare a situației și a practicii mișcării revoluționare ce este just și ce esta greșit. Fără îndoială că este nevoie de mult timp și de eforturi perseverente pentru ca mișcarea internațională să-și realizeze unitatea pe baza unor principii ideologice ferme. Ceea ce trebuie să întreprindem noi în prezent, mai mult decît orice altceva, este să depunem eforturi pentru unitatea de acțiune în domeniul unor sarcini concrete și urgente, cum ar fi lupta împotriva imperialismului, dușmanul comun al popoarelor din întreaga lume și în special împotriva agresiunii imperialismului a- merican, principalul bastion al reacțiunii internaționale, înainte de toate împotriva războiului agresiv din Vietnam, să sprijinim lupta poporului vietnamez.Stimați tovarăși, Partidul Comunist din Japonia și Partidul Comunist Român au dezvoltat între ele relații prietenești, pe baza normelor de relații dintre partidele frățești — independență, egalitate, neamestec în treburile altora, solidaritate internațională și ajutor reciproc. Noi credem că aceasta are 
o mare însemnătate nu numai pentru relațiile dintre partidele noastre, dar și pentru cauza unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale. (Vii aplauze).Să se întărească -în continuare relațiile prietenești dintre partide
le noastre ! (Aplauze puternice).Să obțineți noi și mari succese în construcția socialistă în țara dv. și în lupta pentru apărarea suveranității și păcii ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

avînt exprimă un adevăr esențial : 
între politica internă și cea externă 
a partidului este o legătură indiso
lubilă. Așa cum se spune în Raport, 
niciodată România n-a desfășurat 
o politică externă atît de activă și 
nu a avut atît de mulți prieteni ca 
astăzi. în centrul politicii noastre 
externe stă prietenia și colaborarea 
multilaterală cu țările socialiste, de 
care ne leagă interesele supreme ale 
cauzei socialismului și luptei 
antiimperialiste. Sînt relații la teme
lia cărora partidul nostru așază 
respectarea principiilor internațio
nalismului socialist — independența 
și suveranitatea națională, egalitatea 
în drepturi, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc și în
trajutorarea tovărășească.

Craiova. Interlocutorul nostru este 
doctorul în științe Ion Călin, șeful 
secției de propagandă a Comitetului 
județean P.C.R. Dolj.

— într-un consens unahim, numim 
Congresul al X-lea, pe bună drep
tate, un eveniment istoric în viața 
partidului și a patriei — idee pu
ternic reliefată de Raportul prezen
tat Congresului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Așa precum în 
imagini materiale sau în statistici 
înregistrăm astăzi ceea ce a repre
zentat pentru destinul României cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., cu 
atît mai grăitoare vor fi ilustrările, 
implicațiile ritmurilor ascendente ale 
viitorului. Tăria noastră e în partid ! 
în partidul nostru marxist-leninist, 
călit în lupte grele, experimentat, 
receptiv la nou, caracterizat prin 
spirit creator, care a înțeles înalta 
sa menire istorică, de a fi cataliza
torul voinței națiunii socialiste, con
ducătorul ei spre culmile civilizației 
și progresului. Un partid care, în
făptuind socialismul în propria țară, 
își îndeplinește și o înaltă îndato
rire internaționalistă, militează 
neabătut pentru dezvoltarea solida
rității internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești, pentru gă
sirea celor mai bune căi spre întă
rirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești. Este o mîndrie să faci 
parte dintr-un asemenea partid, o 
fericire să fii cetățean al României 
socialiste, în fruntea destinelor că- 

■ reia, călăuză fermă, se află Partidul 
Comunist Român.

Momente-pisc ale conștiinței de 
sine a poporului. Ale apartenenței 
și adeziunii ,sale depline la cea mai 
nobilă, mai însuflețitoare dintre 
cauze : înfăptuirea politicii parti
dului.

Mesajul de salut
al Partidului Comunist Chinez

Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român București

Oamenii 
murgii

raportează
Dragi tovarăși,în numele Partidului Comunist Chinez și al poporului chinez, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez adresează Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, poporului român, calde felicitări.

Mesajul de salut 
al Partidului Popular Laoțian 

Celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist RomânDragi tovarăși,Cu ocazia celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, în numele Partidului Popular și al poporului laoțian, care se află în primele linii ale luptei împotriva agresiunii americane, adresăm Congresului dvs. și prin intermediul său, comuniștilor români salutul nostru frățesc, de solidaritate, militant, și cele mai călduroase u- rări de succes. Sub conducerea Partidului Comunist Român și pe baza hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al partidului, poporul român, prin dragostea sa de muncă și spiritul său creator, a obținut

Mesajul de salut
al Partidului Comunist din Africa de Sud

Secretarului general
al Partidului Comunist Român BucureștiDragi tovarăși,în numele Comitetului nostru Central, transmitem salutul nostru cald, revoluționar, celui de-al X-lea Congres al partidului dvs. și tuturor comuniștilor din România. Ca partid ai cărui membri sînt angajați într-o luptă grea, plină de sacrificii, care îmbracă toate formele, inclusiv cea a luptei armate, împotriva fascismului, a regimului rasist din țara noastră, noi sîntem într-adevăr conștienți de necesitatea întăririi legăturilor tovărășești și a solidarității practice dintre comuniști, avangarda forțelor antiimperialiste din lume, și în special, în jurul U.R.S.S., de necesitatea menținerii celei mai strînse coeziuni a țărilor comunității socialiste. Așa cum S.U.A., Marea Britanie, Ger
Mesajul de salut al Partidului

Avangarda Populară din Costa-Rica 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român BucureștiSalutăm Congresul dumneavoastră, urînd succese lucrărilor sale, în slujba unității mișcării comuniste internaționale. Salutări frățești,
Comisia politică a Comitetului 

Central al Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica

EDUARDO MORA 
secretar general

Urăm poporului român succese în opera de construire a patriei sale, în apărarea independenței naționale și în lupta împotriva imperialismului.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre poporul chinez șl poporul 

mari succese în construcția bazei tehnico-materiale a socialismului în România. în prezent Republica Socialistă România dispune de o industrie și o agricultură care se dezvoltă sub toate aspectele. în a- celași timp, viața materială și culturală a poporului s-a îmbunătățit în mod constant.Partidul Popular și poporul laoțian se bucură de marile victorii obținute de partidul comunist, de poporul român și le consideră ca o puternică încurajare în lupta lor proprie împotriva imperialismului american și a clicii de agenți ai a- cestuia pentru pace și independență națională.

mania occidentală și alte țări imperialiste acordă sprijin activ regimurilor fasciste din Africa de Sud și coloniile portugheze, tot așa aliații mișcării noastre de eliberare, Congresul Național African, se sprijină pe asistența frățească în lupta noastră din partea mișcărilor de eliberare aliate, a mișcării muncitorești din țările imperialiste, și mal presus de toate pe puternicul sprijin al țărilor socialiste. Tocmai din aceste motive, partidul nostru a salutat succesul remarcabil al recentei Consfătuiri Internaționale de la Moscova a partidelor comuniste și salută fiecare pas spre o unitate mai strînsă și întărirea continuă a mișcării noastre și în special a țărilor socialiste unde clasa muncitoare se află la putere. 

român se vor dezvolta pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
CHINEZ

în lunga și îndîrjita luptă împotriva imperialismului american, poporul laoțian a beneficiat întotdeauna de sprijinul Partidului Comunist Român, al guvernului și al poporului frate român. Cu această o- cazie ne exprimăm sincera noastră recunoștință pentru prețiosul dvs. sprijin. Vă urăm succes în lucrările Congresului dvs.Fie ca solidaritatea și prietenia dintre cele două partide și cele două popoare ale noastre să se dezvolte și să se consolideze cu fiecare zi !
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI POPULAR 
LAOȚIAN

Sîntem convinși, tovarăși, că cel de-al X-lea Congres al dumneavoastră va duce la noi victorii în dezvoltarea socialismului în România și va susține cu hotărîre importantele principii ale Consfătuirii Internaționale din iunie de la Moscova privitoare la cea mai strînsă Unitate și solidaritate a comunității socialiste, a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, care unesc și conduc la acțiune forțele antiimperialiste din toată lumea.Dorim deplin succes Congresului dumneavoastră.Cu salutări comuniste.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN AFRICA DE SUD

noi succese
UNITĂȚILE MINISTERULUI 
ECONOMIEI FORESTIERE: 
230 milioane lei în plus, 
față de prevederi, la pro
ducția marfă vînduîă și 

încasată
Sfirșitul primelor 7 luni ale anu

lui prilejuiește și colectivelor unită
ților economiei forestiere consem
narea unui bilanț favorabil. Planul 
producției globale a fost îndeplinit 
in proporție de 101,7 la sută, iar cel 
al producției marfă, în procent de 
101,4 la sută. în această perioadă 
s-au obținut suplimentar 79 000 m c 
bușteni, 550 000 m p furnir, 48 000 
m c cherestea, 9 000 m c lemn pen
tru celuloză, peste 3 milioane lei 
mobilă, precum și alte importante 
produse. Planul de export a fost 
depășit cu mai mult de 5 milioane 
lei valută, iar cel privind livrările 
pentru fondul pieței cu peste 37 mi
lioane lei. Importante succese au 
fost consemnate și la indicatorii fi
nanciari : ' prevederile la producția 
marfă vîndută și încasată au fost 
depășite cu 230 milioane lei, obți- 
nîndu-se beneficii ce însumează zeci 
de milioane lei. Sînt fapte de seamă 
din cronica întrecerii socialiste prin 
care colectivele din întreprinderile 
Ministerului Economiei Forestiere 
întîmpină mărețele evenimente din 
viața poporului — Congresul al 
X-lea al partidului și a XXV-a a- 
niversare a eliberării patriei.

GORJ : 125 000 tone lignit 
suplimentar

Minerii din județul Gorj au 
extras joi cea de-a 125 000-a tonă 
de lignit peste prevederile planu
lui. La Motru, unde exploatările 
aflate în producție au atins pa
rametrii proiectați cu 1—2 ani "nj'-i 
devreme, s-a înregistrat în decurs 
de o lună o avansare de 150 m 
într-un abataj cu front lung de 
lucru și s-au extras 50 000 tone 
lignit. Aceste succese de prestigiu 
sînt un omagiu pe care minerii 
de la Motru și Rovinari îl aduc 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului.

„1 IUNIE" — TIMIȘOARA : 
0 producție de 4 ori mai 

mare decît în I960
în cinstea Congresului partidului 

și a zilei de 23 August, la fabrica 
„1 Iunie" din Timișoara au fost 
puse în funcțiune, cu 4 luni înainte 
de termenul prevăzut, noi și mo
derne capacități de producție, care 
asigură un spor anual de produc
ție de 3 milioane tricotaje pentru 
copii.

în prezent, cele 2 000 muncitoare, 
tehniciene și inginere care lucrează 
în această fabrică complet recon
struită și înnoită în perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., realizează o producția dș 
4 ori mai mare decît în anul z&âO. 
Hărnicia și priceperea acestui co
lectiv s-a materializat și în cali
tatea superioară a celor peste 160 de 
articole noi, produse în acest an.

In viitorul cincinal, întreprinde
rea timișoreană își va spori pro
ducția de 1,3 ori și va îmbogăți 
anual colecția de articole cu circa 
50 de noi modele.

DOICEȘTI: Suplimentar — 
materiale de construcții 

de 12 milioane Iei
în cinstea Congresului al X-lea al 

partidului și a celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei, co
lectivul întreprinderii de produse 
din beton celular autoclavizat Doi- 
cești a obținut succese deosebite în 
muncă. Astfel, planul de producție 
pe șapte luni ale anului a fost de
pășit cu 12 milioane lei, obținîn- 
du-se suplimentar 2 500 m c beton 
celular autoclavizat și 500 m c beton 
armat. De asemenea, în fabricația 
curentă a unității s-a asimilat un 
nou produs din beton celular auto
clavizat armat, destinat executării 
pereților despărțitori la locuințe cu 
confort diferențiat.
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• 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 ;
18.45 ; 21.
• 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.
• Desene secrete : LUMINA — 9,36—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
e Galapagos ; Pași spre Brîncușl ; 
Casa lui George Călinescu ; In tainele 
muzeului ; Luchlan-Grigorescu ; TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Străzile au amintiri : VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Neamul Șoimăreștilor : MIORIȚA
— 9,15—14,45 în continuare ; 17,30 ;
20,30.
• Mariana, agentul nr. 0555 : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
• Deșertul roșu t CENTRAL — 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21, GRĂDINA DOINA
— 20,15.
• Telegrame : VIITROUL — 15,30 ; 18;
20.30.
• Operațiunea Belgrad : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20.
a Lovitură puternică : RAHOVA —
15,30 ; 18, la grădină — 20,30, VOLGA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Lanterna cu amintiri ; LIRA —
15,30 ; 18.
O Vera Cruz : GRĂDINA LIRA — 
20,15.
• încotro, omule ; DRUMUL SĂRII
15,30 ; 19.
o Crima din pădure : TOMIS — 9— 
15 în continuare ; 18,15. la grădină
- 20,30.
• Haiducii ; Răpirea fecioarelor : 
UNIREA - 16, la grădină — 20,15.
• Am două mame șl doi tați : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Sîngeroasa nuntă macedoneană ; 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 ;
20.30, DOINA — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA - 
9 ; 10,30 ; 12.
• Portretul unu! necunoscut: UNION
- 15,30 ; 18 ; 20,30.
® Contemporanul tău : PROGRESUL
- 15,30 ; 19.
0 Răutăciosul adolescent : GRADINA 
PROGRESUL-PARC - 20,15.
• Creola, ochii-ți ard ca flacăra : 
LUCEAFĂRUL — 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16; 
18.30; 21. BUCUREȘTI - 8.30 ; 11 ;
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H Oa aipartid — Sat. . re, -.-xBoabă, ministrul industriei chimice, delegat al organizației județene de partid — Neamț, Mihai Teles- 
cu, prim-secretar al comitetului județean Timiș al P.C.R., delegat al organizației județene de partid — Timiș, Gheorghe Năstase, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., delegat al organizației județene de partid — Argeș, 
Istvan Peterfi, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, delegat al organizației județene de partid — Cluj.Tot tn ședința de dimineață, tovarășul K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., a rostit o cuvîn- tare de salut, a înmînat Prezidiului Congresului mesajul adresat de Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Congresului al X-lea al P.C.R. și a oferit în dar o statuetă reprezentând pe V. I. Lenin. Tovarășul Gheorghe Stoica, care prezida ședința, a mulțumit șefului delegație’ sovietice pentru mesajul și da-

ADEZIUNE ENTUZIASTĂ, ANGAJAMENT SDLEMN
Scrisori și telegrame adresate Congresului, tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

industrie puternică și o agricultură înaintată, 
pe o înaltă productivitate a muncii sociale, 
colectivul vestitei citadele a muncitorimii bucu- 
reștene, Uzina „Timpuri noi", arată în scri
soarea sa : „în aceste momente istorice, gîn- 
durile fiecăruia dintre noi se îndreaptă către 
conducătorii partidului nostru drag, către iubi
tul nostru tovarăș, Nicolae Ceaușescu, către 
delegații la Congres, cărora le-am încredințat 
mandatul de a transmite înaltului forum voința 
noast -ă nestrămutată, hotărîrea noastră fermă 
de a înfăptui întocmai politica internă și exter
nă a partidului. Conștienți de țelurile mărețe 
cuprinse în documentele ce prefigurează viito
rul luminos al României socialiste, ținem să 
asigurăm Congresul că vom munci cu și mai 
multă abnegație, aducindu-ne contribuția la tra
ducerea în viață a acestor documente progra
matice".

înfățișînd atmosfera de puternic entuziasm, 
de muncă avîntată prin care țăranii coopera
tori — români, maghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități — de pe cuprinsul județului 
Arad cinstesc Congresul partidului, subliniind 
însemnătatea sa excepțională în dezvoltarea 
României socialiste, problematica profundă și 
spiritul înnoitor ale documentelor care se dez
bat, precum și realizările obținute în dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a agriculturii din 
județ, în creșterea producției agricole, telegra
ma consiliului Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție Arad ’ subliniază printre 
altele : „Răspunzînd grijii permanente a parti
dului, a conducerii sale înțelepte, asigurăm 
Congresul al X-lea al partidului că, sub îndru
marea organizațiilor de partid, vom depune 
toate eforturile, întreaga capacitate de muncă 
pentru realizarea hotărîrilor care vor fi adop
tate de Congres, în vederea creșterii producției 
agricole, sporirii averii obștești, perfecționării 
sistemului de organizare și retribuire a muncii, 
dezvoltării democrației cooperatiste, stimulării 
participării tot mai active a maselor de țărani 
cooperatori la conducerea unităților agricole, 
aducîndu-ne astfel contribuția la ridicarea pa

Premiile Concursului

cinematografic inițiat

de Casa de filme „București"
In urma selecționării celor 

745 de scenarii, subiecte și idei 
cinematografice prezentate în 
cadrul concursului ■ pe tema 
„Viața oamenilor muncii din fa
brici, uzine și de pe marile șan
tiere ale construcției socialiste", 
inițiat de Casa de filme „Bucu
rești", juriul, alcătuit din scriitori 
și critici de specialitate, a acor
dat următoarele premii și men
țiuni :

PREMIUL II (în valoare de 
10 000 lei) scenariului „FIERA
RUL" — autor Ernest Cembra- 
Polcovnicu, din București.

PREMIUL III (în valoare de 
5 000 lei) lucrărilor: „FĂRĂ 
IDOLI" — autor neidentificat 
semnat Asklepios (pentru identi-

,__v românilui nostiu popor, față de lupta roică pe care o duc împotriva a- gresiunii imperialismului american, pentru libertate și independență națională, sentimente reafirmate cu claritate în Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu".Congresul a fost salutat apoi de tovarășul Giancarlo Pajetta, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii Comitetului Central al Partidului Comunist Italian. Președintele ședinței a mulțumit conducătorului delegației Partidului Comunist Italian pentru salutul adresat Congresului nostru.In repetate rînduri, cuvîntările rostite de conducătorii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești au fost subliniate cu vii a- plauze de toți cei prezenți în sala Congresului.La încheierea ședinței de dimineață, delegații și invitații au primit cu satisfacție și entuziasm vestea că pe adresa Congresului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au

triei noastre pe culmile progresului și civiliza
ției socialiste".

Oamenii de știință din numeroase institute 
de cercetări, ale Academiei și departamentale, 
din toate centrele universitare ale țării, au dat 
glas, prin scrisorile și telegramele trimise Con
gresului, adeziunii lor integrale la politica in
ternă și externă a partidului : „Comuniștii și 
toți salariații Institutului de cercetări pentru 
protecția plantelor București-Băneasa — se spune 
într-unul din aceste mesaje — salută cu căldură 
marele sfat al partidului și al Întregului popor, 
în aceste zile istorice, sîntem alături de dele
gații noștri la Congres, aprobind din toată inima 
profundele idei călăuzitoare cuprinse în atît de 
bogatul și cuprinzătorul Raport prezentat de 
secretarul general al partidului. La locul nostru 
de muncă milităm pentru aducerea la îndepli
nire la cel mai înalt nivel a sarcinilor care ne 
revin, animați de încrederea neclintită că ho- 
tărîrile pe care Congresul le va adopta vor 
constitui expresia fidelă a năzuințelor noastre, 
a aspirațiilor întregului popor spre o viață din 
ce in ce mai bună, spre triumful socialismului 
și comunismului".

Relevînd entuziasmul generat de documen
tele celui de-al X-lea Congres al partidului, 
într-o scrisoare adresată de ostașii și ofițerii 
unei unități militare bucureștene, se arată : 
„Pătrunși de convingerea nestrămutată că facto
rul politic fundamental, care asigură înaintarea 
victorioasă a României pe calea socialismului, 
este conducerea intregii societăți de către 
Partidul Comunist Român, militarii unității 
noastre privesc cu încredere în viitor și se an
gajează față de Congres că nu-și vor precupeți 
eforturile pentru ridicarea continuă a capaci
tății de luptă a unității, contribuind in acest 
fel la întărirea continuă a forțelor noastre ar
mate. în aceste zile solemne, istorice ale desfă
șurării Congresului partidului, eveniment de 
însemnătate excepțională în viața țării, care 
are Ioc în anul jubiliar al celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării de sub jugul fascist, 
poporul întreg și alături de el și militarii uni
tății noastre, ca un singur om, fac zid în jurul 
partidului, însuflețiți de voința unanimă de a

ficare, semnatarul lucrării este 
invitat să trimită un nou exem
plar însoțit de numele și adresa); 
„DOI IN TELEGUȚĂ, DOUĂ-N 
MAȘINUȚĂ" — autor Constan
tin Sîrbu, din București; „MIO
PUL sau OMUL CU UMBRE
LA" — autor Mircea Ovidiu 
Savu, din București.

MENȚIUNI (in valoare de 
3 000 lei -fiecare), lucrărilor: 
„ȘASE TINERI" — autor Ada 
Pistiner, din București; „VIR- 
FUL CU DOR" (CUCEREA- 
VIN) — autor Ion Marina, din 
București; „CRIZA" — autor 
Livia Moldovan, din Cluj; 
„ECHIPAJUL VASULUI SU
CEAVA" — autor Radu Klein, 
din București. 
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telegrame și scri- irgane și organiza- olective de oameni întreaga țară aduc ,ut celui de-al X-lea iidului Comunist Ro--ă ședințele Congresu- prezidate de tovarășii as și Tamara Dobrin. ț cu aplauze a luat târâșul Paul Niculescu- oru al Comitetului Exe- ?rezidiului Permanent, î C.C. al P.C.R., delegat zației județene de pautid n continuarea dezbaterilor . cuvîntul tovarășii: Petru , director general al Cen- jărbunelui-Petroșani, delegat anizației de partid — Hune- 
Eugen Barbu, scriitor, dele- . organizației județene de par- - Brașov, Ion Crăciun, minis- ndustriei ușoare, delegat al or- .ației județene de partid — 

eș, Nicolae Teodorescu, decan Facultății de matematică a Uni- rsității din București, delegat al rganizației de partid a Capitalei, 
Eduard Eisenburger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din România, delegat al organizației județene de partid — Brașov. Tovarășul Gheorghe Vasilichl. a prezentat raportul Comisiei de validare, care a fost aprobat în unanimitate de delegații la Congres.In ședința de după-amiază au rostit cuvîntări de salut tovarășii : 
Mialko Todorovici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Aii Yata, secretar general al Partidului Eliberării și Socialismului din Maroc, Jozef Tejchma, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Tovarășa Tamara Dobrin — care prezida ședința — a mulțumit oaspeților pentru saluturile adresate Congresului.In numele delegației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud a salutat Congresul tovarășul Nguyen Van Quang, mem

sluji cu credință și devotament cauza parti
dului, de a face totul ca istoricele hotărîri care 
vor fi adoptate de Congres să fie înfăptuite pe 
deplin, spre cinstea și gloria partidului nostru 
comunist, a României socialiste".

Comuniștii, cadrele didactice, studenții Insti
tutului pedagogic din Bacău, după ce urează 
Congresului succes deplin în desfășurarea lu
crărilor sale, subliniază, tn scrisoarea adre
sată, că „Acest eveniment marchează începutul 
unei noi perioade de muncă rodnică a poporului 
nostru, sub conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, pentru realizarea mărețelor 
planuri privind dezvoltarea vieții economice și 
spirituale a scumpei noastre patrii. Profund 
încrezători în luminoasele zile ale viitoarelor 
biruinți ale poporului nostru, spre care ne vor 
călăuzi hotărîrile care se vor adopta la Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist Român 
— această uriașă forță politică a țării, inima, 
gindul și voința poporului nostru, expresia cea 
mai strălucită a geniului său creator — ne 
angajăm să nu precupețim nici un efort pentru 
a da viață sarcinilor care ne vor reveni privind 
dezvoltarea invățămintului și culturii în țara 
noastră. Ne angajăm să sporim potențialul acti
vității noastre științifice, să contribuim neobo
sit la continua perfecționare a procesului do 
invățămint, să ne îndeplinim cu simț de răs
pundere înalta îndatorire patriotică de a asigura 
o temeinică pregătire viitoarelor cadre didactice 
și, prin aceasta, de a îndruma noi și noi gene
rați spre comorile culturii și științei, a le educa 
in spiritul dragostei față de partid, față de 
idealurile socialismului și comunismului".

...Din miile de scrisori și telegrame adresate 
Congresului se desprind aceleași înălțătoare gîn- 
duri de profundă adeziune, aceleași sentimente 
de atașament nețărmurit față de politica parti
dului — expresie elocventă a unei indestructi
bile comuniuni dintre popor și partid, a hotă- 
rîrii de neclintit a poporului de a făuri o so
cietate socialistă multilateral dezvoltată, de a 
conferi noi străluciri patriei noastre, pe măsura 
talentului și hărniciei fiilor săi.

ȘTIRI SPORTIVE
4

TURNEUL INTERNAȚIONAL FE
MININ DE ȘAH DE LA SOFIA s-a 
încheiat cu victoria maestrelor Eli- 
sabeta Polihroniade (România) și 
Medianiakova (U.R.S.S.), clasate pe 
primul loc la egalitate cu cîte 6,5 
puncte fiecare. Au urmat tn clasa
ment : Troianska (Bulgaria) — 6
puncte, Szinka (Ungaria) — 5,5 punc
te, Rensch (R. D. Germană) — 5 
puncte, Sikova (Bulgaria) — 4,5
puncte, Litvinska (Polonia) 4 puncte, 
Mihailova (Bulgaria) 3,5 puncte, Bo
risova (Bulgaria) — 2,5 puncte și Da
vidova (Cehoslovacia) 1 punct.

ÎN TURUL DOI AL PROBEI DE 
SIMPLU BĂRBAȚI din cadrul tur
neului internațional de tenis („Open") 
de la Hamburg, campionul român 
Ilie Năstase a obținut o frumoasă vic
torie cu 6—4, 3—6, 6—3, 7—5 în fața 
jucătorului profesionist englez Roger 
Taylor. Ion Țiriac l-a eliminat cu 
6—4, 11—9, 6—3 pe vest-germanul 
II. Ploetz.

LA KIEV, IN CADRUL SPARTA- 
CHIADEI ARMATELOR PRIETENE 
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE, a luat 
sfirșit concursul de lupte libere 
Dintre sportivii români. cel mai 
bine s-a comportat G. Vasile, clasat 
pe locul doi la categ. 82 kg. Medalii 
de bronz au obținut P. Coman 
P. Cernea și P. Enache.

în turneul de volei, echipa milita
rilor români a învins selecționata 
poloneză cu scorul de 3—0 (15—5, 
15—8, 15—3).

In concursul de atletism, fostul 

bru al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. Mulțumind în numele tuturor delegaților și invi- taților la Congres, președintele ședinței a rugat delegația Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud „să transmită sentimentele de solidaritate frățească și sprijinul deplin al comuniștilor români, al întregului nostru popor, față de lupta eroică pe care o duce populația din Vietnamul de Sud, sub conducerea Frontului Național de Eliberare, împotriva agresiunii imperialiste americane, pentru dezvoltarea liberă și independentă a țării".Au rostit apoi cuvîntări de salut tovarășii: Andre Vieuguet, membru supleant al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, Arpăd Pallai, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Erkki 
Salomaa, vicepreședinte al Partidului Comunist din Finlanda, Ve- 
nelin Koțev, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Korehito Kurahara, membru al Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia.In numele delegaților și invita- ților, președintele ședinței a adresat mulțumiri oaspeților pentru saluturile adresate Congresului.în încheierea ședinței de după- amiază, tovarășa Tamara Dobrin a dat citire mesajelor de salut adresate Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român din partea Comitetului Central al Partidului Comunist .Chinez, Comitetului Central al Partidului Popular Laoțian, Comitetului Central al Partidului Comunist din Africa de Sud și Comitetului Central al Partidului Avangarda Populară din Costa Rica.Delegații și invitații au subliniat cu vii aplauze mesajele transmise Congresului.Lucrările Congresului continuă vineri dimineața. (Agerpres)

campion olimpic Romuald Klim 
(U.R.S.S.) și-a adjudecat proba de 
aruncarea ciocanului cu un re
zultat valoros : 71,38 m. Polonezul
Stepan Baidiuk a cîștigat cursa de 
10 000 m în 28’42” 4/10, iar Vladimir 
Dudin (U.R.S.S.) a terminat învingă
tor în proba de 3 000 m obstacole cu 
un timp excelent : 8’32” 8/10.

ÎN RUNDA A 7-A a turneului in
ternațional de șah de la Skoplje, 
maestrul român Victor Ciocîltea (cu 
piesele albe) a remizat cu marele 
maestru iugoslav Matulovici. Smîs- 
lov l-a învins pe Uhlmann, Hort pe 
Evrosimovski, Parma pe Ostoici și 
Sofrevski pe Pianinei. Kurajița a 
întrerupt cu Janosevici

în clasament pe primul loc se află 
Victor Ciocîltea, cu 4,5 puncte, ur
mat de Hort (Cehoslovacia) — 4
puncte (2), Kurajița (Iugoslavia) — 
4 puncte (1), Holmov (U.R.S.S.) — 4 
puncte etc.

PESTE 80 000 DE SPECTATORI au 
urmărit pe stadionul de la Lujniki 
din Moscova întîlnirea internaționa
lă amicală de fotbal dintre repre
zentativele U.R.S.S. și Suediei. Vic
toria a revenit fotbaliștilor suedezi 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin golul 
marcat în minutul 29 de Uve Eklund

La Leningrad s-au întâlnit selec
ționatele secunde de fotbal ale Sue
diei și U.R.S.S. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 1—0 (1—0) 
Golul victoriei a fost înscris în mi
nutul 43 de Herhadze.

(Urmare din pag. I)

De aici, din garanția pe care o dau 
drumul străbătut, realizările mereu 
mai spornice, izvorăsc calmul, certi
tudinea, îndrăzneala, competența și 
răspunderea, ușor identificabile la 
toți cei care s-au perindat la tribuna 
Congresului.

In cuvîntări Întâlnești adesea o as
cuțită și lucidă privire critică asupra 
neajunsurilor și minusurilor din u- 
nele domenii de activitate — în spi
ritul înaltei exigențe proprii Rapor
tului Comitetului Central — împreu
nă cu hotărîrea fermă, indestructibi
lă, de a înlătura pînă la capăt defi
ciențele semnalate.

Ar fi greu de sintetizat propune
rile făcute, argumentele minuțioase 
aduse în susținerea unor idei șl su
gestii, mărturisind o profundă cu
noaștere și înțelegere a realităților, 
a direcțiilor fundamentale pe care 
vor trebui să le urmeze economia, 
știința și cultura, viața social-poli- 
tică în anii care vin.

Un da unanim, un da categoric I 
— acesta este spus lapidar, senti
mentul care s-a degajat cu putere 
din gîndurile înflăcărate, din apro
barea responsabilă pe care au întru- 
nit-o documentele Congresului.

Un da puternic, un da pentru 
consecvența cu care este condus pro
cesul vast de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Un 
da hotărît pentru continuarea ope
rei de industrializare socialistă a 
țării, pentru dezvoltarea agriculturii 
socialiste, pentru progresul științei 
și culturii, un da hotărît pentiru pre
vederile cuprinse în documente_ po
trivit cărora se va dezvolta și a- 
dînci procesul de democratizare a 
întregii vieți social-politice, va 
crește rolul partidului, al tuturor or
ganizațiilor sale, se va crea cadrul 
corespunzător afirmării plenare a 
personalității umane, valorificării 
tuturor energiilor și talentelor, puse 
cu devotament în slujba patriei. Un 
da unanim pentru ideile socialismu
lui, pentru deplina edificare socia
listă a patriei — suprema opțiune a 
poporului român, drumul de pe care 
nimeni și nimic nu-1 va putea abate. 
Un da puternic pentru solidaritatea 
internaționalistă; pentru colaborare 
cu statele socialiste, de care ne leagă 
aceleași nobile idealuri, pentru co
laborarea cu celelalte state ale lumii, 
tn interesul cauzei păcii, înțelegerii 
între popoare, al cauzei socialismu
lui.

Cu asemenea gînduri, cu aseme
nea sentimente, cu convingerea că 
viitorul anticipat cu rigoare în do
cumente va însemna ridicarea Ro
mâniei pe noi trepte ale civilizației 
și progresului, și-au spus cuvîntul, 
ieri, de la tribuna Congresului, 
delegații comuniștilor din întreaga 
țară.

In timpul pauzelor, vastele holuri 
ale Sălii Palatului oferă privirii un 
amplu și divers peisaj uman, punc
tat pe alocuri — ca de acordurile 
simbolice ale profundei sincronii 
cu tradițiile meleagurilor natale — 
de pitorești costume populare, care 
aduc cu ele ceva din ineditul și fru
musețea plaiurilor gorjene sau bi- 
horene, argeșene sau bucovinene.

Discuțiile pe care le poartă în 
pauze delegații și invitații întăresc

teatre
• Opera Română : Apus de soare —
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (în sala Co
media a Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale") : Viziuni flamande — 20.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Visul unei nopți 
de iarnă — 20.
• Teatrul Barbu Delavrancea (tn sala 
Teatrului Giulești) : Hora domnițe
lor — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Nu te lăsa, 
Stroe ! — 20.
• Ansamblul folcloric „Perlnlța* * (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara") : Pe- 
rinlța mea — 19. 

cinema
ta

impresia că Congresul își prelun
gește in multiple ecouri vibrațiile și 
profunzimile, instăpînindu-se temei
nic în cugetele și simțămintele lor, 
declanșînd un generos și fertil flux 
de idei. Se schimbă opinii, se împăr- 
tășeso impresii.

Ne apropiem de un grup de dele
gați din părțile Neamțului. Ii solici
tăm primele impresii tovarășei 
Ioana Lungu, o tânără maistră chi- 
mistă de Ia Combinatul de îngră
șăminte azotoase din Piatra Neamț.

— Firește, e greu să concentrezi 
în cîteva cuvinte șuvoiul de gînduri 
cu care am plecat din sala Congre
sului după ce am ascultat bogatul 
raport al tovarășului Ceaușescu. 
Toate se contopeau însă într-un unic 
sentiment, mare, puternic, generos : 
că aici, în sală, în fața noastră, se 
închegase din trăsături sigure, pre
cise, un tablou de largi perspective, 
cuprinzînd contururile zilei de mîine 
nu numai a noastră, a generației 
prezente aici, dar și a copiilor noștri. 
Dacă mi s-ar cere să definesc prin- 
tr-un cuvînt acest sentiment, n-aș 
găsi altul mai potrivit ca : trăinicie. 
Construim durabil deoarece avem 
conștiința adînc înrădăcinată că 
construim pentru noi, că ne făurim 
propriul destin. M-au impresionat 
grandioasele perspective ale acelei 
ramuri industriale de care mă simt 
legată nu numai prin profesiune, dar 
și prin pasiune : cînd secretarul ge
neral al partidului a arătat că in
dustria chimică — și în mod deose
bit producția de îngrășăminte chi
mice — va continua să înregistreze 
și în noul cincinal cel mai înalt 
ritm de dezvoltare din industria 
țării, am avut sentimentul pregnant 
al încrederii ce ni se acordă nouă, 
chimiștilor, pentru una dintre 
cele mai importante porțiuni din 
harta de realizări a viitorului. Da, 
are profundă dreptate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cînd arată că 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate presupune în primul 
rînd și înainte de orice creșterea in
tensă a forțelor de producție, crea
rea unei economii avansate. Iar a- 
ceasta cere din partea tuturor mun
că, ordine, disciplină, răspundere !

Convorbirea cu tovarășul Dinu 
Daniliuc, președintele C.A.P. din co
muna Gurbănești, județul Ilfov, a 
pornit de la o semnificativă consta
tare a interlocutorului nostru :

— Toate prevederile acestui măreț 
program de acțiune au o trăsătură 
pe care o socot de mare preț : nu 
există sarcină economică în spatele 
căreia să nu se desemneze și impor
tanța ei politică. Bunăoară, atunci 
cînd se vorbește despre dezvoltarea 
intensivă, multilaterală a agricultu
rii, e limpede că la mijloc e vorba 
nu numai de o problemă de tehnică, 
de competență, de sporire a eficien
ței economice, de mărire a recol
telor și de îmbunătățire a produc
țiilor în zootehnie, ci și de ridicarea 
în tot mai mare măsură a satului 
românesc, de apropierea nivelului de 
trai și civilizație al satului de cel 
al orașului, de crearea unei socie
tăți tot mai unitare ca mod de viață, 
concepție, atitudine și, prin urmare, 
de întărirea continuă a unității so
ciale și moraNpolitice a națiunii. 
Raportul e un document cape te 
cheamă la gîndire, care te învață 
și îți deschide orizonturi noi asupra

13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELO
DIA — 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 LIBERTĂ
ȚII — 20,15.
• O chestiune de onoare : EXCEL
SIOR — 10 ; 12,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20,15, FLAMU
RA — 9—14,30 în continuare ; 17,45.
• Pădurea spînzuraților : FLAMURA
— 20,30.
• A trăi pentru a trăi : GIULEȘTI
— 15 ; 17,45.
• Ultima noapte a copilăriei : GIU
LEȘTI — 20,30.
• 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.
• La dolce vita : BUZEȘTI — 16 ; 
grădină — 20.
• Titanic vals : CRINGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 19, la 
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.
• Balul de sîmbătă seara : AURORA
— 17.
0 Comisarul X șl banda „Trei cîlnl 
verzi" : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15, la grădină — 20,30.
• Comedianții : VITAN — 16, la gră
dină — 20,15.
0 Prințul negru : MOȘILOR — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Aruncați banca în aer : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Cerul începe la etajul III : PACEA
— 14 ; 18 ; 20.
0 Secretul clfrulul : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.

10,00 — Lecția de limba germană.
10,25 — Lecția de limba rusă.
10.50 — Lecția de limba spaniolă.
11,20 — închiderea emisiunii de di

mineață.
17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Studioul școlarilor : Un ier

bar... nemaivăzut.
17.50 — Zile însorite ; Un montaj des

pre vacanța fericită a copiilor.
18,10 — Tele-unlversitatea, Ciclul „Via

ța" (IV). Memoria vieții și co
dul ei.

18,40 — Film documentar ; „statorni
cie". Producție a studioului Al. 
Sahia.

19,00 — Cîntă fanfara școlilor milita
re din București.

19,18 — „Opt frați". Film de Octavian 
Sava și Ovidiu Drugă.

19.30 — Telejurnalul de seară.
• Relatări de la lucrările Con
gresului al X-lea al partidului.

20.30 — Auziți cum cîntă țara. Pro
gram de muzică populară.

20,45 — „Caii putere". Film realizat 
de Val. Munteanu și V. Cojo- 
caru la Uzina Electroputere 
Craiova.

21,05 — Partid, inima țării. Montaj 11- 
terar-muzical-coregraflc .

32.50 — Congresul al X-lea al P.C.R. :
Cronica lucrărilor. — Ediție 
specială.

32.30 — „Cîntecele Dunării" — Film
muzical cu Vlco Torianl, Heldl 
Brtlhl, Anda Călugăreanu etc.

23,15 — Telejurnalul de noapte. — Bu
letinul meteorologic. 

tuturor problemelor, asupra întregii 
vieți din jur...

— Pe mine — ține să ne spună 
cunoscutul sculptor Vida Geza, ar
tist al poporului, delegat al comu
niștilor maramureșeni — m-a im
presionat pînă în adîncul inimii și 
conștiinței acel pasaj din raport 
care arată că „partidul nostru por
nește de la concepția că socialismul 
trebuie să fie societatea totalei îm
pliniri a personalității umane, în 
care fiecare cetățean să se simtă 
stăpîn pe destinul său, să poată gîndi 
și acționa nestingherit în folosul 
progresului societății". M-a imprer- 
sionat în primul rînd ca artist, de
oarece numai un asemenea climat 
favorizează deplina și multilaterala 
materializare a resurselor de ima
ginație și forță creatoare ale omului 
înzestrat cu har artistic. Partidul 
deschide perspectiva unei societăți 
de cetățeni profund responsabili 
pentru locul lor în marele angrenaj 
al creației, capabili să înmănunche- 
ze în orizontul lor necesitățile prac
ticii și altitudinile frumosului, eti
cul și esteticul. Și m-a mai impre
sionat grija vădită și în acest do
cument pentru afirmarea socială pe 
toate planurile, a tuturor cetățeni
lor, indiferent de naționalitate. O 
asemenea politică chezășuiește trans
formarea unității între poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare 
într-o forță și mai viguroasă de fău
rire a viitorului socialist și comunist 
al patriei

— încerc un sentiment de adîncă 
satisfacție parti cipînd ca delegat la 
acest Congres istoric al partidului 
— ne-a declarat tovarășul Ion Po
pescu, prim secretar al Comitetului 
județean Constanța al U.T.C. Pentru 
tineretul patriei, programul care se 
conturează cu limpezime din docu
mentele de excepțională rigoare 
științifică, de avîntată cutezanță, 
constituie însuși programul afirmă
rii sale umane. Partidul a înconjurat 
dintotdeauna tineretul cu încredere 
și solicitudine, văzînd în el viitorul 
patriei, al națiunii socialiste. Răs
punzînd acestei încrederi, perspec
tivelor pe care le deschide partidul 
prin programul său social-politic, 
sînt convins că tineretul își va da 
măsura capacităților și calităților 
sale în înfăptuirea obiectivelor ce 
vor fi stabilite de Congres. în felul 
acesta tineretul nostru, strîns unit 
sub steagul glorios al partidului, va 
adăuga noi semnături în cartea de 
onoare a tinereții, își va mărturisi 
adeziunea sa totală la politica parti
dului, devenită — după cum de 
multă vreme atestă faptele — crezul 
suprem al existenței, al muncii și 
vieții sale.

...Un moment emoționant, care se 
va înscrie în memoria celor prezenți 
în Sala Palatului, l-au constituit 
călduroasele saluturi adresate de 
conducătorii delegațiilor unor parti
de comuniste și muncitorești care, 
la invitația C.C. al P.C.R., participă 
la desfășurarea lucrărilor Congresu
lui al X-lea al partidului. Au adus 
saluturi din partea partidelor lor 
conducători ai unor delegații din 
țările socialiste cu care avem pu
ternice legături de prietenie și co
laborare, personalități marcante din 
conducerea unor partide comuniste 
din țări cu vechi tradiții revoluțio
nare.

Primirea vie, aplauzele sincere ce 
au subliniat saluturile rostite, sînt 
încă o dovadă a sentimentelor de 
prietenie și solidaritate care-i animă 
pe comuniștii din România, între
gul nostru popor, a voinței sale de a 
dezvolta colaborarea prietenească cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu forțele antiimperialiste, de a 
aduce în continuare o contribuție 
activă la întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, slujind 
a^fel interesele supreme ale uma
nității, cauza socialismului, salvgar
darea păcii în lume.

Cronica zilei
în cadrul Seminarului european al

O. N.U. pe tema : „Efectele dezvoltă
rii științei și tehnicii asupra vieții 
femeii", în cursul zilei de joi par- 
ticipanții au abordat probleme pri
vind unele aspecte ale progresului 
tehnico-științific și influența lui asu
pra condițiilor de muncă și de viață 
ale femeii. Au luat cuvîntul Nicolina 
Ilieva (Bulgaria), Mariana Belis (Ro
mânia), Maria Kononova (Bielorusia), 
Zofia Szydlowka (Polonia), Agnes 
Niegel (Austria), Michael Fogarty 
(Irlanda), Nina Sergheeva (U.R.S.S.),.. 
Marcelle Devaud (Franța). în partea 
a doua a. seminarului s-au purtat 
discuții privind participarea femeii la 
viața economică a societății. La dez-. 
bateri au participat Ingeborg Jonsson 
(Suedia), R.H. Bergman (reprezen
tantul O.I.M.), Alice Zadek (R.D.G.), 
Ursula Daldrup (R.F.G.), Eva Kolstad 
(Norvegia), J. Chaton (Franța),
P. J.C. Tegelaar (Olanda), Edith 
Krebs (reprezentanta Ligii Internați
onale a drepturilor omului).

★
în studioul Radioteleviziunil Ro

mâne, din str. Nuferilor, a avut loc 
joi seara un concert susținut de co
rul de fete al Radiodifuziunii daneze, 
formație care a mai prezentat, de 
curînd, un concert la Sinaia. Sub 
conducerea dirijorului Tage Mor
tensen, corul a interpretat lucrări 
de Purcell, Bach, Hăndel, Schumann, 
Schubert, precum și piese de com
pozitori danezi. Acompaniamentul 
la pian a fost susținut de Poul 
Schoennemann (Danemarca). La con
cert au participat Richard Wagner 
Hansen, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Danemarcei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 

9, 10 și 11 august. In țară : Vreme 
frumoasă și călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin. Averse cu 
totul izolate. Vîntul va sufla în ge
neral slab Temperaturile minime 
vor fi între 19 și 20 de grade,' iar 
maximele între 24 și 32 de grade, 
local mai ridicate. în București j 
Vreme frumoasă și călduroasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Vîn- 
tul va sufla în general slab. Tem
peratura în creștere.

I



Un eveniment de 
importanță deosebită 

in viața României 
socialiste

MOSCOVA. (Corespondență de Ia 
S. Podină) — Marele eveniment din 
viața poporului român, Congresul al 
X-lea al P.C.R., „autenticul forum 
al comuniștilor români", cum l-a de
numit postul de radio Moscova, 
constituie obiectul unor largi re
latări în presa sovietică de joi. 
Aproape o pagină a ziarului 
„PRAVDA", organul Comitetului 
Central al P.C.U.S., este rezervată 
acestui eveniment. Sub titlul „Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român", ziarul publică un re
zumat al Raportului prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și un reportaj al corespondenților 
săi speciali despre lucrările primei 
zile a Congresului.

Reliefînd pe larg acea parte din 
Raport în care sînt amintite marile 
transformări ce au avut loc în Ro
mânia în anii construcției socialiste, 
ziarul reproduce cuvintele secreta
rului general al C.C. al P.C.R. în 
care se arată că „viața a confirmat 
din plin justețea liniei generale, 
marxist-leniniste, a partidului nos
tru, priceperea sa de a aplica prin
cipiile socialismului la condițiile 
concrete din România, capacitatea sa 
de a uni eforturile întregului popor 
în vederea propășirii economice și 
sociale a țării".

O mare parte din rezumatul Ra
portului publicat în „Pravda" se re
feră la activitatea internațională a 
României socialiste. Ziarul repro
duce pasajele în care se reafirmă 
că în centrul politicii externe ro
mâne se situează dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
țările socialiste. în continuare se re
dau părțile în care raportul se re
feră la colaborarea economică a Ro
mâniei cu țările din C.A.E.R., cu 
toate statele socialiste, precum și cu 
alte țări avînd orînduiri sociale di
ferite. Ziarul redă teza din Raport 
că prin sistemul socialist mondial 
nu se înțelege un bloc în care statele 
se contopesc într-un tot, ci afirma
rea socialismului ca forță internațio
nală în mai multe stațe indepen
dente, care se dezvoltă de sine stă
tător. Este reprodusă, totodată, pă
rerea comuniștilor români, exprima
tă în Raportul secretarului general 
al partidului, în legătură cu unele 
divergențe existente între țările so
cialiste precum și cu modalitățile 
de depășire a acestora.

Prezentînd cititorilor sovietici o 
imagine a primei zile a lucrărilor 
Congresului, corespondenții „Prav- 
dei" amintesc că „actualul Congres 
al P.C.R., al X-lea, s-a întrunit în
tr-o perioadă simbolică pentru po
porul român : peste aproximativ o 
jumătate de lună se împlinește un 
sfert de veac de la eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist". Ziarul 
relevă căldura cu care participant» 
la Congres au întîmpinat delegația 
P.C.U.S. și pe ceilalți oaspeți din 
străinătate. „IZVESTIA" și celelalte 
ziare sovietice publică, de asemenea, 
relatări privind deschiderea Con
gresului Partidului Comunist Român 
și desfășurarea lucrărilor acestuia în 
prima zi.

BUDAPESTA. (Corespondență de 
la Al. Pintea). Presa centrală din 
R. P. Ungară acordă largi spații des
chiderii lucrărilor Congresului al X- 
lea al P.C.R. Ziarul „NEPSZABAD- 
SĂG", organul central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, publică 
o amplă corespondență â trimisului 
său special. Din Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu sînt 
scoase în evidență pasajele referi
toare la succesele obținute. în dez
voltarea economică a țării, ritmul 
înalt de dezvoltare a industriei, rea
lizările în domeniul agriculturii și în 
alte sectoare de activitate. în con
tinuare, sînt prezentate date privind 
planul de dezvoltare a țării pe 
perioada 1971—1975. Sînt,. de aseme
nea, redate extrase privind colabo
rarea României în cadrul C.A.E.R. 
și al Tratatului de la Varșovia. Este 
citat pasajul în legătură cu hotărî- 
rea P.C.R. de a dezvolta legăturile 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești. Ample extrase sînt repro
duse din partea care se referă la 
rezolvarea problemei naționale în 
tara noastră. Prezentînd capitolul 
privind activitatea internațională, 
ziarul relevă că politica externă a 
României are la bază prietenia și 
colaborarea cu țările socialiste.

Spații însemnate acordă lucrărilor 
Congresului și ziarele „MAGYAR 
HIRLAP", „MAGYAR NEMZET" și 
„NEPSZAWA". De asemenea, pos
tul de radio Budapesta a transmis 
în cadrul emisiunilor sale de actua
lități știri despre deschiderea lucră
rilor Congresului al X-lea al P.C.R. 
și despre Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, iar. tele
viziunea imagini de la deschiderea 
lucrărilor Congresului și din timpul 
prezentării Raportului.

Ziarul subliniază poziția României 
de întărire a solidarității internațio
naliste a tuturor țărilor socialiste, 
hotărîrea P.C.R. de a contribui și în 
viitor la refacerea și întărirea uni
tății partidelor comuniste și munci
torești. Este relatată, de asemenea, 
poziția P.C.R. în principalele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale.

Rezumate și extrase din Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
publicat și celelalte ziare poloneze. 
Ziarul „Zycie Warszawy" scoate în 
evidență atmosfera deosebită în 
care Congresul își desfășoară lu
crările, în preajma celei de a 
25-a aniversări a eliberării Româ
niei. El relevă că Congresul consti
tuie un moment important în viața 
poporului român, un prilej nu numai 
de a face bilanțul economic și social 
al marilor succese, dar și de a privi 
în viitor, de a defini direcțiile polL 
ticii interne și externe a României 
socialiste.

BELGRAD. (Corespondență de la 
N. Plopeanu). întreaga presă iugo
slavă a publicat în primele pagini 
corespondențe și relatări despre- des
fășurarea lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. și ample extrase 
din Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Săptămînalul „KOMUNIST" apre
ciază că Congresul al X-lea „prezin
tă o importanță deosebită pentru 
țara vecină și prietenă". „Congresul
— scrie revista — trebuie privit ca 
o continuare a liniei politice elabo
rate sub conducerea lui Nicolae 
Ceaușescu, linie care a asigurat uni
rea națiunii, afirmarea independen
ței ca o componentă esențială a dru
mului pe care merge P.C.R. în con
strucția socialismului, aducînd prin 
aceasta o contribuție la cauza pro
gresului social general, la cauza păcii 
și socialismului în lume". „După 
Congresul al IX-lea și în special 
de la Conferința Națională a parti
dului — se arată în articol — co
muniștii români sînt angajați într-o 
activitate plină de răspundere pen
tru perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale, pentru 
dezvoltarea în continuare a demo
crației socialiste și a creării de noi 
forme și metode de conducere a 
vieții sociale".

In continuare sînt scoase în relief 
acele părți ale Raportului care se 
referă la politica externă a P.C.R. 
și a statului român, subliniindu-se 
principiile care stau la baza acestei 
politici. „Partidul și guvernul român
— scrie „Komunist" — au elaborat 
și au desfășurat cu consecvență în 
ultimii ani o politică externă în care 
locul principal îl ocupă promovarea 
prieteniei și a colaborării cu toate 
țările socialiste și cu partidele co
muniste, bineînțeles lărgind relațiile 
și cu alte țări, independent de orîn- 
duirea lor socială. Ducînd în mod 
consecvent o politică de pace și des
tindere a încordării internaționale, 
pentru afirmarea principiilor co
existenței pașnice, ale independenței 
și egalității în drepturi a popoarelor 
și statelor, pentru respectarea suve
ranității și neamestecul în treburile 
interne ale altora. România socialistă 
și partidul său comunist și-au cuce
rit o poziție activă importantă în 
viața internațională".

Ziarul „POLITIKA" apreciază că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
în Raportul său „o analiză temeinică 
a dezvoltării economice și sociale 
a României". Referindu-se la perioa
da dintre cele două congrese, ziarul 
arată că „aceasta a fost cea mai 
dinamică etapă" din istoria Româ
niei. în ce privește perspectivele, 
ziarul scrie : „Impresia fundamen
tală asupra etapei următoare este că 
România își continuă ritmul accele
rat al dezvoltării sale economice".

!n centrul politicii 
externe a României: 
dezvoltarea relațiilor 

de prietenie 
cu țările socialiste

BERLIN. (Corespondență de la 
St. Deju). Presa din R. D. Germană 
a publicat joi relatări despre des
chiderea Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român. Ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" a inse
rat o expunere a Raportului prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că al X-lea Congres are 
loc în preajma celei de a 25-a ani
versări a eliberării României de sub 
jugul fascist. în continuare sînt re
levate succesele obținute de poporul 
român după Congresul al IX-lea, 
subliniindu-se că și pe viitor în cen
trul eforturilor întregului popor ur
mează să stea realizarea consecventă 
a industrializării țării.

Ziarul arată, de asemenea, că în 
capitolul din Raport referitor la po'i- 
tica internațională a P.C.R. se su
bliniază că România va situa și în 
viitor în centrul politicii sale externe 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, și că P.C.R. 
acordă schimbului de păreri, de in
formații și experiență cu partidele 
frățești din aceste țări o mare im
portanță. Ziarul relevă că Tezele 
pentru Congres și proiectul de Di
rective au fost dezbătute la toate 
conferințele extraordinare județene 
de partid și că oamenii muncii din 
România au' întîmpinat Congresul cu 
succese remarcabile în industrie, a- 
gricultură și în alte domenii de ac
tivitate.

Despre deschiderea lucrărilor Con
gresului al X-lea al P.C.R își infor
mează cititorii și ziarele „BERLINER 
ZEITUNG", ,JUNGE WELT", „TRI
BUNE" etc.

PRAGA. (Corespondență de la E. 
Ionescu). Deschiderea lucrărilor ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R. și 
Raportul de activitate a partidului 
prezentat de tovarășul N. Ceaușescu 
se află în centrul atenției cotidiene
lor apărute joi în capitala R.S. Ce
hoslovace. în ziarele „RUDE PRA- 
VO“ și „SVOBODNE SLOVO" au a- 
părut fotografii care îl înfățișează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la tri
buna Congresului aclamat de dele
gați. „Rude Pravo" reproduce pasa
jele din Raport privind dezvoltarea 
economiei naționale a României so
cialiste, importanța și rolul partidu
lui, înțelegerea justă a noțiunii de 
internaționalism socialist. Se dau ci
tate din analiza făcută de tovarășul 
Ceaușescu raportului de forțe pe 
arena internațională contemporană, 
din expunerea poziției P.C.R. față de 
principalele probleme Internaționale. 
Subliniind partea în care se arată 
că existența unor opinii diferite în
tre partide nu trebuie să împiedice 
dezvoltarea continuă a colaborării 
dintre ele, se evidențiază faptul că 
P.C.R. va milita și pe mai departe 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, cu toate forțele antiimperia- 
liste, democratice și revoluționare.

Trimisul special la București al 
ziarului „MLADA FRONTA" relevă 
în corespondența sa consecvența li
niei politice a Partidului Comunist 
Român. „Interesant și totdeauna nou 
la București — remarcă corespon
dentul — este faptul că aici politica 
continuă așa cum este". în cores
pondență se arată că în problemele 
de politică externă. România se oro- 
nunță cu consecvență în apărarea 
principiilor juste care trebuie să stea 
la baza relațiilor dintre state, po
poare și partide comuniste.

Ziarul „ROLNICKE NOVINY" de 
miercuri apreciază că „P.C.R. este 
o importantă componentă a mișcării 
muncitorești internaționale și de 
aceea politica României prezintă un 
interes deosebit".

Ziarul „PRAVDA" din Bratislava 
relevă că „ideea de bază a docu
mentelor Congresului este de a face 
din economia românească o economie 
avansată". Dezbaterile dinainte de 
Congres au exprimat sprijinul de
plin față de politica externă a statu
lui și partidului. S-a învederat că 
oamenii muncii de toate naționali
tățile care trăiesc în România — ma
ghiari, germani, sîrbi, ucraineni și 
alții — au deplină încredere în pro
gramul și politica Partidului Comu
nist Român.

HANOI. — într-un editorial publi
cat de ziarul „NHAN DAN", organul 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, se arată că cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R este un eveniment 
de o importanță deosebită în viața 
politică a clasei muncitoare și a 
poporului român. După ce amintește 
realizările obținute de clasa munci
toare și poporul român în ultimii 
25 de ani, sub conducerea partidului 
comunist, ziarul subliniază că acest 
Congres va adopta Jirectivele pla
nului cincinal, liniile directoare ale 
dezvoltării economice pe perioada 
1976—1980, programul de acțiune al 
partidului în vederea mersului îna
inte al țării pe calea industrializării 
continue și a ridicării nivelului de 
trai al poporului. Ziarul exprimă 
apoi sincere mulțumiri din partea 
poporului vietnamez partidului, gu
vernului și poporului român pentru 
sprijinul și ajutorul acordat Vietna
mului, urînd celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. succes deplin.

SOFIA. (Corespondență de la Gh. 
leva). Ziarul „RABOTNICESKO 
DELO", organul central al C.C. al 
P.C. Bulgar, după ce arată că lu
crările Congresului au fost deschise 
într-un cadru solemn în prezența re
prezentanților celor 66 de partide 
comuniste, muncitorești, socialiste, 
progresiste și mișcări de eliberare 
națională, publică pe aproape o 
pagină o relatare a Raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt reproduse pasaje 
din Raport care scot în eviden
ță importanța deosebită a Con
gresului. Sînt arătate în continuare 
succesele obținute de poporul ro
mân în cei 25 de ani de la eliberare 
și direcțiile principale de dezvol
tare a României în anii următori. 
Se arată că scopul principal al pro
gramului ce va fi stabilit de Con
gresul al X-lea constă în extinderea 
și perfecționarea necontenită a ba
zei tehnico-materiale a țării, în 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Este relevat pasajul din Raport în 
care se arată că România va dez
volta și pe viitor colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică cu toa
te țările socialiste, precum și cu 
alte țări, indiferent de orînduirea 
lor socială.

Problemele de politică externă o- 
cupă spații însemnate. Sînt prezen
tate principiile fundamentale ale po
liticii externe a României, relațiile 
de prietenie cu U.R.S.S. și cu cele
lalte țări socialiste.

PARIS. (Corespondență de la Al. 
Gheorghiu). Toate ziarele franceze 
acordă spații '.argi Raportului ore- 
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in prima zi a Congresului P.C.R. 
„L‘HUMANITE“, organul Partidului 
Comunist Francez, într-o corespon
dență de la trimisul său la Bucu
rești subliniază că Raportul prezen
tat de secretarul general al C.C. al 
P.C.R. „confirmă datele esențiale ale 
politicii românești" Ziarul mențio
nează acele paragrafe din Ra ort 
care pun accentul pe dezvoltarea 
economică a României în cadrul vii
torului cincinal și subliniază, de ase
menea. că secretarul general al par
tidului a prezentat rezultatele înre
gistrate în industrie și agricultură, 
că a insistat asupra neces'tății per
fecționării continue a organizării 
societății, a activității multilaterale 
a statului, a raporturilor sncia'e — 
condiții esențiale ale mersului îna
inte a) țării pe calea socialismului.

Atenția presei pariziene este reți
nută mai ales de acea parte a Ra
portului care se referă la poziția 
României în principalele probleme 
internaționale. „LA NATION" relevă 
că Raportul „a reafirmat toate ma
rile principii ale politicii externe a 
României", într-un amplu comenta
riu însoțit de fotografia tovarășului 
N, Ceaușescu, „L'AURORE" scoate 
în relief ideile principale din Raport 
referitoare la afirmarea drepturilor 
naționale, la respectarea independen
ței și suveranității naționale, la ro
lul conducător al partidului. Coti
dianul „LE MONDE" informează în 
prima pagină, la loc de frunte, des
pre deschiderea lucrărilor Congre
sului. „Atmosferă de lucru, calm, 
seriozitate" — așa caracterizează co
respondentul special al ziarului cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

Prefigurarea 
progreselor 

din următorul deceniu
ROMA. (Corespondență de la N. 

Puicea). în relatările de la Congre
sul P.C.R. apărute pe prima pagină 
și cu titluri pe mai multe coloane, 
ziarele italiene scot în evidență im
portanța internă și internațională a 
acestui eveniment, rolul său în dez
voltarea pe mai departe, economică 
și socială a țării, atmosfera de pu
ternic entuziasm care domnește în 
aceste zile în România. Ziarele își 
concentrează comentariile asupra 
Raportului prezentat de secretarul 
general al partidului. „Congresul, 
scrie ziarul „L’UNITA", înfățișează 
cadrul profundelor transformări in
tervenite în România într-un sfert de 
secol, prefigurînd în același timp 
imaginea a ceea ce se va realiza în 
viitorii zece ani pentru a o apropia 
de țările dezvoltate din punct de 
vedere industrial și cultural". Rela- 
tînd pe larg conținutul Raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ziarul menționează rea
firmarea politicii de întărire a uni
tății țărilor socialiste și a necesității 
de a se dezvolta relațiile de colabo
rare între ele în toate domeniile. 
După ce arată că Raportul scoate 
în evidență principiile care trebuie 
să guverneze relațiile dintre țările 
socialiste, ca model al unor relații de 
tip superior, ziarul relevă, citind din 
Raport că „Partidul Comunist Ro
mân va face tot ce va depinde de el 
pentru a contribui la refacerea și 
întărirea unității partidelor comu
niste și muncitorești".

„Aclamații entuziaste la Congre
sul comuniștilor români pentru 
Nicolae Ceaușescu, care a prezentat 
un raport echilibrat, oferind imagi
nea unui partid unit și hotărît în 
aplicarea politicii sale" — scrie zia
rul „IL POPOLO", care arată că Ra
portul tovarășului Ceaușescu are un 
evident caracter „înnoitor" în pro
blemele politicii interne și că, tn 
același timp, confirmă politica bine
cunoscută a României în relațiile 
internaționale. La rîndul său zia
rul „AVANTI" anreciază Raportul ca 
fiind expresia unei înalte fidelități 
față de ideologia marxist-leninis
tă. „LA STAMPA" scoate în 
relief atmosfera intensă de lucru 
care caracterizează dezbaterile Con
gresului.

La începutul buletinelor de știri, 
posturile de radio italiene au trans
mis informații detaliate asupra des
fășurării lucrărilor Congresului ; te
leviziunea italiană a transmis de a- 
semenea imagini de la Congres, înfă- 
țișîndu-1 pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în timp ce-și prezenta Ra
portul, in aclamațiile participanților 
la congres.

LONDRA. (Corespondență de la 
L. Rodescu). Ziarele britanice acordă 
spații largi deschiderii celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. publicînd 
relatări ample, comentarii și edito
riale care își concentrează atenția 
asupra Raportului prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Pentru a 
marca importanța acestui eveniment, 
posturile britanice de televiziune au 
inclus miercuri seara în emisiunile 
de știri imagini filmate, însoțite de 
comentarii, de la trimișii lor spe
ciali la București, infățișîndu-1 pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la tri
bună, aplauzele îndelungi cu care a 
fost întîmpinat de delegații la Con
gres.

Ziarul „MORNING STAR", or
gan al P.C. din Marea Britanie. pu
blică o amplă corespondență din 
București în care redă principalele 
idei din Raport. Ziarul relevă tezele 
care se referă la relațiile dintre par
tidele comuniste și muncitorești, 
principiile care trebuie să stea la 
baza acestor relații, poziția P.C.R. 
față de problema vietnameză, față 
de caracterul agresiv al imperialis
mului etc.

Ziare londoneze, intre care 
„TIMES", „DAILY TELEGRAPH", 
remarcă semnificația deosebită a 
Congresului pentru poporul român 
pe plan intern, cît și extern, și ilus
trează principalele idei expuse în 
Raport cu citate și exemplificări Sînt 
reproduse unele cifre importante 
privind viitoarea dezvoltare econo
mică a României, subliniindu-se că 
.Raportul conține un impresionant 
tablou de date statistice și de pro
iecte economice", tn aprecierile lor 
unii comentatori constată că una din 
trăsăturile acestor zile în România o 
constituie elanul poporului român, 
așa cum s-a manifestat el atît în ca- 
irul pregătirilor în aiunul Congresu
lui, cît și in atmosfera entuziastă de 
la deschiderea. lucrărilor și tn efor
turile generale ale poporului de a 
făuri o Românie modernă și pros
peră.

VIENA. (Corespondență de la 
P. Stăncescu). Presa, radioul și te
leviziunea austriacă acordă o deo
sebită atenție Congresului al X-lea 

al P.C.R. în cadrul emi 
tualități, televiziunea 
transmis imagini de la 
deschidere a Congresu 
momentul începerii lucră, 
„KURIER" publică o fotog 
varășului Nicolae Ceaușesc 
de mențiunea : „Conducător, 
răspunde la aplauzele furtu. 
care îl salută delegații la C 
Trimisul special al ziarului „ 
STIMME", organ al P.C. din 
arată că o parte însemnată a 
tului tovarășului Nicolae Ce. 
a fost consacrată problemele 
voltării economice. „Țelul de 
rii în următorul deceniu — 
ziarul — este creșterea produc, 
productivității, a venitului naț 
pe cap de locuitor și nivelul» 
trai pentru a se egala nivelul st, 
lor industriale dezvoltate. înti 
corespondență din București, „AI 
BEITER ZEITUNG" subliniază 
„problemele economice stau pe pri
mul plan al dezbaterilor Congresu
lui... producția industrială brută ur
mează să crească, în viitorii cinci 
ani, cu 50 la sută".

O parte însemnată In relatările 
consacrate Congresului o ocimă nrin- 
cipiile politicii externe, conținute în 
Raportul secretarului general al C.C. 
al P.C.R.

WASHINGTON. (Corespondență 
de la C. Alexandroaie). Marile ziare 
americane, printre care : „NEW 
YORK TIMES", „WASHINGTON 
POST", „EVENING STAR", „WALL 
STREET JOURNAL", publică co
respondențe proprii privind lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. și extrase din Raportul 
prezentat de secretarul general al 
partidului, Nicolae Ceaușescu.

„Congresul, arată „Evening Star", 
coincide anul acesta cu săr
bătorirea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul 
fascist. La acest Congres se pune 
un mare accent pe problemele eco 
nomice, iar programul partidului 
subliniază în termeni preciși necesi
tatea promovării bunăstării celor ce 
muncesc". In continuare, ziarul rele
vă că „de fapt tema dominantă a 
tezelor prezentate de conducătorul 
partidului, N. Ceaușescu, este 
preocuparea pentru prosperitatea 
omului de rînd. Partidul vrea ca în 
cursul următorilor 5 ani să sporească 
salariul real cu 16—20 la sută, să 
îmbunătățească condițiile de locuit, 
să perfecționeze metodele de pro
ducție și să creeze un sistem mai 
bun de cointeresare materială a 
celor ce muncesc". Citind din direc
tivele Congresului, ziarul arată că 
„valoarea supremă este omul" și că 
„totul este subordonat fericirii po
porului muncitor".

La rîndul său, ziarul „Washington 
Post", referindu-se la planul cinci
nal 1971—1975, subliniază că „Româ
nia va continua să pună accentul pe 
industrializarea sa, planificîndu-și o 
creștere anuală a producției indus
triale de 8,5 pînă la 9,5 la 
sută", iar „New York Times" re
levă însemnătatea pe care o acordă 
România prieteniei cu Uniunea So
vietică. „Totodată, arată ziarul, Ro
mânia promovează o politică de coe
xistență pașnică cu toate țările lu
mii, indiferent de sistemul lor poli
tic".

ALGER. (Corespondență de la C. 
Benga). Sub titlul : „2 000 de dele
gați participă la lucrări", ziarul „EL 
MOUDJAHID" de joi relatează despre 
lucrările Congresului al X-lea al 
P.C.R. El publică extrase din rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Relatări ample despre 
Congres a transmis și postul de ra
dio Alger.
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agențiile de presă transmit»
Phumi Vongvicit, secre

tar general al Comitetului 
Central al Partidului Neo 
Lao Haksat, 8 adresat celor doi 
copreședinți ai Conferinței de la Ge
neva pentru reglementarea problemei 
laoțiene un mesaj în care protestează 
împotriva acțiunilor S.U.A. și ale ad
ministrației de la Vientiane împotriva 
forțelor patriotice și a poporului Lao 
și cere să adopte măsuri eficace pen
tru a se pune capăt acestor acțiuni.

Proiectul privind con
struirea sistemului de ra
chete antirachete „Sale
guard" 8 f°st aprobat de Senatul 
S.U.A. Un amendament al adversari
lor acestui sistem a fost respins cu 
51 voturi contra 49, iar la votarea unui 
alt amendament îndreptat împotriva 
proiectului „Safeguard", rezultatul 
fiind de 50 pentru și 50 contra, victo
ria Administrației a putut fi asigurată 
de votul vicepreședintelui Spiro Ag
new, care îndeplinește și funcția de 
președinte al Senatului.

La Casa Albă 8U încePut i°> 
convorbirile dintre președintele Nixon 
și cancelarul vest-german, Kurt Georg 
Kiesinger, care se află într-o vizită o- 
ficială în S.U.A. Convorbirile vor con
tinua vineri.

jrță. 1.. uvîntul si ;eru.
jjției Olandei, Henri Esciiauzier, a 
asigurat comitetul că va face totul 
pentru a favoriza atingerea obiective
lor propuse de acesta. El a insistat 
asupra faptului că puterilor nucleare 
le revine sarcina de a lua de ur
gență măsuri efective de dezarmare. 
Reprezentantul Pakistanului, Agha 
Sliahi, și-a exprimat regretul că Fran
ța și R. P. Chineză lipsesc de la 
dezbaterile Comitetului pentru dezar
mare. El a lansat un apel tuturor

COMERȚUL EXTERIOR -
FACTOR Al ÎNTĂRIRII

RELAȚIILOR DE COLABORARE 
ÎNTRE STATE

o NIKOLA) PATOLICEV DESPRE 
ACTIVITATEA COMERCIALA INTER
NAȚIONALA A U.R.S.S.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Izvestia", 
Nikolai Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S., a declarat 
că peste două treimi din comerțul 
exterior al Uniunii Sovietice revine 
țărilor socialiste. U.R.S.S. întreține 
totodată relații economice cu peste 
70 de țări în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Latină. „Fi
rește, continuă autorul, că noi nu 
subestimăm importanța dezvoltării 
relațiilor noastre comerciale și eco
nomice cu țările capitaliste dezvol
tate în ultimii ani, aceste legături 
s-au dezvoltat cu succes, în special 
cu Finlanda, Franța, Anglia, Japonia, 
Italia, Austria, precum și cu Elve
ția și cu alte țări".

Ministrul sovietic își exprimă con
vingerea că aceste relații între țările 
cu orînduiri sociale diferite se vor 
dezvolta și pe viitor. „Nu este ex
clus, menționează el, ca și S.U.A 
să-și revizuiască în ultimă instanță 
punctul de vedere asupra problemei 
dezvoltării relațiilor reciproc avan
tajoase cu U.R.S.S. și cu alte țări so
cialiste".

Nikolai Patolicev subliniază că le
găturile economice ale U.R.S.S. cu 
celelalte țări nu numai că contri
buie la rezolvarea problemelor eco
nomice, dar și slujesc țelurilor poli
ticii externe de pace a Uniunii Sovie
tice. Comerțul nostru exterior pro
movat pe baza monopolului de stat, 
subliniază el, este nu numai o ches
tiune comercială complexă, ci și o 
chestiune de mare importanță poli
tică, el fiind o bază bună pentru în
tărirea relațiilor politice și econo
mice cu celelalte țări.

□ O O O B O

Curtea revoluționară al
geriană de Ia Oran a pro
nunțat miercuri seara sen
tința în procesul intentat grupului 
celor 22 de persoane, acuzate de ten
tativă de asasinare a președintelui 
Houari Boumediene la 25 aprilie 
1968. Fostul maior Mellah Amar, con
siderat drept principalul instigator, 
precum și alte trei persoane acuzate 
de complicitate au fost condamnate 
la moarte.

în primul semesâru ui a- 
cestui an în Mongolia au 
fost construite și date în funcțiune 
zeci de noi obiective, printre care Fa
brica pentru spălat Iîna de la Bain- 
Ulghii, podul de beton armat de pe

OMAGIU LUI BĂLCESCU
HAVANA 7. — Co

respondentul Agerpres, 
V. Stamate, transmi
te : Sub auspiciile Co
misiei naționale cuba
neze pentru UNESCO 
și ale ambasadei 
României, la Havana a 
avut loc o manifesta
re culturală prilejuită 
de împlinirea a 150 de 
ani de la nașterea lui 
Nicolae Bălcescu. Dr.

Jose Portuondo, direc
torul Institutului de 
lingvistică și literatură 
al Academiei de știin
țe, a evocat viața și 
personalitatea lui Nico
lae Bălcescu și contri
buția sa la tezaurul li
teraturii și istoriei u- 
niversale. In încheiere 
a fost prezentat un 
program de muzică ro

,-mtu.
a, .ex jorge Castaneda, 

«JclJL'C a arătat că dezarmării generale 
și totale trebuie să i se acorde prio
ritate. El s-a pronunțat în favoarea 
interzicerii armelor de distrugere în 
masă. Referindu-se la zona de apli
care a unui eventual tratat privind 
interzicerea oricărei activități militare 
pe teritoriile submarine, vorbitorul a 
subliniat că ea ar trebui stabilită de 
fiecare stat riveran în conformitate cu 
jurisdicția sa națională.

Luptători ai forțelor patriotice an
goleze în timpul unei acțiuni îm
potriva trupelor colonialiste portu

gheze

PARIS

PARIS 7 (Agerpres). — Problema 
politică a organizării de alegeri în 
Vietnamul de sud s-a aflat clin nou 
în centrul dezbaterilor celei de-a 
29-a ședințe săptămînale a Conferin
ței cvadripartite de la Paris asupra 
Vietnamului, fără să se fi r/ralizat 
însă vreun progres. Deschizi,șe
dința, Nguyen Thi Binh, șefa dele
gației Guvernului revoluționar pro
vizoriu din Republica Vietnamului 
de sud, s-a opus ca organizarea a- 
cestor alegeri să fie lăsată în seama 
„Administrației de la Saigon aflată 
în solda Statelor Unite" și a reafir
mat că această problemă ar trebui 
încredințată unui guvern de coaliție 
provizoriu. Această poziție a fost 
sprijinită de Xuan Thuy, șeful de
legației R. D. Vietnam.

Delegatul regimului de la Saigon, 
Pham Dang Lam, sprijinit de șeful 
delegației S.U.A., Henry Cabot 
Lodge, a formulat din nou vechea 
pretenție ca alegerile să fie organi
zate în Vietnamul de sud de actuala 
administrație saigoneză „sub un con
trol internațional".
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ou vor cia in 
liective în di-

rîul Tola și alte construcții indus
triale, agricole și comunale, anunță 
agenția Monțame. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, constructorii monj 
funcțiune peste 250 de ol 
ferite orașe ale țării, precum și în 
regiunile sătești.

Tratativele dintre re
prezentanții comunităților 
turcă și greacă din Cipru, 
începute cu 12 luni în urmă, urmează 
să fie reluate luni, se anunță din Ni
cosia. Liderii celor două comunități, 
Rauf Denktash și Glafkos Clerides, 
s-au întîlnit ultima oară în luna iunie, 
fără a progresa în direcția unui acord 
care să facă posibilă reglementarea 
problemei cipriote.

mânească și cubaneză. 
La festivitate au parti
cipat personalități de 
seamă ale vieții ob
ștești din Cuba, repre
zentanți ai Ministeru
lui de Externe, repre
zentanți ai corpului di
plomatic, ingineri și 
tehnicieni români care 
lucrează in Cuba, zia
riști.
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VARȘOVIA. (Corespondență de la 
I. Dumitrașcu). Ziarele „TRYBUNA 
LUDU", „ZYCIE WARSZAWY" și 
„ZOLNIERZ WOLNOSCI" publică re
zumate ale Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gres. Sînt relevate importanța actului 
istoric de la 23 August 1944 și drumul 
parcurs de România în cei 25 de ani 
de la eliberare. Citind cifre și fapte 
referitoare la succesele poporului ro
mân în construcția economică, ziarul 
„Trybuna Ludu" relevă că scopul 
suprem al politicii P.C.R. este îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
trai și de cultură ale poporului. To
todată, sînt menționate prevederile 
privind dezvoltarea economiei na
ționale în viitorul cincinal.


