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In prezența conducătorilor de partid și de stat, 
a delegaților și invitaților din toate județele 

țarii, a delegațiilor de peste hotare 

participante la Congresul partidului

D

ÎNTRUCHIPARE a geniului 
CREA TOR AL POPORULUI ROMÂN, 

A ÎNAINTĂRII HOTĂRlTE 
PE DRUMUL FĂURIRII SOCIETĂȚII

SOCIALISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATECapitala țării a trăit duminică un eveniment menit să dea o și mai puternică strălucire acestor zile istorice, zile de împlinire a căror însemnătate vibrează în ecouri largi în conștiința întregului nostru popor : a fost inaugurată Ex

poziția Realizărilor Economiei Na
ționale— România 1969, consacrată împlinirii unui sfert de veac de la eliberarea patriei. Inaugurarea expoziției în zilele glorioase ale Congresului al X-lea al partidului nostru comunist conferă evenimentului dimensiuni simbolice. Expoziția este o strălucită chintesență a hărniciei, priceperii, pasiunii cu care întregul popor român înaintează pe drumul bunăstării materiale o mărturie a cutezanței și maturității al inteligenței sale creatoare. Ea dă glas mîndriei întregului nostru popor pentru marile realizări obținute în anii edificării societății socialiste și totodată ho- tărîrii sale de a merge neabătut înainte pe drumul ce duce spre culmile civilizației socialismului și comunismului. Marea expoziție România 1969 este un simbol al justeții politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, materializarea uriașei sale capacități de mo

Conducdtorii partidului și statului, conducători oi delegațiilor de ceste hotare participante la Congresul 
partidului, în timpul festivității inaugurării Expozijiei

bilizare a resurselor de energie u- mană și materială ale națiunii.Inaugurarea expoziției în aceste zile fierbinți, zile de manifestare plenară a virtuților creatoare ale partidului, ale întregului nostru popor, a făcut ca, în. chip firesc, ziua de ieri să poată fi considerată drept una din zilele de lucru ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.în această splendidă dimineață de august, cînd Capitala patriei este împodobită de sărbătoare, mii și mii de bucureșteni se îndreaptă spre Expoziția Realizărilor Economiei Naționale — România 1969. Sînt muncitori, ingineri, tehnicieni din întreprinderile orașului, lucrători din instituții, din laboratoare, din institutele de cercetări, creatori și ei ai bunurilor a căror expresie concentrată este marea expoziție.Ora 10. Valuri de ovații și urale vestesc sosirea oaspeților de o- noare la festivitatea inaugurării expoziției. Din mașina deschisă care străbate șoseaua printre coloanele de cetățeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer răspund cu gesturi largi, pline de căl

dură, salutului mulțimii. De-a lungul traseului, oamenii dau glas sentimentelor ce-i unesc în gînd și faptă : fidelitatea neclintită față de partidul comunist, conducătorul politic care, de-a lungul acestui pătrar de secol din noua istorie a României, a cîrmuit poporui cu înțelepciune, .curaj și hotărîre spre împlinirea idealurilor de libertate națională și .socială, de bunăstare materiala și spirituală. spre cai năzuia de veacuri. De pretutindeni se înalță, contopindu-se într-un singur glas, glasul conștiinței noastre, numele partidului: „P.C.R. !“, al conducătorului iubit și stimat: „CEAUȘESCU". Asistăm, împreună cu numeroși oaspeți de peste hotare aflați în zilele acestea în Capitala țării, la o emoționantă demonstrație a identității depline de idealuri, a unității de nezdruncinat dintre popor și partid, dintre națiune și conducătorul său. Este u- nitatea făurită în anii luptei împotriva exploatării, anii luptei antifasciste, unitatea cimentată în zilele de glorie ale lui August 1944, unitatea care, a căpătat dimensiuni de epopee în anii furtunoși ai luptelor revoluționare, ai începutului construcției socialiste. Liber, stăpîn pe soarta sa, poporul recapitulează drumul de victorii și, astăzi, în anii împlinirii socialiste, ca un singur om, ca o singură inimă, aduce prinosul său de recunoștință partidului comuniștilor, celui care a dat viață visurilor dintotdeauna ale poporului.Tot ce-am năzuit a devenit faptă, realitate vie. în tot ce am înfăptuit am simțit cuvîntul partidului, marele său îndemn, înaltul țel al politicii sale — fericirea poporului. Acum poporul își aclamă conducătorii cu bucuria, cu avîntul și sinceritatea pe care le dau deplina încredere, conștiința certitudinilor.Chipurile luminate de bucurie, uralele, florile acestei dimineți sînt o picătură din oceanul de recunoștință al patriei.

Coloana oficială se oprește în fața intrării principale a expoziției.Aici conducătorii partidului și statului sînt întîmpinați de tovarășii : Gheorghe Rădulescu, îrfem- bru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Dumitru Popa, membru, supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prirn- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al. Capitalei, Victor Ionescu. președintele Camerei de CoinerțTLa tribuna oficială amenajată în fața pavilionului central iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu soția, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Dră- gan, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- jovici, Dumitru Coliu, Emil Drăgă- nescu, Mihai Gere, Dumitru Popescu, Mihai Dâlea, Vasile Patili- neț, cu soțiile.Au urcat de asemenea la tribună reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești, socialiste, democratice, antiimperialiste care iau parte la lucrările Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.Sînt prezenți vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești și alte persoane oficiale.Delegații și invitații sosiți la Congres din toate județele țării sînt, de asemenea, prezenți la această festivitate.Sînt de față șefii misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Numeroși ziariști români și străini, reprezentanți ai unor mari cotidiene și agenții de presă, fotoreporteri, operatori de film si t.elevizi- 

une urmăresc festivitatea prilejuită de inaugurarea expoziției.Fanfara intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România.Tovarășul Gheorghe Rădulescu rostește cuvîntul inaugural.Deschiderea Expoziției Realizărilor Economiei Naționale a Republicii Socialiste România, închinată celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, a spus vorbitorul, este onorată de prezența conducerii de partid și de stat în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al poporului nostru, de prezența delegaților comuniștilor din România, participanți la al X-lea Congres al partidului, și a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești, socialiste, democratice, antiimperialiste, veniți din numeroase țări ale lumii pentru a asista Ia lucrările Congresului nostru, de membrii corpului diplomatic acreditați la București.îngăduiți-mi să exprim sentimentele de caldă recunoștință ale comitetului de organizare, ale tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei expoziții, pentru înalta cinste ce ni se face.Menirea expoziției este de a o- glindi înfățișarea României socialiste la aniversarea unui sfert de veac de la eliberarea de sub jugul fascist — moment crucial în istoria patriei. „Sub conducerea parti
dului comunist — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congres — clasa munci
toare în alianță cu țărănimea, cu 
intelectualitatea și celelalte pături 
sociale a obținut în dezvoltarea 
patriei victorii remarcabile cu care 
pe drept cuvînt ne putem mîndri".Realizarea consecventă a industrializării socialiste, într-o concepție unitară și de lungă perspectivă ; dezvoltarea intensă și comple- xă'a agriculturii; creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate, sporirea productivității muncii sociale și reducerea cheltuielilor materiale de producție; ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor ; introducerea în producție a cuceririlor științei și tehnicii contemporane ; promovarea cooperării prietenești cu țările socialiste și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările lumii; sporirea venitului național și, pe această bază, satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor materiale și spirituale de viață ale poporului — reprezintă elemente fundamentale ale politicii partidului nostru și constituie, ca atare, idei călăuzitoare ale expoziției pe care o deschidem astăzi.Rezultatele remarcabile obținute pînă în prezent, reflectate sintetic în cadrul expoziției, precum și perspectivele ce se deschid prin traducerea în viață a hotărîrilor pe care le adoptă în aceste zile istoricul Congres al X-lea constituie dovada cea mai elocventă a justeții liniei generale, marxist-leniniste, a partidului nostru, priceperea sa de a aplica principiile socialismului la condițiile concrete din România, capacitatea sa de a uni e- forturile întregului popor în vederea propășirii economice și sociale 
a tării.în continuare, tovarășul Gheorghe Rădulescu a făcut o amplă prezentare a sectoarelor expoziției, subliniind realizările remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea partidului, în cei 25 de ani de construcție socialistă și strădaniile organizatorilor expoziției de a înfățișa succesele ramurilor de bază ale economiei românești, ca și înfăptuirile din domeniul ști- 

in această clipă (este ora 10,34) Expoziția Realizărilor Economiei 
Naționale — ROMÂNIA 1969 — își deschide porțile

BUl NICOLAE
VĂ FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ

Avînd în vedere relațiile de prietenie dintre România și Iran, Maiestatea Sa Imperială Șahinșa- hul Aryamehr și Maiestatea Sa împărăteasa Iranului au invitat pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, cu soția, să facă o vizită oficială în Iran.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și soția au acceptat cu plăcere invitația. Vizita în Iran va avea loc între 1 și 6 septembrie 1969.

LUCRĂRILE CONGRESULUI Al X-IEA 

Al PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
RELATĂRI ALE DEZBATERILOR 

DIN SECȚIUNILE PE PROBLEME

{Continuarc în pag. a Il-a)

• Secțiunea pentru problemele industriei(Pagina a IV-a)
• Secțiunea pentru problemele construcțiilor și trans

porturilor (Pagina a V-a)
• Secțiunea pentru problemele agriculturii și silvicul

turii (Pagina a Vl-a)
• Secfiunea pentru problemele de conducere, planifi

care și finanțare a economiei (Pagina a Vil-a)
• Secțiunea pentru problemele sociale și nivel de trai(Pagina a yill-a)
• Secțiunea pentru problemele relațiilor economice in

ternaționale (Pagina a IX-a)
• Secțiunea pentru problemele pregătirii forței de 

muncă, a cadrelor, învățămînt și știință (Pagina a X-a)
• Secțiunea pentru problemele dezvoltării orânduirii so

ciale și de stat (Pagina a Xl-a)
• Secțiunea pentru problemele ideologice și cultural-

educative (Pagina a Xll-a)
• Secțiunea pentru problemele statutare, ale activității

și vieții interne de partid (Pagina a XIII-a)
• Secțiunea pentru politica internațională a partidului

și statului (Pagina a XlV-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA - luni 11 august 1969

Rodul inteligentei creatoare, al hărniciei, ol pasiunii. România produce mașini la nivelul tehnicii mondiale

(Urmare din pag. I) inței, culturii, învățămîntului și artei, sănătății, într-o manieră modernă care să reliefeze ceea ce este caracteristic activității în fiecare sector.Nădăjduim că Expoziția Realizărilor Economiei Naționale — a continuat vicepreședintele Consiliului de Miniștri — va constitui astfel o expresie grăitoare a muncii depuse de poporul român pentru înfăptuirea progresului și bunăstării; prilejul unui rodnic schimb de informare și de experiențe între cei care lucrează în diferite sectoare de activitate ; o manifestare a aspirațiilor României socialiste spre colaborarea cu toate statele și popoarele lumii.Expoziția de față poate consti- 1 tui, de altfel, o excelentă ocazie 
pentru reprezentanții vieții economice din străinătate de a cunoaște 
mai bine progresele realizate de România, creșterea potențialului ei economic, posibilitățile sporite pe care le are țara noastră spre a e- fectua schimburi economice, tehni- co-științif ice și culturale, în cele mai diferite domenii.în această ordine de preocupări, aș dori să amintesc că pe locul actualei expoziții se va deschide anul viitor primul tîrg internațional organizat de țara noastră.Dezvoltarea relațiilor economice externe, extinderea legăturilor științifice și a schimburilor culturale reprezintă, în concepția partidului și statului nostru, un mijloc important în lupta pentru îmbunătățirea climatului internațional, pentru realizarea destinderii și întăririi păcii în lume.Grandiosul tablou al României socialiste, prezentat în această expoziție, trezește în mod firesc un puternic sentiment de mîndrie patriotică în fiecare om al muncii din țara noastră, ne întărește încrederea că, prin activitatea creatoare 
a întregului nostru popor, vom înfăptui obiectivele însuflețitoare pe 
care Ie va stabili Congresul al 

La cea mai înaltă cotă a Expoziției „ROMÂNIA 1969" — flutură drapelul patriei

X-lea al Partidului Comunist Român.Ingăduiți-mi ca în încheierea a-, cestei succinte prezentări a expoziției și în numele comitetului de organizare, să rog pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România — de a cărui activitate sînt legate nemijlocit marile realizări ale poporului nostru — să ne facă cinstea de
PENTRU POPORUL ROMÂN
SOCIALISMUL ÎNSEAMNĂ

ÎMPLINIREA CELOR
MAI SCUMPE IDEALURIPătrundem în pavilionul central al celei mai mari manifestări ex- poziționale. Expoziția ocupă un spațiu de aproximativ 72 000 mp; este de circa două ori mai întinsă decît ediția jubiliară din 1964. Pe lîngă cunoscutul pavilion circular și celelalte clădiri, au fost construite spații noi de expunere — 15 000 mp în pavilioane și alți 20 000 mp pe platforme exterioare. Proiectanții, constructorii, organizatorii au avut de soluționat o multitudine de probleme, înce- pînd cu sistematizarea și organizarea teritoriului expoziției, construcția pavilioanelor noi, permanente sau a altora demontabile și terminînd cu amenajarea de spații verzi sau cu asigurarea unor locuri de odihnă și agrement. Se desprinde preocuparea ca fiecare sector să 

a tăia panglica inaugurală și de a deschide, astfel, Expoziția Realizărilor Economiei Naționale a Republicii Socialistei România în cinstea marii sărbători a eliberării patriei.Cuvîntarea este subliniată plauze de asistență.Oaspeții se îndreaptă spre lionul central al expoziției,plauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie tradițională. Expoziția 1969 și-a deschis porțile.

cu a-pavi- In a-panglica România

reprezentat într-o manieră

fie- in- ra- S-a

fie" modernă și clară, într-un context care să reliefeze ceea ce este caracteristic activității din ramura respectivă ca producție, cercetare i științifică și perspective de dezvoltare viitoare. S-a urmărit, totodată, ca prezentarea complexă a cărui sector să evidențieze și terdependența sa cu celelalte muri ale economiei naționale, muncit mult. De la proiectantul șef și pînă la grădinarii care au amenajat peluzele s-a lucrat cu pasiune și răspundere. Ei știau că trec în fapte gîndurile cu care pășim în această amplă retrospectivă a unui drum istoric, sentimentul tulburător că vom retrăi aici — în perspectiva culmilor a- t.inse — anii acestui sfert de veac In care poporul român a început 

să-și construiască o noua soartă, cu bărbăție și avînt. Auzim din nou salva de început a Bumbești- Livezenilor, retrăim eroica epopee a Bicazului și ne cuprinde imensa bucurie și mîndrie de a fi fost martorii — și făptașii — atîtor împliniri fundamentale.Cele peste 60 000 de exponate, în dimensiuni reale sau miniaturizate, graficele, hărțile, panourile și fotografiile care înfățișează chipul de astăzi al țării sînt tot atîtea mărturii ale justeței politicii partidului, care a ridicat patria noastră pe un loc demn în rîndul națiunilor lumii.In timpul vizitei, care a durat 5 ore .tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat se întrețin adesea cu delegații de peste hotare invitați la Congresul partidului, cărora le înfățișează realizări în diferite ramuri de producție, prefacerile structurale petrecute în economia românească, preocupările actuale și orientările de perspectivă în direcția creșterii continue a potențialului economic al țării. La standurile vizitate, miniștrii și adjuncți ai lor, conducători de întreprinderi și instituții, ingineri, maiștri și alți specialiști dau explicații ample. Ei răspund cu informații suplimentare interesului manifestat de oaspeții de peste hotare pentru diferite utilaje și agregate, pentru performanțele tehnice ale acestora. Deseori, acestui interes i se adaugă aprecieri elogioase pe care oaspeții le adresează realizărilor economiei românești.Sinteză a capacității creatoare a poporului român, prilej de bilanț și privire în viitor, Expoziția România 1969 este o oglindă grăitoare a ceea ce am înfăptuit, a ceea ce sîntem capabili să înfăptuim.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți oaspeți români și străini la inaugurarea celei mai mari expoziții economice românești sînt în pavilionul central. Pe o suprafață de 14 600 mp, cit totalizează cele patru nivele ale pavilionului, sînt prezentate aproximativ 5 500 de exponate, sintetizînd realizările de-a lungul unui sfert de veac ale principalelor ramuri ale industriei.Este o ilustrare vie, concludentă s marilor prefaceri, cantitative și calitative, pe care le-a cunoscut industria românească, a preocupării permanente a partidului de a făuri o economie dinamică, modernă, care angajează viitorul națiunii noastre pe multiple planuri ale progresului și civilizației. Este totodată o mărturie a marilor eforturi ale întregului nostru popor, dinamizat de politica profund științifică a partidului, conștient că înfăptuirea marilor idealuri ale socialismului, satisfacerea în mai mare măsură a nevoilor materiale și spirituale ale oamenilor muncii impun investiții mari, dezvoltarea continuă și multilaterală a forțelor de producție. Fiecare exponat, fiecare cifră sau imagine insuflă vizitatorului mîn- dria de a fi putut contribui direct, cu brațele sau cu mintea, la înfăptuirea grandiosului tablou al României socialiste, atît de plastic și elocvent sintetizat în expoziție : în 1968 producția industrială globală a țării a fost de 2,7 ori mai mare decît în 1960 !

Toate acestea au fost cîndva doar simple prevederi de plan. Ele au devenit realități durabile. S-a în- tîmplat așa pentru că întregul popor a participat, în calitate de făuritor și suveran al roadelor muncii sale, la opera de transformare socialistă a patriei. De-a lungul a- cestor ani am fost martorii unui fapt unic în istoria poporului român — programarea viitorului — de către forța politică care întruchipează înțelepciunea, voința, experiența istorică a poporului nostru 
— Partidul Comunist Român.

FĂURIM 0 ECONOMIE PUTERNICĂ, 
DINAMICĂ, AL CĂREI TEL SUPREM 
ESTE ASIGURAREA PROSPERITĂȚII

PATRIEI NOASTRE ,Vizita la parterul pavilionului începe cu sectorul rezervat siderurgiei, care în acest an este în măsură să realizeze producția de fontă a anului 1938 în numai 14 zile. Citadelele oțelului românesc — combinatele de la Galați; Hunedoara, Reșița sînt reprezentate prin varietatea produselor lor, precum și prin alte forme, deosebit de sugestive : machete, montaje fotografice, 

Un rînd din cartea de aur a acestui pătrar de veacpanouri luminoase, proiecții. Un loc important îl ocupă expunerea oțelurilor speciale, domeniu care formează obiectul unei preocupări deosebite în cadrul siderurgiei. O serie de texte, de date statistice pun în lumină direcțiile de dezvoltare a siderurgiei în lumina prevederilor Congresului al X-lea. Reține atenția faptul că în 1975 producția de oțel va ajunge la 10—

Ceea ce vedem aici sînt mai cu seamă roadele efervescenței creatoare ce caracterizează întreaga viață politico-socială și economică a țării după Congresul al IX-lea al partidului. Ceea ce vedem aici reprezintă materializarea hotărîri- lor sale guvernate de spirit partinic, încărcate de răspundere pentru destinele României socialiste, sînt răspunsul cel mai elocvent, aprobarea cea mai entuziastă pe care poporul a dat-o lucrărilor și documentelor înaltului for comunist.

10,5 milioane tone ,iar cea de laminate la 7,2—7,5 milioane tone.Vizita la parterul pavilionului continuă cu standurile sectorului energetic, care se prezintă cu un bilanț deosebit de semnificativ : în perioada 1961—1968 s-a înregistrat o creștere a producției de energie electrică și termică într-un ritm mediu anual de 19,9 la sută. Hărți și machete ale sistemului energetia 

național, pupitre de automatizări, relee, generatoare și alte instalații realizate de uzinele patriei dau vizitatorului o imagine a nivelului tehnic superior pe care l-au atins construcțiile energetice în țara noastră.Standurile industriei constructoare de mașini au fost amplasate de organizatori tot în pavilionul central. De fapt însă această ramură este omniprezentă în complexul expozițional, beneficiarii ei fiind toate celelalte ramuri economice. Pătrunzînd în această lume a mașinilor, pe platoul central îți atrage atenția silueta impunătoare a butucului cu paleții hidro-agre- gatului de 178 Mw pentru hidrocentrala Porțile de Fier, precum și statorul turboagregatului de 60 Mw, produse de Uzina constructoare de mașini Reșița. Cea mai mare parte a acestui sector este ocupată de construcția de mașini-u- nelte de prelucrare a metalelor — vlăstar al economiei socialiste care a cunoscut o creștere prestigioasă în ultimele două decenii. Diferite mașini și agregate ce impresionează prin dimensiuni și nivel de realizare tehnică atestă progresele înregistrate de această ramură a industriei noastre, renumele și aprecierea pe care produsele ei și le-au cucerit în cele peste 60 de țări ale lumii în care se exportă. Amintim dintre acestea strungul carusel de 3 200 mm produs de F.M.U.A. din București și mașinile de alezat și frezat AF—85 și AF—100, de înaltă precizie, cu comandă program, strungul automatizat S.N.A.—500 cu comandă program pe bandă de magnetofon și altele. Tovarășul K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S„ conducătorul delegației P.C.U.S. la Congres, se interesează îndeaproape de realizările și perspectivele unor ramuri industriale, de performanțele unor utilaje, de aspecte ale colaborării economice româno-sovietice ; în fața strungului carusel realizat de F.M.U.A. din București, tovarășul Katușev exclamă : „Frumos !“ „Vă urez succese în construirea socialismului, fericire și sănătate 1“—scrie oaspetele în carnetul unui vizitator.Continuînd fluxul de expunere, oaspeții vizitează standul de mașini pentru prelucrarea lemnului — «ele ears asigură, în marile com

binate, sporirea valorii lemnului — apoi standurile de mașini pentru industria textilă și expoziția industriei de mecanică fină și a bunurilor de consum tehnice.La un alt nivel al pavilionului 
a fost rezervat un spațiu prezentării activității unor institute de cercetare și proiectare industrială. Numeroase exponate, planșe și fotografii creează vizitatorului o imagine a muncii pe care promotorii și creatorii noului o pun în slujba progresului tehnic.Ultimul sector vizitat în cuprinsul pavilionului central este acela al industriei petroliere și chimice. La intrare, o hartă a zăcămintelor de țiței, completată cu un montai de grafice și panouri, informează asupra dinamicii investițiilor, a producției și exportului, a lucrărilor geologice întreprinse pentru detectarea de noi zone petrolifere, procedeelor folosite în extracția și prelucrarea țițeiului și a gazelor naturale. Pe podiumuri sînt expuse aparate de perforare, de deviație, de carotaj radioactiv — majoritatea patente originale românești — machete ale unor instalații de prelucrare a țițeiului și imagini ale zonelor petrolului românesc.Sînt vizitate apoi standurile rezervate chimiei — ramură care în anii socialismului a cunoscut un ritm de creștere de-a dreptul spectaculos. Este semnificativ, să amintim în acest cadru că produc

ția industriei chimice a anului 1938 a fost realizată, în anul 1968, în numai șapte zile.înfățișarea lumii miraculoaselor transformări ale materiei începe cu petrochimia, ilustrată prin imaginile modernelor combinate de la Brazi, Rîmnicu Vîlcea, Pitești și complexul industrial petrochimic Borzești. Vizita continuă apoi în sectoarele firelor și fibrelor chimice și medicamentelor, în domeniul chimiei anorganice. Urmează produsele de îngrășăminte, exponate de metale neferoase și rare, exponatele industriei de celuloză și hîrtie, precum și prototipurile unor utilaje destinate industriei chimice.Puternic ancorată în complexul măreței opere de industrializare socialistă a țării, chimia își va spori producția în viitorul cincinal în medie cu 13—14 la sută a- nual, valorificînd importanta bază de materii prime, răspunzînd astfel cerințelor crescînde de produse chimice pentru consumul intern și pentru export care, în clipa de față, se face în peste 80 de țări.In tot timpul vizitei, conducătorii partidului și statului, ca și oaspeții străini, pun întrebări specialiștilor, se interesează de calitatea diverselor produse, de performanțele atinse, de preocupările actuale ale creatorilor lor.Părăsind pavilionul central, a- sistența se îndreaptă spre alte sectoare ale expoziției.Pe platoul din fața pavilionului central, siluetele zvelte ale turlelor instalațiilor de foraj, avîntate spre azurul cerului, te introduc în atmosfera sectorului de utilaj petrolier. înalții oaspeți români șl străini admiră utilajele realizate după cele mai noi cerințe ale tehnicii petroliere, care au sporit prestigiul țării peste hotare, contribuind la punerea în valoare a unor noi zăcăminte de țiței din țara noastră și din alte țări ale Europei, Africii, Asiei și Americii Latine. Se disting printre acestea instalațiile F. 200, care și-au cucerit o faimă mondială, și F. 125, pe care colectivul uzinelor „1 Mai“ din Ploiești o prezintă vizitatorilor în premieră. Sînt expuse, de asemenea, instalații de foraj geologic și de intervenție, agregate de cimentare, stații automate de carotaj și alte realizări ale constructorilor de utilaj petrolier.Se face un scurt popas la restaurantul „Prahova", organizat în
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incinta expoziției de Uniunea județeană a cooperativelor de consum Prahova. Construit în stilul hanurilor românești, restaurantul face parte din ansamblul de locuri de popas și agrement ce punctează drumul de mai mulți kilometri pe care vizitatorul îl are de parcurs prin expoziție.Vizitarea expoziției continuă cu sectoarele minier și geologic, amenajate, de asemenea, pe platforma din fața pavilionului central. La scara specifică expoziției sînt prezentate aici principalele procese ale mineritului modern : de la detectarea straturilor pînă la transportul materialului la suprafață și, mai departe, pînă la operațiunile post-extractive. Pe terenul exterior sînt prezentate diferite utilaje și mașini specifice : o mașină pneumatică de încărcat, un cărucior pe bandă și un răsturnător cu comandă electrică, apoi vago- neți și locomotive de mină — dintre care locomotiva Diesel cu transmisie hidraulică statică re- prezentînd o noutate — un schip modern de 12 tone și altele. Toate exponatele aduse aici — din care am amintit doar cîteva — evidențiază o realitate cu adîncă semnificație : aceea a nivelului înalt de automatizare și mecanizare atins în acest domeniu al industriei noastre. O privire de ansamblu asupra sectorului minier este concentrată în cadrul unui pavilion, în care expunerea este grupată urmărind aspectele principale ale activității extractive din diferite exploatări, printre care Motru, Rovinari, Leșul Ursului — centre miniere născute în anii socialismului. Colecția mineralogică, din care nu lipsesc minereuri rare, flori de mină etc., aooi' o cameră cu pereții și ulafonul din blocuri de sare cristalină, rețin atenția vizitatorilor prin ineditul lor.Oaspeții vizitează în continuare sectorul electroenergetic. Imaginea generală pe care ți-o sugerează echipamentele moderne din sistemul energetic național, pentru transportul, transformarea și distribuția energiei electrice, este aceea a avîntului deosebit pe care l-a cunoscut electrificarea m p-u 95 de ani care s-au scurs de la eliberare. Vasta acțiune inițiată de partid, de valorificare a posibilităților pe care le oferă bogatele resurse energetice ale țării, realizarea unei uriașe rețele de hidro și termocentrale, culminînd cu lucrările sistemului hidroenergetic de Ia Porțile de Fier, — realizat în cooperare cu R.S.F. Iugoslavia — au ridicat România în rîndul tărPor avnnpnto din punct de vedere al producției de energie electrică. Semnificativ, în acest sens, este si faptul că în ultimii 15 ani dezvoltarea electrificării în țara noastră a cunoscut un ritm de creștere anual de aproape două ori mai mare decît ritmul mediu mondial. Tovarășul Mialko Todorovici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, conducătorul delegației U.C.I. la Congres, face în acest moment al vizitei o apreciere generală a sectoarelor vizitate pînă acum : „Sînt foarte impresionat de expoziție. Se vede limpede că acest sfert de veac a trecut cu rost!“Dintre exponatele cu care constructorii energeticieni se înfățișează la acest impresionant bilanț de pătrar de veac se remarcă auto- transformatorul de 200 megavolțl amperi/200' Kilovolți, diferite alte instalații pentru electrificarea urbană și rurală, o construcție reprezentând două posturi de transformare aeriene, un tronson, L.E.A. 400 (200) pentru alimentarea stației de 220 kV, precum și aparatura pentru încercări geotehnice și amplasamente hidro-energetice.Următorul sector vizitat este cel de utilaj chimic — elemente de construcție metalică. Exponatele prezentate aici — unele de proporții impresionante — sugerează vizitatorului înseși destinele industriei chimice românești, reflectă politica economică a partidului de dezvoltare cu precădere a ramurilor care propulsează progresul tehnico-știin- țific.Urmează o impresionantă ilustrare a potențelor gîndirii tehnice românești —- originalul pavilion al Institutului de fizică atomică. „Aerodomul" — cum se numește noua realizare a specialiștilor de la I.F.A. — este de fapt o cupolă imensă dintr-o membrană ușoară, fără schelet de rezistență, susținută prin presiunea de aer interioară. Pe o suprafață de 500 mp, cît acoperă această cupolă, ato- miștii expun o serie de instalații noi sau perfecționate, destinate a- plicațiilor practice ale tehnicilor nucleare sau conexe acestora. Se remarcă, prin originalitatea și marea lor utilitate, laserul de putere, laserul monomodal, spectograful de rezistență paramagnetică electronică, gammadefectoscopul pentru conducte, cazanul gamma distins cu medalia de aur și placheta de onoare la Salonul internațional de invenții de la Bruxelles, un betatron transportabil. Alte exRp- nate, completate cu machete și fotografii, dau vizitatorului o imagine a preocupărilor oamenilor de știință de la I.F.A. de a-și concentra eforturile spre rezolvarea acelor teme legate nemijlocit de producția materială, de dezvoltarea economică și socială a patriei, pentru valorificarea cît mai eficientă a cercetărilor.Giancarlo Pajetta, membru al Biroului Politic, al Direcțiunii 

Comitetului Central al P.C. Italian, a apreciat elogios cele văzute : „Interesant, foarte interesant și deosebit de emoționant. Văd- în . expoziție multe produse realizate prin cooperare. Sînt foarte impresionat de rezultatele industriei voastre și tot atât de mult de organizarea acestei expo- ziții“.Dezvoltarea transporturilor și telecomunicațiilor este ilustrată prin moderne locomotive electrice, Diesel-electrice și Diesel hidraulice, vagoane elegante de călători și de marfă, autoturisme de teren, microbuze și autocamioane de 3 și 5 tone, noi tipuri de autocamioane de 7 tone, autoturisme „Dacia-1 100“ și autoturismul de teren „Aro“. Macheta noului aeroport internațional Otopeni, ca și diversele tipuri de avioane expuse, printre care avionul bimotor „Islander", care recent a efectuat primul său zbor, facilitează vizitatorului cunoștința cu dezvoltarea transporturilor aeriene, iar machetele unor nave maritime de construcție proprie sau ale celor aflate în dotarea flotei noastre, precum și modelul la scara 1 :500, al portului Constanța, indică realizările obținute în transporturile navale. Sectorul poștei și telecomunicațiilor este reprezentat prin centrale telefonice, stații de radio și televiziune, turnuri pentru radio relee și prin macheta stației de emisie Bucegi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și alți oaspeți urcă în cabina unei locomotive electrice de 6 100 cai putere, unde primește explicații asupra instalațiilor și aparataju- lui cu care sînt dotate noile locomotive, asupra performanțelor a- cestor moderne mijloace ale transportului feroviar.în continuarea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți oaspeți poposesc în incinta sectorului destinat construcțiilor, arhitecturii și sistematizării. Aici, trei pavilioane și mai multe platforme în aer liber, însumînd o suprafață totalăde 10 500 mp, prezintă exponate variate, de la materiale de construcție, mecanisme, mașini și utilaje grele, pînă la machetele unor zone industriale, ale unor așezăminte social-culturale, sau ale unor blocuri de locuințe. Alte componente ale pavilioanelor afectate acestei ramuri evidențiază aspecte esențiale privind repartiția teritorială a investițiilor, sistematizarea teritorială și a construcțiilor destinate producției, crearea zone-, lor, ansamblurilor și construcțiilor industriale, sistematizarea și construcția de locuințe și așezăminte social-culturale urbane și rurale.Cîteva date înserate pe panou-
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NEABĂTUT POLITICA PARTIDULUIUn sector reprezentativ, corespunzător rolului și locului ce-1 ocupă în ansamblul economiei noastre, este cel al agriculturii, ramură care realizează peste o cincime din produsul social total și mai bine de un sfert din venitul național al țării. Concomitent cu preocuparea susținută pentru industrializarea țării, partidul nos-

In machetă — o parte a marelui Combinat Siderurgic de la Galați Vizitând „Prahova" — un han in stil tradițional

Hofâririle Congresului al IX-lea al partidului realitate
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rile din pavilionul destinat industriei materialelor de construcții e- vidențiază pregnant evoluția acestei ramuri : numai în perioada dintre Congresul al IX-lea și al X-lea al partidului au intrat în circuitul productiv 40 de fabrici și secții noi. Ca urmare, producția de materiale de construcție a crescut apreciabil, ajungînd ca în 1968 aceasta să fie de'14,5 ori mai mare decît în, 1950. Tovarășul'Ceaușescu cercetează cu atenție exponatele, se interesează de performanțele lor și recomandă extinderea cît mai largă a utilizării noilor produse.

tru a concentrat importante mijloace materiale și în zona producției agricole. Agricultura socialistă își dovedește, an de an, superioritatea. în expoziție,, ei îi este destinată o vastă suprafață interioară și exterioară. în aer liber sînt expuse creațiile constructorilor de utilaj agricol. în prim plan, tractoarele, cele care au dus faima 

țării, dincolo de hotare, în cele aproximativ 50 de țări unde sînt exportate. Alături de tipurile o- bișnuite — U-650, U-651 sau cele pe șenile, S-650 — sînt expuse și unele realizări „în pre- mieră" : tractoarele V-400 și L-400, cu multiple utilizări în viticultură și, respectiv, legumicultura. Prezentarea, este completată de o gajnă variată" de mașini și. unelte, grupate pe. sisteme de culturi, printre care prima combină autopropulsată românească, realizată de uzinele „Semănătoarea**. în incinta pavilionului, un grup de președinți de cooperative agricole de producție fruntașe întâmpină pe înalții oaspeți, după bunul obicei românesc, cu pîine, sare și vin, urîndu-le bun venit în expoziția realizărilor țărănimii noastre cooperatiste.în pavilion sînt expuse produse reprezentative obținute de unitățile agricole de stat și cooperatiste. Prin machete sînt înfățișate mari complexe zootehnice, sisteme de irigații și alte îmbunătățiri funciare care au ■ sporit rodnicia pămîntului și suprafața agricolă a țării. Spre edificare, apelăm la cîteva date care demonstrează dinamismul agriculturii socialiste. La sfîrșitul anului 1968, comparativ cu 1950, producția globală agricolă a fost de circa 2,2 ori mai mare, iar media producției globale din primii trei ani ai actualului cincinal a fost superioară cu 24 la sută celei înregistrate în perioada 1961—1965, ceea ce depășește prevederile Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R.în imediata apropiere se află pavilionul rezervat industriei alimentare, comerțului și cooperației.

au devenitîn grija organizatorilor a stat preocuparea de a înfățișa cît mai sugestiv realizările obținute în a- cest sector industrial, care realizează acum în numai 60 de zile producția industriei alimentare din anul 1938.Dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a nomenclatorului de bunuri de larg consum sînt reflectate în realizările obținute de comerțul noștru socialist, care, în pavilionul pe care-1 ocupă împreună cu cooperația de consum, oferă vizitatorilor cîteva detalii demne de reținut. Astfel, în 1968, comparativ cu 1950, volumul mărfurilor desfăcute populației a crescut de aproximativ 6,4 ori. Modificările esențiale intervenite în structura cererii populației prin multiplicarea și diferențierea trebuințelor individuale — expresie a procesului general de dezvoltare social-economi- că — își găsesc .îjnplinire în diversificarea structurii fondului de mărfuri care se desface consumatorilor, cuprinzînd acum aproape 200 000 articole și sortimente, față de 48 000 în 1950.Un nou popas ; o serie de mașini și utilaje folosite în exploatările forestiere, la care se adaugă fantezia organizatorilor de a crea o atmosferă specifică acestui domeniu, introduc pe oaspeți în sectorul silviculturii și al industriei de prelucrare a lemnului. Un loc preponderent îl ocupă ramura prelucrătoare, realizările acesteia găsindu-și oglindire în multitudinea exponatelor — produse finite și semifinite — îndeosebi mobilă, piese de mic mobilier, etalate în interiorul unor apartamente amenajate în acest scop.

O suită de elemente de sinteză ilustrează pregnant procesul de dezvoltare și modernizare a industriei noastre ușoare. Aceasta este însoțită de o prezentare de mărfuri, aranjate cu gust într-o succesiune de vitrine, aidoma unui supermagazin, de la lenjerie pînă la încălțăminte, de la țesături, pînă la confecții și tricotaje. Un alt pavilion, amenajat ca un mi- crpmagazin, ne. introduce în lumea copiilor. Alte pavilioane înfățișează realizările industriei de sticlărie și ceramică, hărnicia și priceperea meșteșugarilor cooperatori. Exponatele pe care aceștia le prezintă — adesea autentice opere de artă — demonstrează trăinicia unor vechi meșteșuguri, creșterea măiestriei meseriașilor,' stimulată tocmai de avîntul industriei.In pavilionul B, de pe malul lacului Herăstrău, sînt ilustrate realizările în domeniile- culturii și artei, învățămîntului și științei, ocrotirii sănătății populației.Vizitarea expoziției România 1969 evocă atmosfera vizitelor de lucru pe care secretarul general al partidului le-a întreprins adeseori în toate colțurile țării. O mare parte dintre exponate au mai fost văzute de tovarășul Ceaușescu și ceilalți conducători, acolo unde ele se nasc, în fabrici și uzine, pe șantiere, în institute de cercetări. Unele erau atunci în fază de. proiect, altele erau prototipuri; astăzi, aici ele sînt prezente ca produse de serie. Se reține, în multe dintre explicații, formularea : „După cum știți, anul trecut acest produs se afla în faza de prototip. Astăzi îl livrăm întreprinderilor noastre și unor parteneri de peste hotare". în aceste fraze, auzite mai în toate sectoarele expoziției, este 

cuprins un înțeles mai larg : „Raportăm partidului, secretarului său general, -că ne-am respectat Cuvîn- tul dat. Am muncit — și iată roadele efortului nostru !“La despărțire, tovarășul Nicolae Ceaușescu strînge cu căldură mîi- nile organizatorilor expoziției, spu- nînd : „Vă felicit, este o expoziție ’ frumoasă, bine organizată. Ea arată tuturor că douăzeci și cinci de arii în România x-a muncit !"Răsună din nou aplauze, urale și ovații nesfîrșite. Mii și mii de cetățeni aflați pe șosea țin să-i salute la plecare pe conducători, își exprimă recunoștința fierbinte față de partid, pentru marile înfăptuiri obținute - sub conducerea sa, pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, încrederea deplină în viitorul fericit al patriei și poporului român.Inaugurarea Expoziției Realizărilor Economiei Naționale România 1969 este, simbolic, o zi în care lucrările Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român continuă. Ca și zilele premergătoare, ca și cele ce vor urma, ziua de ieri a prilejuit noi bilanțuri încărcate de mîndrie, priviri îndreptate cutezător spre viitor. In marea manifestare de încredere și adeziune fierbinte a oamenilor muncii față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, manifestare ce s-a făcut simțită din plin și în a- ceastă zi, regăsim încrederea și atașamentul, iubirea și prețuirea întregului popor, a României anului 1969, țară socialistă, care se îndreaptă cu pași hotărîți spre culmile progresului și civilizației.
Reportaj realizat de : 
George-Radu CHIROVIC! 
Steiian CONSTANTINESCU 
Stefan BRATU 
tudose N1TESCU 
Theodor MATEESCU
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE
INDUSTRIEI

Timp de două zile s-au desfășurat lucrările Secțiunii pentru problemele de industrie, prezidate de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, delegat al organizației județene de partid Hunedoara. La lucrări au participat delegați, precum și numeroși invitați la Congres, care și-au exprimat încrederea și adeziunea totală față de politica internă și externă a partidului, au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al X-lea al P.C.R.Corespunzător profilului secțiunii respective, cei care au luat cuvîntul s-au ocupat pe larg de problemele dezvoltării industriale a țării, relevînd necesitatea aplicării în continuare cu fermitate și consecvență a politicii de industrializare socialistă, singura în măsură să asigure progresul forțelor de producție ale țării, avîntul general al economiei naționale, creșterea nivelului de trai al poporului. Trăsătura comună a tuturor intervențiilor în dezbateri a fost abordarea direcțiilor dezvoltării industriei în strînsă legătură cu cerințele .de modernizare generală a economiei naționale, de creștere a eficienței acesteia, de așezare a activității din industrie pe bazele economicității superioare, ale unei riguroase concordanțe între nivelul dotării tehnice și cel al. productivității muncii și rentabilității. Mulți vorbitori s-au referit la importanța creșterii în continuare a rolului in-, dustriei ca ramură conducătoare a economiei naționale, la necesitatea perfecționării structurii producției în această ramură, a ridicării calitative a activității industriale, subliniind că partidul va continua neabătut linia dezvoltării rapide a ramurilor industriale de bază, care condiționează înzestrarea tehnică superioară a economiei, valorificarea eficientă a resurselor naționale.întreaga dezvoltare industrială a țării noastre, mai ales în actualul cincinal — a arătat în cuvîntul său tovarășul Cicerone Gorunescu, delegat al organizației de partid a municipiului București, directorul general al uzinei „23 August"- din Capitală — confirmă justețea înfăptuirii ferme a industrializării socialiste a țării într-o cohcepție unitară și de largă perspectivă, a politicii economice generale a partidului nostru. Referindu-se la dezvoltarea prioritară a industriei construcțiilor de mașini vorbitorul s-a oprit pe larg la realizările colectivului acestei uzine bucu- reștene, la sarcinile ce-i revin în viitorul cincinal și a cerut Ministerului Muncii' să inițieze măsuri concrete pentru cointeresarea materială și întărirea răspunderii în valorificarea inteligenței tehnice și economice din întreprinderi, iar ministerului de resort și altor organe economice centrale 'să reglementeze cooperarea dintre uzine, să perfecționeze metodologia planificării producției — renunțîndu-se la indicatorul „în tone" și punîndu-se accentul pe producția de aparatură fină, pe evidențierea corectă a consumului de manoperă, pe stimularea concepției tehnice proprii.Este cunoscută contribuția județului nostru la dezvoltarea industrială generală a țării — a spus tovarășul loan Bordaș, delegat al organizației județene de partid Brașov, secretar al comitetului județean de partid. Adeziunea deplină la politica științifică, mar- xist-leninistă a partidului^ nostru se concretizează în fapte, în rezultatele referitoare la îndeplinirea prevederilor actualului cincinal, existînd condiții ca ele să fie realizate în județul Brașov cu trei luni mai devreme, ceea ce va permite obținerea unui spor de circa 5 miliarde lei la producția industrială. Infățișînd realismul obiectivelor dezvoltării industriei naționale în perioada viitorului cincinal și pînă în anul 1980, vorbitorul s-a referit în continuare, pe larg, la u- nele posibilități insuficient valorificate în domeniul creșterii eficienței activității economice, insistînd asupra ridicării necontenite ,a nivelului productivității muncii! — definită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Congresului ca avînd o importanță excepțională pentru economia noastră. în numărul total al muncitorilor din unitățile industriale ale județului, a spus vorbitorul, ponderea celor auxiliari este foarte ' mare. Este cu totul ne justificat numărul exagerat de personal auxiliar repartizat la controlul tehnic, uneori loc de refugiu pentru oamenii slab pregătiți, chiar inutili producției. Tovarășul loan Bordaș a propus ca Ministerul Muncii, C.S.P., împreună cu ministerele economice, să înlăture aceste anomalii, să elaboreze normative științifice de folosire a aparatului tehnico-adminis- trativ, atrăgîndu-1 în activitatea nemijlocit productivă.Luînd cuvîntul, tovarășul Cos- 
tache Trotuș — delegat al organizației județene de partid Hunedoara, președintele consiliului de administrație al Centralei industriale siderurgice Hunedoara — s-a referit, la început, la dezvoltarea siderurgiei românești, una dintre ramurile principale, moderne, ale economiei naționale. Combinatul isi- derurgic hunedorean, a relevat vorbitorul, oferă un exemplu elocvent al legăturii organice dintre 

industrializare, investiții și efectele acestora pe plan social, al nivelului de trai și civilizației. Pe baza celor peste 2 miliarde de lei investiți, potențialul economic al Hunedoarei s-a îmbogățit după Congresul al IX-lea cu un furnal modern de 1 000 mc, laminorul blunting de 1 300 mm și alte mari obiective industriale. Iar această dezvoltare a combinatului a determinat un proces sincron de transformare, în continuare, a vechiului tîrg de altădată într-un oraș nou, modern, în care cetățenii beneficiază de toate avantajele urbanizării. Desigur, grijii partidului și statului de a face viața poporului din ce în ce mai îmbelșugată trebuie să-i răspundem, cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin muncă, ordine, disciplină, răspundere. Aceste imperative sînt valabile întru totul și pentru activitatea complexă a centralelor industriale create nu de mult. Or, se constată că unele ministere renunță destul de greu la vechea metodă de „tutelă măruntă", iar Ministerul Finanțelor nu a emis încă instrucțiunile cu privire la reglementarea activității financiare a centralelor industriale, ceea ce impietează asupra atingerii obiectivelor majore ale îmbunătățirii conducerii și planificării economiei naționale.„Chimia — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat în fața Congresului — va continua și în viitorul plan cincinal să realizeze cel mai înalt ritm de dezvoltare din industria țării. Producția acestei ramuri va crește pînă în anul 1975 cu 82—92 la sută față de 1970“. Pornind de la un asemenea program prioritar și vast de dezvoltare a industriei noastre chimice, tovarășul Costache Sava— delegat al organizației județene de partid Argeș, director general al Combinatului petrochimic Pitești— a abordat, în cuvîntul său, .problemele creșterii rentabilității și e- ficienței economice, prin perfecționarea structurii acestei ramuri, profilarea rațională a întreprinderilor, concentrarea producției pe puternice platforme industriale. Grupul industrial Borzești a acumulat o bogată experiență în acest domeniu, experiență care âr putea... fi extipșa. și în cadrul platformei chimice Pitești. Insistînd asupra necesității de a așeza activitatea întreprinderilor piteștene pe principiile gestiunii economice proprii, vorbitorul a înfățișat avantajele acestei organizări, relevînd consecințele favorabile asupra ridicării gradului de rentabilitate a produselor, iar în final a dat asigurări că. în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, secțiile imnortante ale combinatului vor produce, se vor circumscrie în magistrala complexă a industriei chimice românești.Tovarășul Ion Jescu — delegat al organizației județene de partid Gorj, directorul întreprinderii miniere Rovinari — în numele minerilor din bazinul Motru și Rovinari, a adus calde mulțumiri partidului, politicii sale de îmbunătățire a repartizării teritoriale a forțelor de producție, de ridicare industrială a locurilor unde altădată nu se întîmpla nimic. în actualul cincinal, producția industrială a județului s-a dezvoltat într-un ritm superior celui mediu pe țară, tinerei industrii miniere gorjene fiindu-i alocate peste 3,5 miliarde lei investiții. Declarîndu-se întru totul de acord cu politica partidului de a amplifica baza energetică a țării, în cadrul căreia pînă în anul 1975 producția de lignit a unităților miniere din județ va trebui să atingă nivelul de 19 milioane tone, vorbitorul a formulat numeroase propuneri cu privire la elaborarea documentațiilor tehni- co-ecori'omice pentru noile mine și cariere, la asimilarea de noi utilaje și agregate, la măsurile pe care Ministerul Muncii este dator să le ia în vederea stabilității cadrelor de mineri, ridicării productivității muncii în acest sector, atît de important pentru satisfacerea cerințelor de combustibili ale termocentralelor electrice. în mare măsură, despre aceleași probleme a vorbit și to varășul Petre Ardeleanu — delegat al organizației județene de partid Maramureș, muncitor la Exploatarea minieră Săsar — care a demonstrat, prin cifre și fapte, că rezolvarea problemelor referitoare la perfecționarea cointeresării materiale, în funcție de cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii, este de natură să genereze rezultate superioare în producție, potrivit intereselor economiei naționale.în proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. este vizibilă tendința imprimată în ultimii ani de apropiere a ritmurilor de creștere 'a producției mijloacelor de producție și a bunurilor de consum, pentru a optimiza dezvoltarea noastră industrială și a satisface în mai mare măsură cerințele crescînde ale cumpărătorilor. Despre aceste probleme au vorbit numeroși delegați. Tovarășa 
Maria Flucșă — delegată a organizației de partid a municipiului București, directoarea Fabricii „Suveica" din Capitală — a propus diverse măsuri în vederea di versificării și îmbunătățirii calității producției industriei ușoare, a relațiilor dintre întreprinderi și 

comerț, iar tovarășa Erika Tru- 
fașu — delegată a organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, muncitoare la Fabrica de mobilă Bistrița :— a insistat asupra lărgirii gamei producției de mobilă, valorificării în sortimente superioare a lemnului. Creșterea generală a bunăstării poporului nostru în viitorul cincinal, a arătat vorbitoarea. este concretizată și prin cele 500 000 de apartamente care se vor construi pînă în anul 1975. Aceasta impune o preocupare și mai mare pentru amenajarea interioarelor cu mobilier variat, cu linii moderne, cu o finisare superioară. Creatorii de modele, ministerul de resort au îndatorirea să împrospăteze permanent producția de mobilă, grăbind omologarea și fabricația de serie, întreprinderile putînd astfel oferi populației sortimente variate, de calitate superioară. Abor- dînd tot problemele producției bunurilor de consum, tovarășul Costică 
C. Stoica — delegat al organizației județene de partid Dolj, directorul Combinatului de zahăr și ulei Podari — a pledat convingător și a făcut propuneri pentru creșterea eficienței producției în industria alimentară, pentru prevenirea pierderilor și îmbunătățirea aprovizionării cu materii prime furnizate de unitățile agricole, a programării campaniilor de prelucrare a acestora . într-un timp cît mai scurt; la unele probleme similare s-a referit și tovarășa Ma

• Susținem și milităm pentru înfăptuirea poli
ticii partidului de industrializare socialistă - 
temelia progresului general ai societății noas
tre, a creșterii bunăstării poporului

• 0 rată înaltă a acumulării - imperativ al înflo
ririi multilaterale a patriei

I • Buna organizare a producției condiționează 
valorificarea deplină a potențialului uman și 
tehnic al fiecărei întreprinderi

® Creșterea rapidă a productivității muncii, 
reducerea substanțială a costurilor de pro
ducție, randament superior-sarcina noastră, 
angajamentul nostru

ria Costaș — delegată a organizației municipale de partid București, tehniciană la întreprinderea „Flora" din Capitală — care a insistat asupra organizării judicioase a cooperării cu unitățile furnizoare de materii prime.Ministrul minelor, tovarășul 
Bujor Almășan, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, s-a referit pe larg la modul în care se înfăptuiesc Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului privind creștereaproductivității muncii, promovarea progresului tehnic șl sporirea producției de cărbune și minereuri a țării. La Congresul al IX-lea — a spus vorbitorul — s-a stabilit să acordăm cea mai mare atenție dezvoltării producției de lignit în țară. Pe timpul acela, în Europa și în lume, lignitul nu era la modă. Azi putem spune că a fost o hotărîre bună. Se verifică încă o dată, în practică, justețea măsurilor stabilite de partid, faptul că politica sa economică este profund științifică, puternic ancorată în realitate. Referindu-se la sarcinile realiste, mobilizatoare cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al X-lea al partidului, la rolul cres- cînd al industriei miniere în dezvoltarea viitoare a economiei românești, ministrul minelor a accentuat necesitatea creșterii eficienței cercetărilor geologice, investigării cît mai cuprinzătoare a rezervelor subsolului țării, valorificării substanțelor minerale utile — care a- cum se desfășoară greoi, apelîn- du-se prea ușor la import — asimilării neîntîrziate a utilajelor necesare, atît în unitățile proprii, cît și în cele ale industriei construcțiilor de mașini. îndeplinirea acestor obiective, ca și a Directivelor care privesc întreaga dezvoltare industrială a țării, menținerea dinamismului nostru economic și, pe această bază, creșterea în continuare a standardului de viață al poporului — a spus vorbitorul — nu sînt posibile decît prin realizarea unui raport just între fondul de acumulare și fondul de consum, înfăptuirea unui vast și complex program de investiții destinate reproducției socialiste lărgite. Susținînd din toate puterile politica partidului de acumulări, susținem, în ul

timă instanță, continuarea consecventă a industrializării țării, temelia trainică a progresului general al societății noastre.Sîntem contemporanii celor mai grandioase și înnoitoare înfăptuiri pe care le-a cunoscut milenara istorie a poporului român, în toate domeniile vieții economice, social- politice și culturale, a apreciat, la începutul cuvîntului său, tovarășul 
Teodor Haș — delegat al organizației județene de partid Arad, prim secretar al comitetului județean de partid. Relevînd că aceste înnoiri sînt caracteristice tuturor județelor țării, vorbitorul s-a oprit pe larg la succesele obținute de oamenii muncii arădeni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, arătînd că producția industrială a județului din anul 1938 se obține astăzi în numai ’40 de zile. Sarcinile care ne revin în viitorul cincinal impun, după cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Ia Congresul al X-lea al P.C.R., exigențe și răspunderi sporite, pentru a înlătura neajunsurile dintr-un domeniu sau altul al activității industriale. Insistînd asupra lichidării acestora, tovarășul Teodor Haș s-a oprit pe larg la răspunderile care revin Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini în aprovizionarea judicioasă a întreprinderilor, la necesitatea finalizării neîntîrziate ■ a studiilor de 

organizare științifică a producției și a muncii în întreprinderi și a considerat ca foarte bine venită indicația ca unitățile de comerț exterior să încheie acorduri și contracte de lungă durată cu partenerii străini, exprimîndu-și părerea că la această activitate de înaltă răspundere să participe în mai mare măsură comitetele de direcție ale întreprinderilor industriale.Alți participanți la dezbateri, delegați ai organizațiilor de partid ale municipiului București și județelor Neamț și Olt, tovarășii Aurel 
Bozgan, director general al Fabricii de mașini-unelte și agregate din Capitală, Vasile Belizna, director general al Uzinei de fire și fibre sintetice Săvinești, și Constantin 
Spoitu, director general al Uzinei de aluminiu Slatina, au relevat, în cuvîntul lor, că în viitorul cincinal, ca o trăsătură de bază a dezvoltării industriei noastre, se distinge îmbunătățirea structurii .producției acesteia, creșterea în continuare, cu prioritate, a acelor subramuri moderne, strîns legate de progresul tehnico-științi- fic contemporan, cum s.înt: industria electrotehnică și electronică, mecanică fină și producția de mașini-unelte, producția de mase plastice și fire sintetice ș.a. Vorbitorii au insistat, în mod deosebit, asupra accelerării ritmului de însușire în fabricație a celor mai moderne mijloace tehnice sau produse industriale, capabile să amplifice exportul țării noastre, să satisfacă în tot mai mare măsură cerințele economiei naționale, să asigure valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, a metalului. Va trebui să lichidăm neîntîrziat decalajul care ne desparte de țările dezvoltate din punct de vedere industrial și să intensificăm activitatea de concepție în domeniul construcției de mașini-unelte, sporind la maximum exigența privind calitatea fabricației și a produselor — a subliniat tovarășul Aurel Bozgan. Este binecunoscut rolul cadrelor tehnice și inginerești în viata întreprinderilor industriale, a- precia tovarășul Vasile Belizna. Multe dintre aceste cadre îndeplinesc însă, la ora actuală, atribuții minore, administrative, birocratice. Va trebui să spulberăm jocul hîrti- ilor și, după cum spunea secretarul general al partidului nostru, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, să punem peste tot oameni capabili să îndeplinească cu răspundere sarcinile care le revin, să folosim la maximum, în activitatea de concepție, inginerii și specialiștii. RelUînd aceeași problemă, tovarășul Con
stantin Dinculescu — delegat al organizației de partid a municipiului București, președintele C.N.I.T. — după ce a arătat că în prezent e- conomia națională dispune de peste 100 000 de ingineri, față de circa 13 000, cîți existau acum 25 de ani, și de peste 200 000 de tehnicieni, s-a oprit la necesitatea perfecționării continue a pregătirii tehnico-profesionale a acestor cadre, făcînd în acest sens cîteva propuneri. Cît privește propunerile tovarășului Constantin Spoitu; a- cestea au vizat, în special, problemele prelucrării superioare a aluminiului, asigurării de către Ministerul Industriei Metalurgice a unor materii prime de calitate, a- propierii cercetării științifice de producție, cerînd Ministerului Industriei Chimice să detașeze la Slatina o grupă specializată în problemele aluminiului, să urgenteze crearea bazei tehnico-materia- le necesare în acest scop.Apreciem că sarcina suplimentară de a realiza 5 000 tone de u- tilaj tehnologic, stabilită de conducerea de partid și de stat, pentru a fi îndeplinită de uzina noastră în acest an și în anul următor, este pe deplin realizabilă — și-a înce

put cuvîntul tovarășul Mihail Dan — delegat al organizației de partid a municipiului București, muncitor la Uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie" din Capitală. Pentru a înfăptui această sarcină și a. ridica activitatea uzinei pe noi trepte de eficiență economică, este necesar să urmăm, pas cu pas, îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a accelera sporirea productivității muncii, de a combate risipa de metal, rutina, conservatorismul și mulțumirea de sine, practica de 
a irosi cu... acte în regulă timpul de lucru — această componentă importantă a avuției naționale. Tovarășul Gheorghe Constantinescu, delegat al organizației județene de partid Argeș, director general al T.E.T.I.L.-Pitești — s-a referit în cuvîntul său la necesitatea întăririi răspunderii în utilizarea masei lemnoase, în gospodărirea „aurului verde" al țării. Probleme interesante a ridicat și tovarășul Constantin 
Ghenciu — delegat al organizației județene de partid Mehedinți, muncitor la Șantierul naval Turnu Severin — cerînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să lichideze neîntîrziat rămînerile în urmă în terminarea unor lucrări de investiții, să pună capăt arbitrariu- lui în normarea muncii, să urgenteze asimilarea unor produse și u- tilaje, pentru a nu se mai recurge la import. Tovarășul Stan Cazan — delegat al organizației de partid a județului Buzău, lucrător într-una din întreprinderile buzoiene -? a criticat tărăgănarea cu care Comitetul de Stat al Planificării și alte organe economice centrale soluționează problemele privind îmbunătățirea aprovizionării tehnico-ma- teriale a întreprinderilor și șantierelor, precum și practica transporturilor încrucișate, a achiziționării unor materii prime și materiale de la furnizori depărtați, deși unele se găsesc în județ.Insistînd asupra rolului de forță politică conducătoare în societatea noastră a Partidului Comunist Român — avînd în vedere faptul că toate organismele și instituțiile sociale ale statului se află sub conducerea sa politică și acționează în mod unitar în direcția edificării o- rînduirii socialiste — tovarășul 
Ilie Făsui — delegat al organizației județene de partid Caraș-Se- verin, prirn-secretar al comite

tului județean de partid — a relevat munca intensă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, români, germani, sîrbi și de alte naționalități, pentru înfăptuirea politicii partidului. Combinatul siderurgic și Uzina constructoare de mașini din Reșița, întreprinderile din Bocșa și Oțelul Roșu dispun, în fiecare sector al activității lor, dc nuclee de comuniști, de organizații de bază care reprezintă o puternică forță dinamică în viața tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Comuniștii sînt aceia care se interesează în cel mai înalt grad de folosirea agregatelor și mijloacelor tehnice, a forței de muncă și a timpului de lucru, care, prin exemplul lor, dinamizează forțele tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea sarcinilor trasate de partid. Vorbitorul a subliniat că, în actuala etapă a construcției socialiste, este deosebit de importantă ridicarea la un nivel superior a conducerii întregii activități de către organele și organizațiile de partid, aceasta fiind o garanție sigură a înfăptuirii cu succes a sarcinilor ce vor fi stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R.Județele Iași, Brăila, Ilfov și municipiul Sibiu au cunoscut, în anii construcției socialiste, o amplă dezvoltare industrială. Despre „ridicarea la putere" a acestor zone ale țării au vorbit tovarășii Ale
xandru Dumitrache, delegat al organizației județene de partid Iași, secretar al comitetului județean de ■ partid, Ștefan Ilieș, delegat al organizației județene de partid Brăila, secretar al comitetului județean de partid, Valentin Anghel 
Popescu, delegat al organizației județene de partid Ilfov, director al Trustului de extracție București, și Aurel Cristea, delegat al organizației județene de partid Sibiu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Sibiu. Ceea ce a caracterizat intervențiile acestor vorbitori a fost evidențierea rezultatelor obținute în perioada de după cel de-al IX-lea Congres al partidului, perspectivele luminoase pe care le deschide viitorul cincinal, precum și îndatoririle care revin oamenilor muncii de pe aceste meleaguri în vederea înfăptuirii exemplare a programului dezvoltării industriale a patriei. în j prezent,:! în numai 20 de zile, se realizează întreaga producție inii duștriâlă pe care jpdețul Iași o înr ' registra •. în anul 1950, iar indus- ' trializarea socialistă și-a lăsat puternic amprenta asupra ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii din județ. Cît privește județul Ilfov, la ora actuală el deține o pondere importantă în producția de țiței a țării. Au fost înfățișate și alte asemenea rezultate semnificative ale politicii de industrializare a țării, promovată consecvent de partidul nostru. în același timp, însă, vorbitorii au insistat pe larg asupra aplicării unor măsuri privind creșterea eficienței în extracția țițeiului și valorificării superioare a acestei prețioase materii prime, evitarea discontinuității nejustificate în stabilirea sarcinilor de plan de la un an la altul, de la o perioadă la alta, discutarea în colegiile ministerelor a modificării unor indicatori de plan fixați întreprinderilor, mărirea și stimularea producției pentru export, creșterea răspunderii1 în acest sens a comitetelor de direcție, a forurilor din ministerele de resort și a organelor de comerț exterior.Referindu-se la acea parte din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, înfățișat Congresului al X-lea al P.C.R., care tratează problemele fructificării cercetării științifice într-un mod cît mai o- perativ, precum și rolul științei ca latură inseparabilă a producției materiale, a progresului economic și social al țării, tovarășa Cornelia 
Dulca---- Relegată a organizațieijudețene de partid Bihor. înginer- șef la fabrica de lacuri și vopsele „Transilvania" din Oradea — a apreciat de la bun început că întreprinderile industriei chimice o- feră un cadru propice legării științei de producție. în mod deosebit, tovarășul Buzea Oancea — delegat al organizației județene de partid Galați, inginer la Combinatul siderurgic gălățean — a relevat că îndeplinirea sarcinilor privind asimilarea unor fonte îmbunătățite și mărci de oțeluri de calitate, cu caracteristici superioare, este pe deplin posibilă și a făcut propuneri legate de creșterea eficienței activității „gigantului" siderurgic de la Dunăre.Perspectiva dezvoltării noastre industriale este clara și luminoasă, a spus tovarășul Octavian Groza — delegat al organizației județene de partid Mehedinți, ministrul energiei electrice. Această perspectivă a fost înfățișată magistral de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Congresului al X-lea al partidului, care conferă ramurii energiei electrice același loc de avangardă în progresul tehnic și economic al României, cunoscînd în continuare un ritm deosebit de intens de dezvoltare. Ceea ce trebuie 6ă facem este limpede ca lumina zilei: folosirea mai bună a bazei energetice și punerea în valoare a potențialului energetic al țării și al Dunării, întărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei și așezarea oamenilor celor mai competenți în locuri de muncă corespunzătoare, economisirea combustibililor, asigurarea măi rapidă a aparatajului energetic, cercetarea care trebuie 

să stea în atenția noastră pentru a duce direct la lărgirea bazei energetice a țării. Pe marginea acestor obiective, ministrul energiei electrice a înfățișat sarcinile care revin colectivelor, comuniștilor din a- ceastă ramură prioritară a economiei naționale în viitorul cincinal, exprimînd convingerea că conducerea de către partid a întregii noastre societăți reprezintă garanția progresului neîntrerupt al României în procesul desăvîrșirii construcției socialiste.Tovarășul Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, a insistat în cuvîntul său asupra transformărilor structurale și calitative importante consemnate în industria siderurgică după Congresul al IX-lea al partidului. Să reținem o comparație, a spus vorbitorul : în anul 1950 producția de oțel pe cap de locuitor era de 34 kg. Anul viitor, ea se va ridica la 325 kg pe locuitor, cifră care atestă potențialul economic actual al țării noastre. Deosebit de documentat și cu spirit de răspundere, tovarășul Neculai A- gachi a înfățișat cîteva direcții fundamentale de intervenție în perioada următoare, care au un singur scop : înfăptuirea exemplară a planului de investiții, ridicarea rolului siderurgiei în dezvoltarea generală a țării. Problemele creșterii valorii producției metalului au fost tratate în strînsă concordanță cu colaborarea dintre siderurgie și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, punîndu-se un accent deosebit pe evitarea pierderilor, a consumurilor specifice exagerate de cocs și alte materiale, pe utilizarea la parametri superiori a agregatelor și mijloacelor tehnice. Există posibilități directe de creștere a producției de oțel la cuptoarele Martin, prin scurtarea fazei de încărcare a acestora, ca urmare a pregătirii mai bune a fierului vechi. Sînt necesare, de asemenea, programe judicioase, realiste de laminare, îmbinînd cerințele beneficiarilor și necesitatea de a utiliza cu randament superior agregatele industriei noastre siderurgice.Răspunzînd unor critici formulate în cursul lucrărilor secțiunii, tovarășul Gheorghe Oprea, invitat, la Congres, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini,, a dat asigurări, că . toate problemele, ridicate vor primi o rezolvare judicioasă. Criticile privind aprovizionarea tehnico-materială sînt îndreptățite. Vorbitorul a încredințat pe cei prezenți. că deficiențele semnalate vor fi grabnic înlăturate. Apreciind ca foarte valoroasă și binevenită indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se aplica sancțiuni severe celor ce încalcă disciplina contractuală, vorbitorul a relevat și alte domenii în care va crește răspunderea atît în activitatea proprie a întreprinderilor subordonate, cît și în relațiile cu furnizorii și beneficiarii industriei constructoare de mașini.Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Toader, ministrul petroliilui, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, s-a axat în principal pe valorificarea superioară a resurselor de țiței ale țării. Comparativ cu anul 1965, creșterea gradului de valorificare a unei tone de țiței echivalează cu producția obținută prin prelucrarea unui milion tone de „aur negru". Ministrul petrolului s-a referit în continuare la sarcinile pe care viitorul cincinal le pune în fața industriei petroliere, la promovarea procedeelor moderne, de înaltă eficacitate în acest domeniu, la necesitatea valorificării rezervelor interne din întreprinderile ministerului. Petroliștii țării nu vor precupeți nici un efort și își vor consacra întreaga lor activitate îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce Ie revin, potrivit ho- tărîrilor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.Ne mîndrim cu rezultatele pe tărîm industrial obținute de țara noastră, a spus în cuvîntul său tovarășul Ion Gheorghe — delegat al organizației județene de partid Bacău, prim-adjunct al ministrului forțelor armate — dar în același timp ne sînt clare în minte aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind întărirea capacității de apărare a României, perfecționarea, organizarea și îmbunătățirea înzestrării forțelor noastre armate, chemate să servească interesele poporului, să apere independența și suveranitatea patriei.Ca un fir roșu s-a desprins din lucrările secțiunii, din toate luările de cuvînt, aprobarea unanimă și adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîrea de a susține din toată inima realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și de stat, puternică personalitate politică, ce se bucură de prețuirea șl dragostea întregului popor, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul Ilie Verdeț a prezentat concluziile care vor fi înfățișate Congresului, ținîndu-se seama de propunerile, soluțiile și observațiile critice formulate în cadrul lucrărilor secțiunii.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI ĂL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE
CONSTRUCȚIILOR Șl TRANSPORTURILOR

Ședințele Secțiunii pentru probleme de construcții și transporturi, care s-au desfășurat sub președinția tovarășului Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, ai Prezidiului Permanent, secretai al C.C. al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Prahova, au avut un pronunțat caracter de lucru. Problemele dezbătute cu înaltă competență și răspundere de participanții la dezbateri, mulți dintre ei specialiști cu o vastă experiență în domeniile care au constituit obiectul discuțiilor, s-au referit la multitudinea aspectelor pe care le-a ridicat Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la,.Congresul al X-lea al P.C.R., precum și celelalte rapoarte, în legătură cu activitatea de cbnstrucții-montaj, arhitectură, sistematizare, de transporturi feroviare, auto, navale și aeriene și activitatea de poștă și telecomunicații.In unanimitate, vorbitorii s-au declarat total de acord cu conținutul Raportului Comitetului Central, cu proiectul de Directive privind dezvoltarea în perspectivă a economiei naționale, cu întregul program supus spre dezbatere și aprobare celui de-al X-lea Congres al P.C.Ri, susținînd cu mult entuziasm și căldură realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, funcție de mare răspundere, de importanță esențială pentru partid, pentru țară. Ei au subliniat că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului va asigura și în viitor fermitatea în aplicarea politicii interne și externe marxist-le- niniste a partidului, politică ce exprimă fidel interesele fundamentale ale poporului nostru, interesele generale ale cauzei socialismului și păcii.Însemnătatea acordată de documentele Congresului investițiilor a polarizat atenția multora dintre vorbitorii care au aprofundat aspectele concrete, practice pe care le implică perfecționarea activității de construcții-montaj. Ei au reliefat cu un pronunțat spirit critic și autocritic neajunsurile manifestate în ultimii ani în acest domeniu, formulînd soluții și propuneri menite să ducă la folosirea cu precădere a investițiilor pentru sporirea producției materiale, la creșterea eficienței economice a fondurilor investite, la sporirea productivității muncii pe șantiere, la perfecționarea colaborării între toți factorii care concură la realizarea investițiilor.Primul care a luat cuvîntul a fost tovarășul Traian Ispas, delegat al organizației municipale de partid București, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal București. Pornind de la necesitatea găsirii' unor forme organizatorice măi suple, care să se adapteze mai bine condițiilor specifice șantierelor de construcții-montaj și termenelor optime de execuție, vorbitorul a înfățișat experiența Direcției generale de construcții-montaj a Consiliului popular al municipiului București, scoțînd în evidență a- vantajele execuției lucrărilor de către unități de construcții organizate pe principiul antreprizei generale. Această formă organizatorică presupune încheierea de contracte cu obligații reciproce între diferitele nivele de execiiție, de la echipa de muncitori pînă la conducerea întreprinderii, precizîn- du-se răspunderi, obligații și drepturi bilaterale, care vizează expres realizarea obiectivelor în termen cît mai scurt și la un înalt nivel calitativ și de rentabilitate. în strînsă legătură cu forma organizatorică propusă, s-a subliniat necesitatea perfecționării sistemului de salarizare pe baza angajării lucrărilor în acord general, în care cointeresarea materială să acționeze direct asupra diverselor categorii de personal, în raport cu rezultatele obținute în realizarea planului de producție și a nivelului indicatorilor calitativi ai acestuia.Tovarășul Pop Simion — delegat al organizației municipale de partid Bucur,ești, director al Institutului „Proiect" București — referindu-șe la prevederea din proiectul de Directive care precizează că, pe măsura creșterii eforturilor de investiții ale societății, trebuie să sporească și răspunderea proiectanților în folosirea eficientă a fondurilor, în gospodărirea lor economicoasă, precum și în obținerea în cel mai scurt timp a efectelor economice scontate, a insistat asupra necesității promovării prin proiectare a unor soluții care stimulează dezvoltarea industrializării în construcții. Propunerile sale s-au referit la introducerea unor materiale noi, ca și la revizuire’a actualelor indicatoare și prețuri de deviz, care limitează în prezent posibilitățile de folosire mai largă a prefabricatelor. Scoțînd în evidență avantajele retribuției muncii în acord, ce se experimentează în cîteva institute de proiectare, vorbitorul a propus ca această formă de cointeresare să fie avută în vedere la aplicarea noului sistem de salarizare îmbunătățit în acest sector. Apreciind critic tendințele de gigantism și supradimensionare, de finisare costisitoare, fenomene semnalate în mai multe rînduri de către conducerea partidului și asupra cărora Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage 
cu deosebire atenția să nu se mai 

repete în anii următori, vorbitorul a asigurat Congresul că aceste aspecte negative, care se mai regăsesc și în documentațiile elaborate de proiectanții Institutului „Proiect"- București, vor face obiectul preocupării imediate a colectivului, în așa fel încît rezultatele pozitive să se vadă încă în acest an.După ce a arătat că prefacerile înnoitoare intervenite în peisajul social-economic al județului și municipiului Satu Mare sînt rezultatul politicii consecvente a partidului de dezvoltare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, sînt rodul efortului unit al oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din această parte a țării, tovarășul Ioan Foriț — delegat al organizației județene de partid Satu Mare, prim-secretar al Comitetului municipal Satu Mare al P.C.R. — a insistat asupra întăririi colaborării factorilor chemați să gospodărească fondurile alocate investițiilor, propunînd elaborarea în institutele de cercetări a unor soluții economicoase de execuție a lucrărilor de finisaj, precum și construirea unor întreprinderi specializate pentru realizarea unor utilaje ușoare, de randament înalt, în vederea mecanizării lucrărilor care în prezent reclamă multă manoperă pe șantiere.Fondul intervenției tovarășului 
Gheorghe Cocoș — delegat al organizației județene de partid Vîlcea, director general al Grupului de șantiere I.C.H. Lotru — a vizat necesitatea pregătirii din vreme a condițiilor pentru deschiderea marilor șantiere, prin asigurarea drumurilor de acces și a utilităților, în scopul evitării unor pierderi materiale și al accelerării ritmului ds execuție a lucrărilor. Adresîndu-se Comitetului de Stat al Planificării și altor organe economice centrale, vorbitorul a subliniat că neajunsurile ce s-ău înregistrat în execuția unor obiective hidroenergetice să fie prevenite în viitor, printr-o planificare realistă, care să asigure corelarea lucrărilor de investiții ale diverselor ministere. A fost amintit, în acest sens, exemplul viitoarei hidrocentrale de pe Sebeș, la care execuția căilor de acces este prevăzută să înceapă cu mult după deschiderea șantierului. Alte propuneri s-au referit la lărgirea atribuțiilor conducerilor de întreprinderi în domeniul utilizării raționale a forței de muncă și a întăririi stabilității ei pe șantiere.In cadrul discuțiilor, un apel la industria constructoare de mașini a adresat și tovarășul Dumitru Ghe- 
răsoiu — delegat al organizației județene de partid Argeș, inginer șef de șantier la Trustul județean de construcții Argeș — care, referin- du-se la sarcina precizată în Raportul prezentat la Congres, de secretarul general al partidului, privind industrializarea lucrărilor prin folosirea largă a elementelor prefabricate, a recunoscut că organizarea de poligoane de prefabricate pe lîngă șantierele de construcții este împiedicată de lipsa utilajelor de formare necesare.In cuvîntul său, tovarășul Emil 
Drăgănescu — delegat al organizației județene dfe partid Neamț, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri — a subliniat că înfăptuirea consecventă a unui amplu program de investiții constituie pentru țara noastră un imperativ care corespunde pe deplin aspirațiilor actuale și viitoare ale poporului român, .că această orientare va continua și în viitorul cincinal ca o constantă a politicii noastre economice. Apare astfel necesară stabilirea, ca obiectiv major în următorul cincinal, pentru toți factorii de răspundere — proiectant, beneficiar, constructor, furnizor de utilaje — luarea de măsuri adecvate care să permită realizarea unui volum sporit de construcții-montaj în condițiile unei activități cu rezultate mult mai bune pentru economia noastră națională. Aceste măsuri care vor fi aplicate după Congresul al X- lea vor completa pe cele luate pînă în prezent, asigurînd continuitatea și adîncirea procesului de perfecționare declanșat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului. Oprindu-se pe larg asupra activității diverselor compartimente din angrenajul realizării investițiilor, vorbitorul a subliniat necesitatea înțelegerii răspunderii ce revine fiecăruia în cheltuirea judicioasă a fondurilor alocate, în atingerea eficienței scontate pentru fiecare leu investit, atrăgînd atenția atît asupra resurselor ce există pe întreaga filieră a acestui sector, cît și asupra necesității elaborării din partea organelor centrale a unor studii și propuneri care să fie apoi finali- ’ zate în acte normative.Luînd cuvîntul, tovarășul Ale
xandru Popescu — delegat al organizației județene de partid Argeș, prim-secretar ai Comitetului municipal Pitești al P.C.R. — a reținut atenția participanților cu cîteva interesante propuneri: una dintre ele se referă la reorganizarea activității de construcții-montaj atît pe plan național, cît și în profil teritorial, în ideea că lucrările industriale să fie executate de un singur minister, avînd în subordine centrale economice pe zone cu întreprinderi specializate în construcții, reparații și prestații, iar lucrările social-culturale să fie realizate de întreprinderile județene de construcții. Relevînd im

plicațiile pe care le-a generat dezvoltarea impetuoasă a orașului Pitești în ultimii ani și experiența care s-a cîștigat în această zonă industrială, vorbitorul a ținut să precizeze că apariția pe harta țării a unor noi și puternice zone industriale trebuie să se facă în strînsă corelare cu investițiile privind dotările social-culturale și e- dilitar gospodărești.Problema dotărilor edilitaro-gos- podărești a zonelor industriale a făcut ș*i  obiectul intervenției tovarășului Clement Rusu — delegat al organizației județene de partid Cluj, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Cluj. El a subliniat că soluționarea acesteia impune asigurarea încă din primii ani ai cincinalului a fondurilor necesare executării lucrărilor respective, atît în ce privește contribuția ministerelor ca beneficiar, cît și contribuția consiliilor populare. Pe a- ceastă cale se va reduce cu mult durata de execuție a lucrărilor de investiții, va fi eliminat excesul de construcții provizorii. In altă or- ‘ dine de idei, pentru impulsionarea construirii de locuințe din fondurile proprii ale populației, vorbitorul a propus să fie completată legislația în vigoare care reglementează atribuirea de terenuri în perimetrul municipiilor și orașelor. De asemenea, va trebui soluționată atribuirea de terenuri la sate necesare construcțiilor de case proprietate personală pentru cadrele didactice, 
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medicale, ingineri agronomi. In strînsă legătură cu această problemă apare necesară și asigurarea unui volum sporit de materiale de construcții la fondul pieței, întrucît în prezent cerințele populației sînt satisfăcute în foarte mică măsură. După ce a atras atenția asupra insuficientei dotări cu utilaje, a unităților de construcții locale din u- nele județe, tovarășul Ion Dragoș — delegat al organizației județene de partid Covasna, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Covasna — a evidențiat neco- relarea ce există în prezent între indicatorul de productivitate a muncii, stabilit pentru unitățile de construcții din unele județe noi, și gradul de dotare cu utilaje și mecanisme al acestora.Constructorii care au ridicat cea mai mare „cetate de foc" ă țării — Combinatul siderurgic Galați — au raportat Congresului, prin cuvîntul tovarășului Cornel Cazan — delegat al organizației județene de partid Galați, director general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați — realizarea integrală a planului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. După opt ani de activitate pe unul din cele mai complexe șantiere ale țării, colectivul acestei întreprinderi a acumulat o vastă experiență care-i permite să execute astăzi lucrări la nivelul tehnicii mondiale. Prin consistența ideilor cuprinse în intervenția sa, vorbitorul a reținut atenția asistenței asupra unor probleme de stringentă actualitate pentru perfecționarea activități de conducere a întreprinderilor. Subliniind pașii însemnați tăcuți în direcția creșterii gradului de competență a conducerilor întreprinderilor prin înființarea comitetelor de direcție, el a menționat persistența exercitării încă a unei puternice tutele asupra acestui organ de conducere colectivă din partea a numeroase organisme economice centrale, care se suprapun prea des în activitatea de îndrumare. și control. Decizia trebuie să revină acelora ce conduc direct, adică comitetului de direcție, acelora ce cunosc amănunțit problemele și răspund direct de realizarea sarcinilor.Apreciind ca fiind deosebit de justă critica din Raportul prezentat la Congres, care vizează gradul insuficient de industrializare a lucrărilor de construcții, vorbitorul a propus stabilirea unor u- zine coordonatoare pe obiective de investiții care să urmărească proiectarea, uzinarea, livrarea utilajelor, să contribuie ia montajul lor și să dovedească practic valoarea parametrilor prevăzuți în documentații.Insistînd asupra necesității promovării pe șantiere a industrializării lucrărilor de construcții, tovarășul Ladislau Adler — vicepreședinte al Comitetului de stat pentru construcții, arhitectură și 

sistematizare, invitat la lucrările secțiunii — a arătat că, deși ultimii ani au determinat un salt calitativ pe linia prefabricării, sarcinile viitoare impun accelerarea acestui proces. Paralel, este necesar să se lărgească sensibil activitatea de tipizare la toate instituțiile de proiectare centrale și chiar locale, a- jungîndu-se la realizarea unor proiecte tip pe specialități. Refe- rindu-se la unele propuneri formulate de alți vorbitori, privind elaborarea proiectelor de execuție de către constructor și aplicarea sistemului de retribuire în acord în sectorul de proiectare, vorbito-, rul a atras atenția că aceste măsuri nu trebuie să impieteze în nici un caz asupra calității documentației.Două din obiectivele majore înscrise în documentele Congresului, a spus tovarășul Dumitru Mosora — delegat al organizației județene de partid Galați, ministrul industriei construcțiilor — ne vizează direct pe noi, cei care desfășurăm activitatea în construcții și în industria materialelor de construcții: sporirea eficienței investițiilor prin reducerea duratei de execuție a lucrărilor și a costului real al acestora și ridicarea pe trepte superioare a productivității muncii în sectorul de construcții montaj. După ce a arătat avantajele economice ale folosirii elementelor prefabricate, ca una din principalele căi de atingere a celor două o- biective amintite, vorbitorul a 

subliniat că ritmul introducerii prefabricării este încă lent, iar în unele domenii elementele prefabricate nu se folosesc de loc. La indicația conducerii partidului, a informat vorbitorul, a fost elaborat un studiu-program pentru impulsionarea producției de prefabricate, care va lichida lipsurile existente în acest domeniu. Răspun- zînd criticilor formulate de unii participanți la dezbateri, vorbitorul a dat asigurări că ministerul va studia neîntîrziat și va aplica forme organizatorice noi care să elimine dispersarea răspunderii și să determine scurtarea ciclului—proiectare, omologare, fabricare — la noile tipuri de prefabricate. De asemenea, ministerul va acționa o- perativ și pentru extinderea producției de prefabricate în poligoane pe marile șantiere, în special pentru producerea de elemente grele, a celor de serie mică și de tehnicitate curentă. Referindu-se la lipsa de operativitate și de răspundere, la relațiile greoaie existente între diverse organisme, fenomene favorizate de anacronismul unor acte normative, vorbitorul a apreciat că este absolut necesar ca în viitor competența și sarcina inițierii și elaborării de acte normative, menite să reglementeze multiplele aspecte' ale activității de construcții-montaj, să fie încredințată acelor organe centrale care răspund de această activitate și de rezultatele ei.Tovarășul Nicolae Mănescu — delegat al organizației județene de partid Mehedinți, director general al Grupului de șantier I.C.H. Porțile de Fier — a abordat problema atragerii forței de muncă spre șantiere, paralel cu asigurarea unor condiții de muncă și viață corespunzătoare. El a sugerat, în acest sens, Ministerului Muncii să analizeze posibilitatea ca o parte din economiile realizate prin darea în funcțiune în termen sau înainte de termen a unor obiective importante să fie utilizate pentru stimularea salariaților.Deși în ultima perioadă s-au obținut progrese însemnate în mecanizarea lucrărilor, în special a celor care solicită un volum mare de muncă, totuși o parte din acestea se execută manual, ceea ce accentuează și mai mult deficitul forței de muncă pe șantierele de construcții, a apreciat tovarășul Ion 
Tudose — adjunct al ministrului construcțiilor pentru industria chimică și rafinării, invitat la lucrările secțiunii. Pentru anumite operațiuni nici nu au fost proiectate sau asimilate utilaje specifice. A- ceste lipsuri, a remarcat vorbitorul, revin în primul rînd C.S.C.A.S., care are sarcina să coordoneze și să rezolve problema mecanizării șantierelor de construcții. Nici Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini nu și-a respectat întru totul obligațiile privind introdu

cerea în fabricație a noilor utilaje după omologarea lor. Vorbitorul a propus ca întreaga acțiune de asimilare de mașini, utilaje, scule și dispozitive să se facă pe baza unui program întocmit de M.I.C., în colaborare cu toți factorii de răspundere din celelalte ministere, care au în subordinea lor organizații de construcții, program care să fie aprobat de C.S.P., repartizat pe executanți și introdus ca sarcini obligatorii prin planul de stat. Legat de aplicarea acestui program, vorbitorul a sugerat ca în cadrul M.I.C.M. să ia ființă o centrală industrială pentru utilaje de construcții.Mai mulți vorbitori, între care tovarășul Ilie Cîșu, delegat al organizației județene de partid Prahova, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., tovarășul Constantin Enachc, delegat ai organizației de partid a municipiului București, prorectorul Institutului de arhitectură, tovarășul Francisc Berner, delegat al organizației județene Maramureș, șef de echipă la Grupul I construcții Baia Mare, și tovarășul Grigore 
Ivașchievici, delegat al organizației județene de partid Argeș, maistru la Combinatul petrochimic Pitești, s-au referit la o serie de probleme vizînd respectarea cu strictețe a actelor normative care reglementează metodologia de aprobare a investițiilor, la necesitatea stimulării creației arhitectonice cu specific românesc, la perfecționa- 

cea în continuare a întregului sistem de aprovizionare cu materiale și utilaje.Tovarășul Mihail Florescu — delegat al organizației județene Argeș, vicepreședinte al Consiliului Economic, a relevat că durata de execuție a lucrărilor de construcții-montaj constituie un element important, care determină eficiența economică a investițiilor.• întrucît, în anii viitori, obiectivul fundamental al întregii noastre activități economice îl va constitui creșterea eficienței economice a investițiilor, așa cum s-a subliniat în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres, problema duratei de execuție va trebui să fie bine „cînlărită", începînd chiar cu planificarea investițiilor. Tot din faza planificării investițiilor, ministerele . vor trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica fă- rîmițarea fondurilor pe un număr prea mare de obiective, întrucît aceasta duce Ia prelungirea duratei de execuție a lucrărilor principale. O răspundere directă în ce privește stabilirea justă a duratelor de execuție o au și institutele de proiectări; ele trebuie să acorde o atenție sporită acțiunii de tipizare. Scurtarea duratei de execuție stă însă, în egală măsură, și în mîna întreprinderilor de construcții și a organelor lor coordonatoare.In contextul general al ascensiunii economiei României socialiste se înscrie și dezvoltarea sectorului de transporturi, chemat să asigure o circulație ireproșabilă a bunurilor materiale. Ca urmare firească a creșterii potențialului economic al țării, cantitatea de mărfuri prevăzută a se transporta pe calea ferată în 1975 va fi mai mare cu 52 la sută față de 1970. iar numărul călătorilor, în comparație cu același an, va fi cu 21.3 la sută mai mare.In strînsă interdependență cu dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale, în viitorul cincinal și transporturile vor cunoaște perfecționări deosebite. Despre necesitatea utilizării raționale a capacității de transport feroviar a vorbit tovarășul Mihai Mihăiță — delegat al organizației municipale de partid București, directorul general al Direcției regionale C.F.R. București — subliniind ca un element esențial în această acțiune continuarea și lărgirea activității de organizare științifică a producției și a muncii. Edificatoare, în a- cest sens, sînt studiile întreprinse pînă acum de specialiștii acestei direcții regionale, ce dezvăluie o seamă de rezerve, a căror valorificare imediată cere din partea lucrătorilor căilor ferate pasiune și dăruire, disciplină și fermitate. Vorbitorul a arătat apoi că penalizările care se plătesc în prezent pentru imobilizările de vagoane a- jung la un moment dat să depă

șească valoarea investiției pentru mecanizarea operațiunilor de în- cărcare-descărcare ; această situație implică o sincronizare a eforturilor de investiții între calea ferată și principalii ei beneficiari, sincronizare menită să asigure o mai judicioasă utilizare a întregului parc de vagoane.Diferite aspecte ale organizării științifice a producției și a muncii, ale creșterii gradului de utilizare a capacităților de transport pe calea ferată au ridicat în cuvîntul lor tovarășii Nicolae Murgan, delegat al organizației județene de partid Dolj, mecanic instructor la depoul C.F.R. Craiova, Marcel Crac, delegat al organizației județene de partid Gorj, maistru la Combinatul de materiale de construcții Tg. Jiu, Traian Negoiță, delegat al organizației județene de partid Prahova, șef regulator circulație C.F.R: Ploiești,In vederea sporirii economicității transporturilor, precum și a creșterii vitezei de circulație a mărfurilor, tovarășul Marin Mă- 
roiu, delegat al organizației județene de partid Brăila, adjunct al ministrului căilor ferate, a considerat necesară o distribuție corespunzătoare a produselor pe mijloacele de transport, în funcție de distanță și optimul mărfurilor. Dezvoltarea în viitorul cincinal a unor noi zone industriale, a accentuat vorbitorul; trebuie organizată în strînsă concordanță cu dotarea corespunzătoare a unităților noastre pentru transportul în condiții optime al călătorilor, pentru ca acestea să nu fie luate prin surprindere, determinînd, în anumite perioade, strangulări de circulație costisitoare.Luînd cuvîntul în cadi-ul dezbaterii, tovarășul Florian Dănă- 
lache — delegat al organizației județene de partid Buzău, ministrul căilor ferate — a subliniat că pentru valorificarea deplină a mijloacelor tehnice moderne cu care vor fi dotate, în continuare, căile ferate este necesar să fie urgentată acțiunea de concentrare a traficului feroviar într-un număr redus de stații, desființîn- du-se cele situate la distanțe mici, care au un trafic scăzut. Concomitent va trebui să se acționeze mai hotărît, în viitorii ani, pentru extinderea transporturilor cu ajutorul containerelor de mare capacitate, soluție care va contribui în mod esențial la lichidarea stării de lucruri criticate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind irosirea unui mare volum de muncă la operațiunile de încărcare-descărcare. Pentru creșterea eficienței economice a transportului în general, cît și pentru descongestionarea căilor ferate de transporturile de masă între localitățile situate pe malul Dunării se va folosi intens transportul fluvial. Un domeniu în care se constată încă rămîneri în urmă, a continuat vorbitorul, este cel al transportului de călători. Pentru îmbunătățirea confortului și deservirii călătorilor vor fi luate, în continuare, măsuri dș creștere a numărului de trenuri cu viteză de circulație de 120 și 140 km/oră, stabilindu-se totodată legături mai bune între marile centre ale țării. Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la problemele întăririi ordinii și disciplinei personalului care lucrează la siguranța circulației, insistînd asupra grijii pe care trebuie să o manifeste organele de conducere ale ministerului în selecționarea, pregătirea și promovarea cadrelor.Ideea pregătirii atente a cadrelor pentru căile ferate a fost tratată și în cuvîntul tovarășului 
Vasile Bulucea — delegat' al organizației județene de partid Dolj, director general al Direcției regionale C.F.R. Craiova. Noile meserii care au apărut ca urmare a infuziei de tehnică nouă în transportul feroviar necesită un volum mare de cunoștințe profesionale și de cultură generală, deprinderi practice noi, în raport cu vechile meserii. De aici, apare necesitatea ca pe baza experienței' de pînă acum să se stabilească un profil mai corespunzător școlilor din domeniul transportului feroviar și o durată de școlarizare a- decvată fiecărei meserii în parte.Alți participanți la dezbateri s-au axat, în cuvîntul lor, pe problemele concrete pe care le implică dezvoltarea în următorii ani, într-un ritm corelat cu dezvoltarea economiei naționale, a sectorului de transporturi auto, navale și aeriene. La folosirea cu eficiență ridicată a mijloacelor de transport auto s-a referit, pe larg, tovarășul Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, invitat la lucrările secțiunii. El a insistat asupra lipsurilor care se mai manifestă în acest sector important al transporturilor, enumerînd • măsurile pe care intenționează să le ia ministerul pentru întronarea unei discipline ferme și a unei atitudini civilizate din partea personalului față de publicul călător, pentru exploatarea rațională a întregului parc auto, stabilind o colaborare mai strînsă cu ceilalți factori care dispun de baze auto proprii. Paralel cu aceasta, o atenție deosebită va trebui acordată și sectorului naval, a cărui dezvoltare impetuoasă din viitorii ani, prevăzută în proiectul de Directive, impune luarea unor măsuri de folosire eficientă a parcului de nave. 

între acestea, vorbitorjil a subliniat acuitatea organizării neîntârziate a unor capacități sporite de reparații a navelor, pentru scurtarea timpului de imobilizare a lor, pentru economisirea valutei cheltuite cu repararea navelor în alte țări.Referitor la acest ultim aspect, tovarășul Petre Ivanov — delegat al organizației județene de partid Constanța, directorul Direcției navigației maritime Constanța— a propus ca, în cadrul Centralei industriale de construcții navale și reparații, recent înființa- tăț. să se dezvolte potrivit titulaturii un puternic sector de reparații. Mai mult — a spus vorbitorul — este necesar să se înființeze ateliere de reparat nave și în unele porturi dunărene.Prin grija continuă a conducerii de partid și de stat, întreprinderea de transporturi București a fost dotată în ultimii ani cu 700 de autobuze noi, 100 de troleibuze, iar 170 de tramvaie au fost modernizate. Menționînd că această dotare a dus la crearea unor condiții mai bune de transport al populației Capitalei, tovarășul Gheorghe Diaconescu, — delegat al organizației municipale de partid București, secretarul comitetului de partid din această întreprindere— a arătat că din analizele făcute a rezultat că se simte încă nevoia unor noi legături de transport între zonele de locuințe și zonele industriale, iar capacitatea de transport și tipurile de mijloace de transport de' mare capacitate nu corespund dezvoltării actuale și de perspectivă. Vorbitorul a citat, printre soluțiile care trebuie studiate, crearea unor artere magistrale paralele, sistematizarea nodurilor de circulație prin construirea de pasaje denivelate, posibilitatea includerii în viitorul cincinal a realizării primului tronson de metrou în București.Despre dezvoltarea sectorului auto, prin dotarea autobazelor de transport cu noi mijloace echipate cu motoare Diesel, ca și despre răspunderea care revine lucrătorilor din acest sector pentru exploatarea lor eficientă a vorbit tovarășul Gavril Ilioaia, conducătorul autobazei Piatra Neamț, invitat la lucrările secțiunii.Arătînd că nivelele planificate pentru anul 1970 în transporturile auto, navale și aerierie au fost atinse încă dip 1969, tovarășul 
Ștefan Pavel — delegat al organizației județene de partid Vas- ' lui,, adjunct al ministrului transporturilor auto, navale și aeriene— s-a ocupat, în cuvîntul său, de anumite deficiențe scoase în evidență în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. El a subliniat necesitatea studierii formelor celor mai avansate de or-’ ganizare a transporturilor rutiere, a îmbunătățirii în continuare a indicatorilor de utilizare a tuturor mijloacelor de transport din economia națională, în raport cu sarcinile specifice din fiecare ramură de activitate, concomitent cu asigurarea unei eficiențe economice maxime, reflectată prin reducerea prețului de cost al produselor, pe seama micșorării cheltuielilor de transport și de manipulare. Modernizarea rețelei de drumuri va trebui să cuprindă, la sfîrșitul anului 1975, o proporție de 90 la sută din drumurile naționale, fo- losindu-se îmbrăcăminți din beton asfaltic sau de ciment. Acest deziderat se va realiza prin mărirea gradului de mecanizare a lucrărilor, folosirea unor noi procedee tehnologice de construcții și de întreținere etc.In cuvîntul său, tovarășul Mihai Bălănescu — delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, ministrul poștelor și telecomunicațiilor — a subliniat că în fața ministerului stă sarcina de a continua și aprofunda studiile efectuate pînă în prezent în vederea sporirii eficienței economice a întregii activități de poștă și telecomunicații și îmbunătățirii în mod substanțial a calității deservirii populației. In acest sens, vorbitorul a evidențiat necesitatea întăririi disciplinei în muncă a tuturor salariaților, manifestării unei mai mari atenții șl solicitudini față de cei care solicită serviciile poștei și telecomunicațiilor. O contribuție la perfecționarea activității în acest domeniu va aduce asimilarea de către industria constructoare de mașini a noi echipamente de telecomunicații, precum și extinderea capacităților unităților existente. In scopul sporirii vitezei de transport a poștei și presei, vorbitorul a pro- ' pus examinarea, împreună cu Ministerul Transporturilor Auto. Navale și Aeriene, a posibilității de folosire' a. noilor avioane utilitare, iar pentru intensificarea utilizării rețelei de telecomunicații pentru transmisii de date se cere o strînsă corelare între amplasarea centrelor de calcul și rețeaua de transmisii.în încheierea lucrărilor secțiunii pentru probleme de construcții și transporturi, tovarășul Chivu Stoica, președintele prezidiului, care a condus lucrările, a prezentat principalele concluzii a- supra dezbaterilor, care, cumu- lînd și numeroasele propuneri făcute în scris de alți participanți la lucrări, vor alcătui raportul ca va fi prezentat în ședința plenară a Congresului.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA ÂL CRUDULUI COMUNIST ROMÂN

SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE
AGRICULTURII Șl SILVICULTURII

într-o atmosferă de lucru, entuziastă, cei 183 delegați și 45 invitați participant! la secțiunea pentru agricultură și silvicultură, prezidată de tovarășul Iosif Banc,' și-au exprimat aprobarea unanimă față de prevederile cuprinse în Raportul C.C. al P.C.R. și în celelalte documente ale Congresului care conturează viitorul luminos al patriei. în spiritul unei înalte exigențe, secțiunea a dezbătut problemele legate de dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, reliefînd măsurile necesare pentru mărirea aportului acestei ramuri la crearea venitului național, la asigurarea cerințelor populației și ale industriei cu produse agroalimentare și crearea disponibilităților de export. Cu o deosebită pregnanță au fost' subliniate caracterul realist al măsurilor de dezvoltare pe o linie modernă a agriculturii socialiste, marile rezerve pentru creșterea continuă, în ritm ascendent, a producției agricole vegetale și animale, ridicarea eficienței economice în această importantă ramură a e- conomiei naționale.
★Sîntem cu toții sub impresia puternică produsă de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care cuprinde o profundă și multilaterală analiză a activității desfășurate de partidul nostru, de întregul popor, pentru edificarea construcției socialiste în patria noastră, — a spus în cuvîn- tul său tovarășul Gheorghe Necula, delegat al organizației de partid Ilfov, prim-secretar al comitetului județean de partid. Referindu-se la prevederile înscrise în Directive, vorbitorul a înfățișat pe larg măsurile în curs pentru dezvoltarea mai accentuată- a unor sectoare, de producție, cum sînt zootehnia și legumicultura, crearea unor complexe de tip intercooperatist bazate pe tehnologie avansată și un grad ridicat de mecanizare. Pentru finalizarea măsurilor privind intensificarea producției animaliere și legumicole, el a propus, între altele, Consiliului Superior al Agriculturii să se ocupe de asigurarea cu mai multă promptitudine a aprovizionării cu materiale de construcție, de extinderea mecanizării. în legătură cu funcționarea asociațiilor intercooperatiste, — care și-au dovedit deja marea lor eficiență — vorbitorul a subliniat că este necesar ca Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție să 1 elaboreze cît mai curînd normele pe baza cărora să fie reglementate raporturile dintre unitățile asociate, cît și cele dintre asociații și organizațiile de stat.în cuvinte emoționante, tovarășa 

Maria Zidaru, delegată a organizației județene de partid Satu Mare, președinta cooperativei agricole din Păulești, a exprimat sentimentele de mîndrie patriotică ale 1 comuniștilor, ale oamenilor muncii de la sate față de înfăptuirile realizate în patria noastră. Cooperatorii din Păulești, de pe frumoasele meleaguri sătmărene, m-au rugat să transmit Congresului întreaga lor adeziune la politica partidului și statului nostru, hotărîrea lor de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea ei. Cooperatorii din Păulești, ca și milioanele de cooperatori din întreaga țară, cu sprijinul permanent al partidului și statului. împletit cu hărnicia cooperatorilor, au străbătut Un drpm plin de roade și de bucurii. în prezent averea noastră obștească se ridică la aproape 17 milioane lei. Astăzi pentru toți cooperatorii este cît se poate de clar că cooperativa agricolă de producție este forma de proprietate socialistă care răspunde pe deplin cerințelor de bunăstare ale țărănimii.Tovarășul Ponescu Barbu, delegat al organizației județene de partid Ilfov, prim-vicepresedint.e al Consiliului Superior al Agriculturii, după ce a subliniat caracte- I rul realist, puternic mobilizator al I programului elaborat de partid i pentru dezvoltarea agriculturii so- I cialiste, s-a referit la amploarea 1 lucrărilor de îmbunătățiri funciare și îndeosebi la programul national de irigații pentru realizarea căruia se vor aloca mai mult de jumătate din investițiile destinate agriculturii în perioada viitorului cincinal. Vorbitorul a insistat asupra necesității intensificării ritmului de execuție a lucrărilor pe șantiere, a necesității extinderii mecanizării, reducerii consumului specific de materiale, creșterii substanțiale a ponderii montajelor în totalul structurii de construcții-montaj, efectuării din timp a lucrărilor pregătitoare pentru viitoarele o- biective. în vederea asigurării materialelor prefabricate, a utilajelor tehnologice — a spus în continuare •— este nevoie ca o serie de ministere și organe centrale să asigure livrarea la timp si îmbunătățirea calității acestora. R°ferindu-se la problemele ameliorării și folosirii rationale a fondului funciar, vorbitorul a subliniat necesitatea nar- ticinării mai active a unităților agricole la acțiunile de prevenire și combatere a eroziunii solului, la regularizarea scurgerilor anei pe versanti, aplicarea lucrărilor agricole adecvate pentru protecția solului. •Rezolvarea cu succes a sarcinilor complexe din agricultură, a spus tovarășul Laurian Tulai, delegat 
din partea organizației județene 

de partid Sălaj, prim-secretar al comitetului județean de partid, se înscrie ca o condiție esențială a vastului program de dezvoltare socialistă a României. în județul Sălaj, întreprinderile agricole de stat încheie an de an activitatea cu beneficii, se consolidează continuu cooperativele agricole de producție, astfel că în anul trecut, valoarea averii obștești a acestora a fost de 8 ori mai mare decît în anul 1962. Pentru materializarea prevederilor referitoare la creșterea în ritm mai rapid a producției agricole — a spus vorbitorul — este nevoie ca forurile de resort și în primul rînd Consiliul Superior al Agriculturii să manifeste mai multă înțelegere pentru rezolvarea problemelor legate de îmbunătățirea structurii culturilor, de .zonarea pe baze științifice a producției agricole în raport cu condițiile locale specifice, stabilindu-se totodată indicatori de plan mai adecvați posibilităților de dezvoltare a zootehniei și pomiculturii.în intervenția sa, tovarășul Va- sile Bărbulescu, delegat al organizației județene de partid Olt, președintele cooperativei agricole din Scornicești, a arătat între altelș că este necesar și posibil să se treacă cu mai mult curaj la "crearea și dezvoltarea asociațiilor intercooperatiste. încă din anul trecut cele 4 • cooperative agricole din Scornicești au întreprins studii pentru înființarea de asociații intercooperatiste care să asigure condiții bune pentru îngrășarea animalelor, creșterea vacilor de lapte și amenajarea unei suprafețe de 100 hectare solarii legumicole. Vorbitorul a stăruit asupra prevederilor din Directive referitoare la mărirea aportului oamenilor de știință la realizarea programului de modernizare a agriculturii, la crearea unor noi soiuri de semințe de înaltă productivitate, studierea mai atentă a problemelor de organizare științifică a producției și a muncii în u- nitățile agricole.Tovarășa Aurelia Nicodin, delegata organizației de partid Caraș- Severin, președinta cooperativei a- gricole Ticvaniul Mare, a spus între altele : Membrii cooperatori au primit cu însuflețire programul înscris în documentele Congresului privind dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii. Prin muncă harnică, entuziastă vom reuși să transpunem în viață acest program.Tovarășul Costică Mișcă, delegat al organizației județene de partid Prahova, președintele cooperativei Rîfov, s-a referit între altele la necesitatea unui sprijin mai eficient din partea organelor agricole pentru optimizarea dotației cu tractoare și mașini agricole, în raport cu cerințele locale.îngăduiți-mi să vă mărturisesc profunda emoție și înaltul sentiment de mîndrie patriotică pe care l-am încercat as’cultînd Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care constituie o dovadă strălucită a capacității partidului nostru de a aplica cqnsecvent și în mod creator învățătura marxist- leninistă la condițiile țării noastre, — a spus tovarășul Emilian Mihăi- lescu — delegat al organizației de partid județene Teleorman, directorul I.A.S. Roșiorii de Vede. în continuare, vorbitorul a înfățișat pe larg măsurile luate de organizația de partid și conducerea întreprinderii pentru înfăptuirea sarcinilor privind profilarea și specializarea fermelor, modernizarea producției. Ca lucrător în agricultura de stat — a spus el — pe baza experienței acumulate, îmi exprim fără nici o rezervă convingerea că sarcinile înscrise în documentele Congresului privind întreprinderile agricole de stat sînt pe deplin realizabile.Pe fiecare dintre noi ne însuflețește bilanțul realizărilor, cu adevărat mărețe, și perspectivele ilustrate în documentele prezentate la acest Congres istoric, — a spus în cuvîntul său tovarășul Eme- 
ric Molnar, delegat al organizației județene de partid Harghita, președintele cooperativei agricole Tușnad. Muncind înfrățiți, cooperatorii români și maghiari, fără deosebire de naționalitate, ne aducem contribuția la dezvoltarea agriculturii, folosind cu pricepere avantajele și ajutorul acordat de stat, întărind răspunderea personală a membrilor față de executarea la timp și de calitate a lucrărilor agricolei Efortul nostru încununat de succes reiese cu claritate din faptul că, față de anul 1965, valoarea averii obștești a crescut anul trecut cu 3 milioane lei, iar veniturile bănești cu aproape 6,4 milioane. Dezvoltînd continuu averea obștească, cooperativa noastră a reușit să ridice, anul trecut, valoarea zilei-muncă la 35 de lei. Asigur partidul nostru drag — a spus în încheiere vorbitorul — că vom munci cu elan și pricepere pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului.Relevînd importanța deosebită pe care o acordă Directivele Congresului modernizării agriculturii, tovarășul Anton Tincu, delegat al organizației județene de partid Constanța, președintele cooperativei agricole Palazu Mare, a precizat că unitatea amintită are o importantă contribuție la aprovizionarea populației cu lapte, legume 

proaspete și alte produse. Este necesar — a spus în continuare vorbitorul — ca forurile de resort să urgenteze măsurile privind extinderea mecanizării în zootehnie și legumicultură, diversificarea gamei de mașini în aceste sectoare fiind o cerință imperioasă. Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să soluționeze problema calificării mecanizatorilor chemați să mî- nuiască tractoare și mașini moderne, să studieze normele de muncă și de retribuție, să asigure perfecționarea acestora în concordanță cu stadiul actual al dezvoltării cooperativelor agricole.Tovarășul Constantin Ioniță, delegat al organizației județene de partid Argeș, directorul Institutului de cercetări pomicole Pitești, s-a referit pe larg la problemele cercetării științifice, la introducerea în practica unităților agricole a rezultatelor activității de cercetare. Vorbitorul a subliniat urgența măsurilor pentru îngrijirea și întreținerea corespunzătoare a noilor livezi de care depinde mărirea producției de fructe și îmbunătățirea calității acestora pentru a satisface cerințele crescînde ale consumatorilor interni și de peste hotare. Vreau să menționez — a spus el — că se impune antrenarea tuturor pomicultorilor la acțiunile de fertilizare și întreținere a pomilor, aplicarea cu rigurozitate a tratamentelor pentru prevenirea bolilor și dăunătorilor. Mări
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rea producției de fructe de calitate și la un preț de cost cît mai scăzut, crearea de noi soiuri mai productive de fructe cu o savoare recunoscută, asigurarea în cît mai mare măsură a materialului sădi- tor constituie preocupări cărora cercetătorii le vor acorda o atenție sporită.După ce. a transmis aprobarea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, față de politica internă și externă a partidului, hotărîrea nestrămutată a tuturor • ialomițenilor de a munci pentru înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a României socialiste, tovarășul Marin Vasile, delegat al organizației de partid Ialomița, prim-secretar al comitetului județean de partid, a spus printre altele : Agricultura județului dispune de mari rezerve de creștere a producției agricole vegetale și animale. Pentru valorificarea acestora este nevoie de îmbunătățirea activității organelor agricole la toate nivelele. Acum, nu toate organele agricole județene și centrale rezolvă cu operativitate problemele ce se ridică în activitatea unor I.A.S. și C.A.P. Se elaborează prea multe circulare, decizii și dispoziții, cu care se încearcă a se înlocui munca vie, contactul direct cu activitatea de producție. Totodată este nevoie să se asigure înfăptuirea în mod corelat a programului de mecanizare, chimizare și irigații. Trebuie să se treacă de urgență la pregătirea cadrelor pentru aceste sisteme de irigații. Vorbitorul s-a ocupat apoi de problemele referitoare la crearea rețelei de drumuri pe terenurile redate agriculturii în Lunca Dunării, a măsurilor de prevenire și combatere a sărăturilor, studierea posibilităților de lărgire a spațiilor de depozitare a recoltei. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să asigure fabricația într-un timp mai scurt a utilajelor necesare în special pentru recoltare, care să poată fi folosite cu indici superiori la mai multe culturi și operații, într-o cît mai mare perioadă a anului. 'Tovarășul Fătu Socariceanu, delegat al organizației județene de partid Brăila, președintele cooperativei agricole Ianca, a propus, între altele, înființarea unor sectoare de mecanizare a zootehniei»în cadrul întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii. El a cerut organelor agricole să organizeze calificarea brigadierilor și altor cadre din cooperativele agricole, cu concursul activ al institutelor de cer

cetări agricole pentru a dobîndi cunoștințele tehnico-economice indispensabile. In legătură cu activitatea specialiștilor, vorbitorul a arătat că ei trebuie să asigure, îndrumarea mai concretă și nemijlocită a cooperativelor agricole direct la locul de producție pentru a înlătura cu operativitate defecțiunile care diminuează producția și randamentul economic.în cuvîntul său, tovarășul Simion 
Dobrovici, delegat al organizației de partid Vrancea, prim secretar al comitetului județean de partid, după ce a subliniat acordul deplin al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii față de politica partidului nostru, s-a referit la problemele privind dezvoltarea viticulturii, la necesitatea stabilirii unei concepții clare pentru orientarea acestui sector de producție, asigurarea materialului săditor din soiurile cele mai valoroase, adaptate condițiilor locale, crearea spațiilor pentru depozitarea corespunzătoare a strugurilor și fructelor, modernizarea centrelor de vinificație. Consider — a spus vorbitorul — foarte justă critica făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adresa specialiștilor din birouri, și susțin propunerea de a se reduce numărul celor aflați la direcția agricolă și uniunea Cooperatistă județeană prin trecerea lor la activitate directă și nemijlocită în unitățile agricole.Exprimînd recunoștința fierbinte a comuniștilor, a tuturor țăranilor 

cooperatori față de partid, pentru sprijinul dat dezvoltării economice, înfloririi satului românesc, tovarășul Dumitru Binișor, delegat al organizației județene de partid Dolj, președintele cooperativei agricole Goicea Mare, a făcut numeroase propuneri legate de utilizarea mai rațională a forței de muncă în cooperativele agricole. El a arătat că există posibilități pentru efectuarea tuturor lucrărilor necesare în cadrul cooperativei agricole cît și pentru asigurarea cerințelor unor unități industriale și șantiere, prin dirijarea în mod organizat a forței de muncă spre aceste unități, îndeoSebi în perioadele cînd nu sînt campanii agricole.După ce a relevat caracterul realist al prevederilor cuprinse în documentele congresului cu privire la. extinderea și diversificarea lucrărilor mecanizate în cooperativele a- gricole, tovarășul Nicolae Doggen- 
dorf, delegat al organizației' județene de partid Timiș, director la I.M.A. Orțișoara, a spus între altele: Pentru stabilirea unor soluții economicoase de mecanizare a lucrărilor în zootehnie, cît și în alte sectoare, este nevoie ca această acțiune să se desfășoare în fiecare cooperativă agricolă sub conducerea cadrelor de specialitate, cu largul concurs al cooperatorilor care cunosc cel mai bine condițiile și posibilitățile locale.Tovarășa Stanca Ciurea, delegata organizației județene de partid Buzău, brigadieră în cooperativa a- gricolă Săgeata, s-a referit, între altele, la măsurile pentru specializarea producției marfă la legume și alte culturi, la hotărîrea cooperațorilor de a mări producția și de a îmbunătăți calitatea acesteia.într-o amplă referire la problemele dezvoltării cercetărilor științifice și aplicării acestora în producție, tovarășul Ion Ceaușescu, directorul Institutului de cercetări științifice și proiectări pentru valorificarea legumelor și fructelor, a arătat, între altele, că cerințele legitime ale consumatorilor privind asigurarea unui sortiment bogat de legume, de o calitate superioară și pe o perioadă cît mai lungă din an, sînt pe deplin realizabile. Sarcina noastră, a celor din cercetare, este de a intensifica lucrările pentru a produce cantități suficiente de semințe din soiuri superioare, de a asigura soluții economicoase pentru modernizarea tehnologiei de cultivare a fiecărui sortiment, pentru crearea spațiilor de depozitare adecvate, a instalațiilor de 

prelucrare și semiindustrializare corespunzătoare. Vorbitorul a susținut propunerile privind stabilirea unei legături nemijlocite între cercetarea științifică și producție, în scopul ridicării gradului de tehnicitate și de eficiență economică a activității în agricultură.Tovarășul Marcel Dobre, delegat al organizației județene de partid Ilfov, președintele cooperativei a- gricole Gîrbovi, după ce a exprimat asentimentul tuturor cooperatorilor față de documentele supuse dezbaterii Congresului, a solicitat un sprijin mai concret din partea forurilor de resort pentru realizarea programului de dezvoltare a zootehniei și îndeosebi pentru crearea capacităților de fabricare a nutrețurilor combinate. Referindu-se la experiența cooperativei Gîrbovi, vorbitorul a insistat asupșa necesității întăririi disciplinei și ordinii în toate cooperativele, stabilirii și înfăptuirii măsurilor care să ducă la întărirea și apărarea avutului obștesc.Tov. Alexandru Galoș, delegat al organizației de partid Cluj, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, s-a referit pe larg la măsurile de organizare a producției în unitățile agricole socialiste, pentru punerea s în valoare a marilor rezerve de creștere a producției și a eficienței economice. O mare însemnătate — a spus vorbitorul — o are promovarea principiilor de conducere 

colectivă, principii care stau la baza activității tuturor consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole din județul nostru. Este îmbucurător că în ultimul timp uniunea județeană a militat cu mai multă consecvență pentru lărgirea democrației cooperatiste, în scopul asigurării participării active a membrilor cooperatori la elaborarea măsurilor legate de organizarea producției și a muncii, la dezvoltarea unităților. între altele, el a prezentat activitatea desfășurată pentru crearea asociațiilor' intercooperatiste de creștere și îngră- șare a animalelor, crearea atelierelor de reparații,. organizarea unor magazine intercooperatiste, a sectoarelor de semiindustrializare a u- nor produse. Vorbitorul a propus înființarea unor oficii pastorale menite să asigure aplicarea lucrărilor de ameliorare a pajiștilor care să funcționeze pe bază de autofinanțare.Tovarășul Constantin Sandu, delegat al organizației de partid Olt, prim secretar al comitetului județean de partid, a făcut numeroase propuneri de îmbunătățire a structurii culturilor agricole în concordanță cu' cerințele reale ale economiei și cu condițiile locale din fiecare unitate agricolă, promovarea pe scară largă a unor experiențe interesante, care au dat bune rezultate în cooperativele agricole pe linia raționalizării și a măririi eficacității lucrărilor mecanizate, aplicarea formelor eficiente de cointeresare a tractoriștilor pentru efectuarea lucrărilor de calitate, în contextul măsurilor de intensificare a producției agricole, a spus vorbitorul, organele agricole centrale și teritoriale trebuie să acorde maximum de atenție • amenajărilor pentru irigații. între altele este cazul să se analizeze o- portunitatea includerii zonelor de deal în planul general de irigare, • să se organizeze unități de producție agro-piscicole în incintele îndiguite și altele.Tovarășul Gheorghe • Moldovan, delegat al -organizației județene de partid Cluj, ministrul industriei alimentare,. și-a exprimat deplina aprobare față de aprecierile și concluziile Raportului Comitetului Central. Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la problemele dezvoltării industriei alimentare, subliniind măsurile pentru modernizarea tehnologiilor de prelucrare, cu un ' randament sporit, a materiilor prime agricole, necesitatea utilizării cu maximă eficiență a capacită

ților existente. După ce a vorbit despre orientarea judicioasă a investițiilor pe teritoriul țării pentru asigurarea cerințelor de produse alimentare ale orașelor și centrelor muncitorești s-a oprit a- supra sarcinilor privind diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea lor calitativă, rezolvarea problemelor legate de ambalarea și prezentarea produselor la nivelul exigențelor de pe piața internă și externă.în cuvîntul său, tovarășul Lu
cian Hatmanu, delegat al organizației județene de partid Iași, directorul direcției agricole, s-a referit, între altele, la stăvilirea procesului de eroziune a solului, la folosirea mai eficientă a terenurilor în pantă, regularizarea cursurilor u- nor rîuri, aplicarea în complex a lucrărilor agroameliorative. Vorbitorul a propus ca forurile de resort să asigure conducerea unitară a a- griculturii, să militeze pentru înlăturarea spiritului departamental și corelarea mai bună a acțiunilor pe ansamblul sectoarelor agricole.Tovarășul Gheorghe Mitrache, delegat al organizației de partid Vîlcea, președintele cooperativei agricole din Voicești, a arătat în cuvîntul său că agricultura cooperatistă dispune de însemnate rezerve pentru creșterea producției. Vorbitorul a subliniat, între altele, că este necesară mai multă grijă din partea organelor agricole pentru asigurarea semințelor selecționate și cu valoare garantată, pentru a evita situațiile păgubitoare cînd semeni fără certitudinea că răsare ceea ce s-a prevăzut.Clarviziunea științifică care ca- ; racterizează documentele Congresului, a spus tovarășul Mihai 
Ivan, delegat al organizației de partid Mehedinți, secretar al comitetului județean de partid, jalonează drumtil luminos al construcției socialiste în patria noastră, în continuare vorbitorul s-a referit pe larg la acțiunile care vizează creșterea producției în cooperativele agricole.Cu participarea unui larg colectiv de specialiști au fost analizate problemele privind orientarea și fundamentarea mai realistă a zonării și așezării producției agricole,- a concentrării producției marfă, cît și a specializării unor ferme zootehnice Preocupările noastre în această direcție se vor axa mai mult pe rezolvarea unor neajunsuri privind repartizarea culturilor pe teritoriul județului, în funcție de cerințele economiei naționale, de condițiile pedoclimatice și economice de care dispune fiecare unitate agricolă.Sîntem mîndri pentru bilanțul bogat de realizări obținute în perioada dintre cele două congrese, a spus tov. Gheorghe Goina, delegat al organizației județene de partid Arad, președintele cooperativei a- gricole din Sîntana. înfățișînd pe larg experiența prețioasă dobîn- dită în întărirea acestei vestite cooperative agricole multimilionare, vorbitorul a arătat cu justificată mîndrie că aici se obțin rezultate la nivelul întreprinderilor agricole de stat. Cooperatorii români, germani, maghiari și de alte naționalități muncesc înfrățiți sub semnul acelorași idealuri.Pentru realizarea programului de îmbunătățire a activității în a- gricultura de stat am primit un sprijin deosebit din partea conducerii partidului, personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a relatat în cuvîntul său tovarășul 
Angelo Miculescu, delegat al organizației județene de partid Vrancea, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii. Vorbitorul s-a referit pe larg la înfăptuirea programului de modernizare a acestui sector fruntaș al agriculturii noastre, la acțiunile de un înalt grad de tehnicitate luate pentru punerea în valoare a marilor rezerve de care dispune agricultura de stat în scopul creșterii producției și beneficiilor, a productivității muncii, a folosirii eficiente a puternicei baze materiale și a forței de muncă. Vorbitorul a reliefat orientarea consecventă a lucrătorilor și specialiștilor din I.A.S. pentru promovarea tehnologiilor moderne, corelarea măsurilor privind mecanizarea și chimizarea complexă în vederea realizării maximului de producție și de eficiență economică.în cadrul politicii de valorificare superioară a resurselor țării, o mare însemnătate are conservarea și exploatarea rațională a patrimoniului forestier. în acest sens, tovarășul Filip Tomulescu, șeful Departamentului Silviculturii din cadrul Consiliului Superior al A- griculturii, s-a referit la extinderea plantațiilor silvice pe terenuri improprii agriculturii și aplicarea lucrărilor de întreținere a pădurilor în cadrul . amenajamentelor silvice pentru sporirea resurselor de lemn, îndeosebi de rășinoase. Vorbitorul a propus o serie de măsuri de ridicare a productivității fondului forestier, aplicarea unei mai juste politici de prețuri pentru masa lemnoasă destinată exploatării, lărgirea gamei de produse forestiere accesorii, valorificabile atît pe piața internă cît și la export.Tovarășul Emeric Szabo, delegat al organizației județene de partid Bihor, directorul I.A.S. Valea lui Mihai, a propus măsuri pentru e- fectuarea cercetărilor direct în producție, încheierea de contracte între I.A.S. și cercetători care 

să fie cointeresați în raport cu rezultatul muncii lor. Vorbitorul s-a referit pe larg la experiența dobîndită în producerea semințelor de înaltă calitate și la promovarea metodelor moderne în zootehnie, făcînd o serie de propuneri judicioase pentru mărirea rentabilității în agricultura de stat.Vreau să subliniez, a spus în intervenția sa tov. Gheorghe Cri- 
șan, delegat al organizației județene de partid Alba, președintele uniunii, județene a C.A.P., că, așa cum a accentuat tovarășul Nicolae Ceaușescu, agricultura cooperatistă dispune de multe rezerve care trebuie' să fie fructificate integral.Este adevărat însă că Uniunea județeană n-a reușit să sprijine toate cooperativele în buna organizare a muncii, în mobilizarea întregii forțe umane, în așa fel în- cît să se asigure executarea tuturor lucrărilor agricole la timpul optim și de calitate superioară. Au fost și sînt cazuri cînd lucrările se fac cu întîrziere ; nu peste tot și totdeauna se respectă regulile a- grotehnice în lucrarea pămîntulul și regulile de îngrijire și furajare a animalelor, care implicit au repercusiuni negative asupra rezultatelor producției. Trebuie să depunem eforturi susținute pentru înlăturarea acestor neajunsuri.Exprimîndu-și acordul deplin cu conținutul documentelor prezentate Congresului, tovarășul Petre Mol
dovan, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, a dat răspuns la unele critici privind activitatea I.M.A. și a prezentat măsurile luate pentru îmbunătățirea muncii în acest important sector al agriculturii. După ce a prezentat modul cum se a- plică programul de organizare a I.M.A. pe principiul gestiunii e- conomice propriu, vorbitorul a spus : Departamentul și întreprinderile de mecanizare vor lua măsuri pentru a elimina cît mal repede mentalitatea care s-a format în decursul anilor ca cheltuielile să fie acoperite de la bugetul statului, fără să se vadă ce venituri se realizează pe căi corecte și normale.Tovarășul Ion Negoiță, delegat al organizației județene de partid Galați, președintele cooperativei a- gricole din Pechea, a redat, în cuvinte calde, bucuria cu care comuniștii, toți membrii cooperatori au primit documentele celui de-al X-lea Congres al partidului. Pre- zentînd succesele obținute în dezvoltarea cooperativelor agricole, el a arătat că față de începutul cincinalului, cînd volumul producției globale era de circa 14 milioane lei, anul acesta va ajunge la 35 milioane lei. De asemenea, valoarea averii obștești va depăși, anul acesta, 30 milioane lei. Solicităm un sprijin mai susținut din partea organelor centrale agricole privind perfecționarea normării și retribuirii muncii, pe baza criteriilor riguros științifice.Apreciez însemnătatea excepțională a prevederilor din Directive referitoare la amenajarea, în cincinalul următor,, a unei suprafețe de 1,3—1,5 milioane hectare terenuri pentru irigat — a spus tovarășul Ion Rușinam, delegat al organizației județene de partid Mureș, președintele consiliului de administrație al Băncii agricole. A- ceasta este una din cele mai bune căi pentru folosirea mijloacelor bănești și materiale destinate agriculturii. In legătură cu realizarea acestui vast program, consider necesar să se ia de pe acum măsuri hotărîte, întrucît experiența arată că în fiecare din anii precedenți mari fonduri de investiții nu au fost utilizate, iar punerile în funcțiune nu s-au realizat conform planului. însemnate suprafețe nu au fost irigate, fie din lipsă de apă, fie din lipsă de utilaje, cu toate că amenajările au costat mari sume de bani. Consiliul Superior al Agriculturii și ministerele care au tangență cu aceste lucrări trebuie să elaboreze programe speciale de asigurare a documentațiilor, a mașinilor și a forței de muncă.In cadrul dezbaterilor s-au făcut zeci și zeci de propuneri interesante. Ceea ce a, caracterizat dezbaterile secțiunii de agricultură și silvicultură este spiritul de înaltă răspundere partinică pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce vor fi trasate de Congres pentru progresul rapid și multilateral al agriculturii socialiste.Intr-o unanimitate deplină, într-o atmosferă însuflețitoare, delegații și invițații la lucrările secțiunii au exprimat adeziunea lor totală, deplina aprobare față de propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului, garanție sigură a continuării cu consecvență a politicii clarvăzătoare, marxist-leniniste a partidului nostru, de desăvîrșire a construcției socialiste, de, ridicare a României pe noi culmi ale progresului și civilizației. ,

★In încheierea dezbaterilor s-a dat citire unui proiect'de concluzie a discuțiilor. Delegații prezenți în această secțiune iau dat mandat tovarășului Iosif Banc să prezinte în ședința plenară a Congresului concluziile dezbaterii secțiunii pentru problemele agriculturii și silviculturii.
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SECFMVE4 PENTRU PROBLEMELE 
DE CONDUCERE, PLANIFICARE 
Și FINANȚARE A ECONO^S

La lucrările secțiunii pentru problemele de conducere, planificare și finanțare a economiei, prezidată de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Economic, au participat peste 200 de delegați și invitați. Participanții' și-au exprimat cu deosebită pregnanță acordul unanim față de Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de proiectul de Directive privind dezvoltarea în continuare a economiei naționale. Dezbaterile au ilustrat convingerea fermă a tuturor că o- biectivele mărețe ale vastului program economic și social elaborat de partid, program fundamentat științific, pe deplin corespunzător cerințelor și posibilităților țării noastre, vor deveni, prin munca întregului popor, realitate.în cele două ședințe ale acestei secțiuni de lucru a Congresului, în cadrul cărora_au luat cuvîntul 37 de delegați, s-âu dezbătut multilateral și profund ' probleme care privesc un domeniu hotărîtor al vieții economice și sociale întrucît perfecționarea formelor și metodelor de conducere, planificare și finanțare a activității economice în concordanță cu cerințele realității și cu experiența acumulată asigură folosirea intensivă a rezervelor din economie, accelerarea dezvoltării forțelor de producție, creșterea generală a producției materiale.Luînd cuvîntul, tovarășul Nico
lae Tăbîrcă, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., a arătat că Raportul prezentat Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă un model de analiză științifică a tuturor laturilor vieții economice, sociale și politice din țara noastră, subliniind totodată că programul însuflețitor supus dezbaterii plenare a partidului și poporului a întrunit și în județul al cărui delegat este aprobarea unanimă a comuniștilor și tuturor cetățenilor. După ce a prezentat bilanțul bogat al succeselor obținute de oamenii muncii din județul Dîmbovița în cinstea celui de-al X-lea Congres al P.C.R. Vorbitorul a făcut totodată propuneri concrete menite să ducă la perfecționarea activității de conducere și planificare. „Este necesar — a arătat în continuare — ca organele centrale să urgenteze și să definitiveze un sistem informațional bine organizat, un centru coordonator'dotat cu mașini electronice, care să determine în orice moment cantitățile de materii prime și materiale existente în economie, în vederea redistribuirii lor și asigurării operative a nevoilor întreprinderilor".După ce a prezentat cîteva din succesele înregistrate de metalur- giștii de la „Industria Sîrmei" în întrecerea socialistă, semn al hotă- rii lor neabătute de a înfăptui politica partidului, tovarășul loan Stamatiev, delegat al organizației județene de partid Cluj, di- . rectorul întreprinderii „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii, a insistat asupra unor propuneri menite să- asigure crearea premiselor favorabile pentru ridicarea pe o treaptă calitativ . superioară a eficienței economice a întregii activități productive. Principalele propuneri vizează fundamentarea mai realistă a planurilor întreprinderilor, raporturile dintre unitatea economică și forul tutelar, îmbunătățirea sistemului de indicatori, perfecționarea metodologiei aprovizionării tehnico-materiale și a raporturilor contractuale dintre întreprinderi.Tovarășul Dumitru Joița, delegat al organizației de partid a municipiului București, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a subliniat la începutul cu- vîntului său că din Raportul prezentat de .tovarășul Nicolae Ceaușescu se desprinde cu claritate că și în viitor axul central al progresului societății noastre îl constituie continuarea neabătută a industrializării socialiste. De foarte mare însemnătate este faptul că procesul de industrializare accen- tuează în continuare creșterea greutății specifice a ramurilor hotărî- toare pentru dezvoltarea unei economii moderne. In industria municipiului București, care este axată pe aceste direcții de dezvoltare, vor trebui găsite căile și mijloacele necesare pentru a asigura îndeplinirea ritmurilor și proporțiilor stabilite pentru viitorul cincinal. în acest sens, vorbitorul s-a oprit a- supra unor rezerve interne ce trebuie neîntîrziat mobilizate. De pildă, utilajele din secțiile de bază ale întreprinderilor constructoare de mașini din Capitală funcționează numai 61 la sută din timpul de lucru posibil, iar pe ansamblul industriei republicane din municipiu, coeficientul de schimb se menține de mulți ani în jur de 1,7 — ceea ce este puțin. In continuare s-a arătat că și ministerele economice trebuie să acorde mai mult interes pentru asigurarea tuturor condițiilor menite să ducă la perfecționarea întregii activități de producție în cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Faur, delegat al organizației de partid a municipiului București,

director general al Centralei industriale de electronică și automatizări din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, a subliniat importanța dezvoltării subramurii electronice și de automatizări, în ansamblul dezvoltării multilaterale a industriei românești. El a subliniat obiectivele principale ale dezvoltării în viitor a industriei electrunice. In același timp, s-a referit și la unele neajunsuri care mai persistă în folosirea integrală a capacităților de producție, în utilizarea rațională a forței de muncă, creșterea eficienței economice, pregătirea din timp a documentațiilor pentru noile investiții și produselor noi ce urmează a fi asimilate:La începutul cuvîntului său, to-, varășui Florea Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliului Economic, delegat al organizației județene de partid Cluj, a arătat că din conlucrarea Consiliului Economic cu organele locale de partid a constatat în nenumărate rînduri eficacitatea măsurilor luate pe linia perfecționării muncii de partid. Comisiile economice — înființate ca urmare a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională — și-au dovedit din plin viabilitatea, contribuind la rezolvarea de către organele de partid a sarcinilor economice și sociale de pe teritoriul în care acționează. Datorită însă sprijinului insuficient pe care-1 primesc din partea unor ministere, conducerile întreprinderilor nu văd altă soluție pentru lichidarea neajunsurilor decît să se adreseze comisiilor economice, care sînt puse deseori în situația să desfășoare o muncă de dispecerat pentru rezolvarea problemelor curente ale producției.Referindu-se la insuficienta fundamentare a planurilor, care generează o serie de modificări pe parcurs, vorbitorul a precizat ■ „Numai în trimestrul 1 al acestui an, la circa 540 de întreprinderi analizate au fost efectuate 640 de modificări ale planului . producției globale.. /Adeseori modificările, si fac numai cu cîteva zile. înainte de începerea perioadei de plan sau chiar în cursul acesteia. Consider că este necesar să se reglementeze clar cind, cum și în ce condiții se pof modifica sarcinile de plan ale întreprinderilor".în continuare, vorbitorul a făcut cîteva propuneri. în legătură cu mai buna fundamentare a planuri-' lor economice folosirea cît mai rațională a capacităților de producție, concentrarea producției.In cuvîntul său, tovarășul Jan 
Beiu, delegat - al organizației municipale de partid București, directorul general al uzinei de utilaj chimic „Grivița roșie", a subliniat rigurozitatea științifică, caracterul novator și realismul obiectivelor majore cuprinse în documentele care urmează a fi adoptate de Congres. Referindu-se la bilanțul realizărilor obținute în anii care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al partidului, vorbitorul a subliniat rolul industriei în condițiile actualei etape de dezvoltare a țării noastre. In continuare a făcut u- nele propuneri privind valorificarea cît mai completă a resurselor de care dispun întreprinderile, evitarea paralelismelor între centrală și întreprinderi, cum sînt cele legate de contractare și desfacere, de aprovizionare tehnico-materială.Tov. Remus Bucșa, delegat al organizației județene de partid Cluj, prim-secretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R., a accentuat, în cuvîntul său justețea măsurilor privind perfecționarea metodologiei de planificare, crearea premiselor organizatorice pentru coordonarea mai eficientă și legarea de cerințele producției a activității de cercetare științifică, îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării în agricultură. In continuare, au fost scoase în evidență unele neajunsuri ale întocmirii planului de aprovizionare, care se face în momentul .cînd încă nu se cunosc definitiv volumul și structura planului de producție ale întreprinderilor. Aceasta, a subliniat vorbitorul, are repercusiuni negative în asigurarea producției cu materialele necesare, în dirijarea repartițiilor, ceea ce conduce la .neacoperirea integrală a necesarului unor întreprinderi. Pentru înlăturarea unui asemenea neajuns este necesar ca organele centrale competente să analizeze corelarea în timp a planului de producție cu cel de aprovizionare și desfacere urmînd ca înaintea începerii anului cifrele de plan să fie definitivate la nivelul întreprinderii.Delegatul organizației municipale de partid București, tov. Ion Cotoț. secretar al C.C. al U.G.S.R., referindu-se la măsurile adoptate de Congresul al IX-lea al P.C.R. și de Conferința Națională a partidului, a spus : „Trecerea efectivă la planificarea de lungă durată. orin transpunerea directivelor orientative ale partidului în prevederi concrete și temeinic fundamentate ale planului cincinal, a dus la o mai mare apropiere a indicatorilor și corelațiilor de plan de propor- ționalitățile legice . ale dezvoltării economiei naționale, a sporit realismul planificării. în general, planurile anuale exprimînd mai fidel cerințele de moment și tendințele

fundamentale de durată ale progresului economic și social. Nivelul calitativ superior la care este ridicată în prezent activitatea de planificare de’ lungă durată capătă expresie în faptul că la Congresul nostru adoptăm cu aproape un an și jumătate mai devreme Directivele pentru cincinalul următor. Se asigură, astfel, ca niciodată în. istoria construcției noastre socialiste, condiții pentru o planificare profundi științifică".Tovarășii loan Manciuc, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Iași, delegat al organizației județene de partid Iași, și Ion 
Nicola, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean Gorj, delegat al organizației județene de partid Gorj, au accentuat în cuvin- tul lor că rezultatele pozitive obținute atît pe plan economic cît și social în județele pe care le reprezintă, confirmă că noua împărțire teritorial-administrativă a țării, creind un cadru organizatoric mai corespunzător valorificării superioare a resurselor locale, pentru mai buna coordonare și conducere a activității ecpnomice și sociale, favorizează procesul de repartizare a forțelor de producție, imprimîn- du-i un caracter rațional și eficient.In continuare, vorbitorii s-au o- prit asupra unor deficiențe semnalate în diferite sectoare de activitate. subliniind, în același timp, și posibilitățile de lichidare a lor.Tovarășul Vasile Alexandru Sze-

a Marii Adunări Naționale, delegat al organizației județene de partid Maramureș, a subliniat că există încă mari posibilități .de reducere a cheltuielilor de producție. Pentru valorificarea acestor rezerve este necesară folosirea pîrghiilor economice - financiare care să stimuleze colectivele din întreprinderi pentru a pune în valoare aceste rezerve.Tovarășul prof. univ. Emilian 
Dobrescu, delegat al organizației județene de partid Galați, a abordat cîteva probleme ale cercetării economice în lumina cerințelor actuale ale practicii. După ce a examinat unele neajunsuri existente în acest domeniu a arătat că pentru a-și cîștiga creditul deplin al practicii, cercetarea trebuie să-și îndrepte toată atenția spre nevoile acesteia, să-și concentreze eforturile în direcția ridicării calității deciziilor. Asigurarea unei mai bune fundamentări a deciziilor economice impune activității științifice sarcini de maximă importanță și în legătură cu necesitatea folosirii mai largi a metodelor și tehnicilor moderne de analiză și prognoză, a cercetărilor operaționale, a modelelor matematico-eco- nomice.Dintre numeroasele prppunen făcute de vorbitor în vederea perfecționării activității de cercetare economică, amintim pe aceea referitoare la „realizarea de către institutele de cercetare și catedrele universitare a (asistenței econo-

ajunsuri în legătură cu raportarea indicatorilor, arătînd că o întreprindere industrială raportează periodic, prin filiera organului județean de statistică, modul cum se îndeplinesc 55 indicatori. In același timp, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini mai solicită pentru întreprinderile sale încă 11 dări de seamă departamentale, Ministerul Economiei Forestiere 24, Ministerul Industriei Ușoare 11, Ministerul Industriei Alimentare 16, Ministerul Căilor Ferate 22, Ministerul Comerțului Interior 10, Ministerul Comerțului Exterior 23, în acest mod irosindu-se timp prețios în întocmirea a zeci de situații — multe din ele fără utilitate practică.Vorbitorul a apreciat apoi ca binevenite următoarele- măsuri : contractele economice dintre furnizori și beneficiari, indiferent de destinația produsului, să se încheie pe o perioadă mai lungă de timp cu eșalonarea calendaristică a termenelor de livrare, iar md'di- ficarea pe parcurs să se poată face numai pe baza unor norme precis stabilite; pentru nerespectarea clauzelor contractuale, toate consecințele nefavorabile (cheltuieli, penalizări etc.) să fie suportate de întreprinderea vinovată, iar conducerea să fie penalizată material pentru nerespectarea obligațiilor asumate.La începutul cuvîntului său, tovarășul Constantin Băbălău, dele
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cheli, directorul uzinei de tractoare din Brașov, delegat al organizației județene de partid Brașov, a făcut o serie de propuneri pentru îmbunătățirea continuă a activității e- conomice, și anume : Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Comerțului Exterior să poată hotărî operativ modificarea sortimentelor de plan prevăzute în funcție de cerințele pieței, modificarea actualului sistem de cooperare existent între întreprinderile din cadrul centralei de automobile și trăctoare ; activitatea organelor de control financiar-bancare să constituie în primul rînd un ajutor substanțial pentru întreprinderi in îndreptarea unor deficiențe existente în diferitele compartimente de lucru ; să se examineze problema creării de stocuri căițe să asigure necesarul întreprinderilor cu cel puțin un trimestru înainte, pentru a asigura întreprinderea cu materiale necesare.Delegatul organizației județene de partid Botoșani, tovarășul 
Gheorghe Ghinpa, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., a propus definitivarea studiilor de amplasare a unor noi întreprinderi, pe baza cărora să se stabilească, împreună cu organele interesate, posibilitățile de înființare de noi unități industriale.De asemenea, vorbitorul a apreciat că este necesar să se urgenteze aplicarea ansamblului de măsuri privind tolosirea mai bună a pîr- ghiilor economice, îmbunătățirea sistemului financiar și de credit, a sistemului de aprovizionare și de stabilire a prețurilor, introducerea unei ordini mai riguroase în administrarea avutului statului și folosirea fondurilor, precum și în gospodărirea întreprinderilor.In finalul cuvîntului său, vorbitorul a propus constituirea unei comisii guvernamentale care- să stabilească construirea în comun a lucrărilor centru utilități, cît și cota de participare pe ministere, în felul acesta ar putea fi înlăturate unele rețineri din partea ministerelor la amplasarea unor întreprinderi în județul Botoșani pe motiv că cheltuielile pentru asigurarea utilităților ridică mult costul investițiilor.Tovarășul Aurel Vijoli, președintele comisiei economico-finănciare

mico-financiăre a întreprinderilor".Subliniind necesitatea ridicării eficienței economice a activității industriale, tovarășul Trandafir 
Cocîrlă, secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Timiș, a arătat că aceasta impune și unele măsuri mai deosebite pe linia valorificării superioare a materiilor prime de care dispune județul Timiș. Pe această linie, vorbitorul s-a referit la valorificarea superioară a masei lemnoase, accentuînd că în județul Timiș sînt fabrici de' prelucrarea lemnului din care rezultă, anual, circa 70 000 tone deșeuri, care nu sînt valorificate în mod corespunzător, în legătură cu aceasta a propus ca M.E.F. să construiască linii tehnologice pentru fabricarea de plăci aglomerate din aceste deșeuri.Tovarășul Angliei Mircea, delegat al organizației județene de partid Ialomița, președintele C.A.P. Grindu, s-a oprit în cuvîntul său la metodele îmbunătățite de organizare și conducere a agriculturii, care se aplică în ultimul timp. El a arătat că în ciuda rezultatelor bune obținute, din cauza unei planificări nefundamentate, însemnate cantități de îngrășăminte chimice se repartizează' încă nerațional.Tovarășii Ion Popescu, secretarul comitetului de partid al ȘanJ' fierului Naval Tr. Severin, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Florența Munteanu, delegat al organizației județene de partid Argeș, -și Toma Panțuri, directorul Schelei iTîrgoviște, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, s-au referit pe larg la neconcordanțele ce există încă între diferite sectoare de activitate ale întreprinderilor în care lucrează, generate în principal de aprovizionarea neritmică cu materii, materiale și piese de schimb. Vorbitorii au apreciat că este necesar să se acorde competențe mai largi întreprinderilor, avîndu-se în vedere răspunderea deosebită a acestora în realizarea sarcinilor.în cuvîntul său, tovarășul Du
mitru Bordea, secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., delegatul organizației județene de partid Arad, a menționat unele ne

gat al organizației județene de partid Dolj, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., a trecut în revistă importantele succese înregistrate în industria acestui județ, după Congresul al IX-lea al partidului, cînd producția globală industrială a crescut de peste 2,3 ori: Vorbitorul a arătat că modificările structurale intervenite în viața economică a județului au determinat o creștere continuă a numărului de salariați, fapt ce reclamă o mai intensă preocupare din partea organelor locale și centrale pentru pregătirea de noi contingente de salariați în strînsă concordanță cu cerințele dezvoltării economice a județului.După ce a arătat că, pornind de la necesitatea obiectivă a conducerii centralizate, pe' bază de plan, a economiei naționale, au fost luate sau sînt în curs de pregătire măsuri pentru fundamentarea mai temeinică a planurilor de aprovizionare, restrîngerea numărului de produse repartizate centralizat, simplificarea relațiilor dintre furnizori și consumatori, întărirea disciplinei de plan și contractuale, tovarășul Petrache Bu- 
zoianu, prim-vicepreședinte al C.S.P., delegat al organizației județene de partid Galați, s-a referit pe larg la unele îmbunătățiri importante înregistrate în circuitul materiilor și materialelor ca urmare a înființării Departamentului Aprovizionării tehnico-materiale din C.S.P. Vorbitorul a precizat, totodată, că este necesar să se urmărească în continuare perfecționarea activității de aprovizionare tehnico-materială, dîn- du-se curs unor propuneri formulate de participanții la discuții, printre care : dimensionarea judicioasă a stocurilor, stabilirea unor relații economice de lungă ddrată, o nouă reglementare a disciplinei contractuale, creșterea răspunderii centralelor industriale în aprovizionarea Întreprinderilor.Tovarășul Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale, delegat al organizației județene de partid Ilfov, s-â oprit la începutul cuvîntului asupra răspunderii deosebite pe care o au lucrătorii din sistemul bancar în legătură cu urmărirea folosirii raționale a mlj-

loacelor materiale și bănești, reducerea sistematică a cheltuielilor de producție, asigurarea unei efi- ciențe sporite în toate domeniile de activitate economică. Vorbitorul a arătat că premisa majoră a valorificării unor însemnate rezerve interne de sporire a producției stă în mobilizarea forțelor u- mane a tuturor cadrelor de specialiști și, înainte de toate, a economiștilor. In acest context s-ar putea examina propunerea înființării unei Asociații a economiștilor.Luînd cuvîntul tovarășul Nicolae 
Popa, prim adjunct al ministrului industriei ușoare, delegat al organizației județene de partid Timiș, a subliniat că Documentele Congresului și dezbaterile care au avut loc au scds în evidență faptul că domeniul principal al activității umane — producția materială — a căpătat și capătă pe zi ce trece o asemenea anvergură și complexitate, încît situează tot mai mult în centrul atenției găsirea celor mai eficiente căi și mijloace pentru conducerea științifică a economiei naționale. După ce a arătat că în concepția partidului nostru formele și metodele de conducere ale economiei nu constituie un scop în sine, ci un mijloc eficient de valorificare mai rațională a tuturor rezervelor de sporire a economicității întregii activități, vorbitorul a prezentat cîteva din efectele pozitive înregistrate în activitatea Ministerului Industriei Ușoare ca urmare a aplicării măsurilor stabilite de Conferința Națională, făcînd în continuare propuneri privind reducerea numărului de indicatori de plan, nominalizarea producției fizice, restrîngerea balanțelor materiale și repartițiilor care se întocmesc pentru principalele produse dirijate de Consiliul de Miniștri.Tovărășii Nagy Ferdinand, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, secretar al Comitetului județean Satu Mare al 
P.C.R., Vasile Chivulescu, delegat al organizației județene de partid. Prahova,.;; prim-vicepreședinte al Consiliului ■ popular județean Pra- < ho.va, și /Nicolae Pantea, delegat al organizației județene de partid Bihor, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Bihor, au subliniat, în cuvîntul . lor, rolul deosebit pe care-1 are în programul de perspectivă al partidului promovarea necontenită a cuceririlor științei și tehnicii contemporane, întărirea cercetării științifice în unitățile direct productive, finalizarea mai operativă a rezul- , țațelor acestor cercetări.Arătînd că la elaborarea propunerilor preliminare cu privire la dezvoltarea economiei naționale pe perioada 1971—1975 și a liniilor directoare pentru 1976—1980, s-a pornit de la principiul fundamental al planificării economiei naționale și anume îmbinarea inițiativei și răspunderii unităților' direct productive cu conducerea centralizată a economiei, în scopul corelării cît mai juste, realiște a posibilităților cu necesitățile, tovarășul Ion Rîmbu, adjunct al ministrului economiei forestiere, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, a propus ca în scopul sporirii ponderii lemnului prelucrat industrial, în cantitatea totală de masă lemnoasă, să fie extinsă producția plăcilor fibrolem- noase fără mobilizări suplimentare de masă lemnoasă.După ce a subliniat că în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea s-a făcut tot mai simțită o atitudine nouă față de latura calitativă a activității economice, tovarășul Virgil Pîrvu, ministrul finanțelor, delegatul organizației județene de partid Buzău, a precizat că justețea tuturor măsurilor luate de partid, îndreptate spre perfecționarea organizării producției și a muncii, mobilizarea rezervelor interne, lichidarea pierderilor, se confirmă prin realizarea, pînă în 1970, a. unor acumulări bănești suplimentare de peste 28 miliarde lei.In continuare, vorbitorul a precizat că dezvoltarea complexă, intensivă a economiei naționale face necesară perfecționarea gestiunii economice proprii, sporirea rolului ei stimulator asupra tuturor întreprinderilor, făcînd în acest sens cîteva propuneri. Una din ele se referă la creșterea rolului bene- , ficiului ca factor de cointeresare a unităților și colectivelor de muncă, în prezent, indiferent de volumul beneficiilor, de realizarea sau ne- realizarea lui, întreprinderile primesc din fondurile centralizate sumele necesare activității curente de producție și de investiții. Apare deci necesară introducerea practicii ca fiecare întreprindere să-și acopere din propriile beneficii necesarul pentru producție și investiții. „Prin folosirea judicioasă' a pîrghiilor financiare, a precizat tovarășul Pîrvu, prin control sistematic trebuie identificate cazurile în care deciziile greșite, lipsa de grijă în gospodărirea fondurilor, neîndeplinirea obligațiilor contractuale provoacă prejudicii întreprinderii și, în final, economiei naționale. în consecință, toate pierderile trebuie recuperate, așa cum bine sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raport, din

veniturile persoanelor vinovate. Totodată trebuie întărită latura preventivă a controlului,' în scopul surprinderii fenomenelor negative încă din faza lor incipientă".Tovarășul Marin A. Lupu, rectorul Academiei de Studii Economice, delegat al organizației de partid a municipiului București, a subliniat în cuvîntul său măsurile de mare importanță privind perfecționarea conducerii, planificării și finanțării economiei stabilite de Conferința Națională și pregnant reliefate în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congres. In continuare, vorbitorul s-a ocupat pe larg de măsurile luate în ultimul timp pentru modernizarea învățămîntului economic superior.Asupra unei probleme similare, legată de pregătirea cadrelor de ingineri constructori și subingineri s-a oprit și tovarășul Radu Prișcu, rectorul Institutului de Construcții, delegat al organizației municipale de partid București.Tovarășul Nicolae Ionescu, adjunct al ministrului industriei chimice, delegat al organizației județene de partid Iași, pornind de la faptul că Ministerului Industriei Chimice în viitorul cincinal i se alocă investiții în volum de 2 ori mai mare, față de actualul cincinal, s-a referit pe larg la indicația de mare importanță cuprinsă în Raport în legătură cu îmbunătățirea generală a activității de investiții, făcînd propuneri concrete privind simplificarea metodologiei de avizare a documentațiilor, structura lucrărilor de construcții, livrarea utilajelor tehnologice.„Dintre problemele și orientările de perspectivă cuprinse în documentele pentru Congresul al X- lea supuse dezbaterii întregii țări, a spus tovarășul Mihai Diaman- 
dopol, președintele Consiliului de administrație al Băncii de Investiții, delegatul organizației județene de partid Constanța, am reținut preocuparea stăruitoare pe care partidul nostru o manifestă pentru realizarea în continuare a unei .( rate*  înalte a . lâcumulării. cale si— .; a gură de creștere, accelerată a for-m- țelor de producție, de ridicare necontenită a nivelului de trai. Pe bună dreptate^ o parte însemnată■ din aceste acumulări este orientată spre investițiile productive. Am reținut, în această ordine de idei, din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sarcina ca efortului de investiții să-i corespundă și o eficiență cît mai ridicată la fiecare leu investit. Pentru aceasta se impune lichidarea neîntîrziată a unor stări de lucruri negative care persistă în domeniul investițiilor".Alți vorbitori, printre care ' tovarășii Ion Komiives, secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Harghita, Vaier 
Gabrian, directorul generăbal Combinatului minier Baia Mare, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Tomuș Ana, directorul cabinetului de organizare științifică de pe lîngă Comitetul județean Covasna al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Covasna, Gheorghe Vasiu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, și Leonard Sto- ian, secretar al comitetului județean Galați al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Galați, s-au oprit în cuvîntul lor asupra unor probleme legate de organizarea științifică a producției și a muncii, raționalizarea transporturilor auto între județe, perfecționarea sistemului de indicatori, valorificarea rațională a rezervelor de sporire a productivității muncii, îmbunătățirea activității de planificare financiară.Dezbaterile în cadrul Secțiunii au scos în relief devotamentul nețărmurit al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii față de partid, 'evidențiind unitatea de nezdruncinat ă partidului în jurul conducerii sale, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin glasul delegaților, a fost relevată personalitatea proeminentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu — înflăcărat comunist și patriot, neînfricat militant pentru cauza socialismului, pentru libertate și egalitate între popoare — apreciind în- tr-o impresionantă unanimitate că realegerea sa în funcția de cea mai înaltă responsabilitate, de secretar general al partidului, este cea mal bună alegere pentru națiunea noastră socialistă, pentru propășirea și progresul ei neîntrerupt.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul Manea Mă
nescu, președintele prezidiului, a evidențiat spiritul de înaltă răspundere și competența cu care au fost abordate problemele esențiale ale activității economice, preocuparea participanților de a contribui, prin propunerile și sugestiile pe care le-au formulat, la îmbunătățirea, în continuare, a muncii de planificare, a formelor și metodelor de conducere și organizare, la perfecționarea aprovizionării tehnico-materiale, a sistemului financiar și de credit.Participanții au aprobat In unanimitate raportul secțiunii, împu- ternicindu-I pe tovarășul Manea Mănescu să-1 prezinte în plenul Congresului.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE
SOCIALE Șl NIVEL DE TRAI

Secțiunea pentru problemele sociale și nivel de trai — la care au luat parte 142 de delegați și 38 de invitați din toate județele țării — și-a desfășurat lucrările sub președinția tovarășului Gheorghe 
Apostol.Luînd ca bază documentele Congresului, care au subliniat o dată mai mult că ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului constituie țelul suprem al politicii partidului, participanții la discuții au zugrăvit tabloul grandioaselor realizări dobîndite în acești ani. Vorbitorii au arătat că paralel cu înfăptuirea măsurilor complexe de dezvoltare economică, de perfecționare a organizării și conducerii e- conomiei, ca și a orînduirii sociale și de stat, se desfășoară o vastă operă constructivă, care a schimbat cu desăvîrșire înfățișarea orașelor și satelor noastre. Realizarea, numai în perioada 1966—1968, din fondurile statului și ale populației, a aproape 353 000 de locuințe, în- cît peste un milion de cetățeni s-au putut muta în case noi; ridicarea nivelului urbanistic-edilitar al tuturor^ localităților ; rezultatele de seamă obținute în producția de bunuri materiale, în întreaga activitate socială ; marile progrese obținute în învățământ, știință și cultură ; eforturile făcute de stat pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, ca și toate celelalte măsuri au dus la ridicarea continuă a nivelului de trai mate-? rial și spiritual al poporului, la înfăptuirea consecventă a programului partidului în acest domeniu. In același timp, în spiritul înaltei responsabilități și exigențe ce caracterizează întreaga activitate a partidului nostru, delegații au criticat lipsurile care se mai manifestă în unele sectoare și au formulat propuneri judicioase de îndreptare.Tovarășul Petre Lupu, delegat al organizației județene de partid Suceava, ministrul muncii, a informat pe participanții la lucrările secțiunii cu privire la propunerile pe care oamenii muncii din întreaga țară le-au făcut în perioada dezbaterii documentelor pregătitoare ale Congresului și chiar în zilele Congresului, propuneri vizînd cele mai variate aspecte ale activității din domeniul social și al nivelului de trai — salarizarea, condițiile, de muncă, pensiile, ocrotirea mamei și a copilului, concediile de odihnă, comerțul, aprovizionarea și prestările de servicii, construcțiile de locuințe și amenajările edilitare etc. Toate aceste propuneri — contribuție de mare preț a cetățenilor țării la înfăptuirea politicii partidului, la perfecționarea activității tuturor compartimentelor vieții sociale—au făcut și fac în continuare obiectul unor studii amănunțite ale organelor de partid și de stat. A reieșit clar că mijloacele prevăzute în planul de dezvoltare a economiei permit soluționarea multora dintre ele ; altele, depășind posibilitățile următorului cincinal, vor rămîne în atenția ministerelor și a altor organe centrale, spre.a-și găsi rezolvarea în perioadele următoare.Maistrul oțelar, Erou al Muncii Socialiste Ștefan Tripșa, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, a evocat, în date și fapte sugestive, evoluția acestei cetăți a siderurgiei românești. O cifră elocventă : de la 8 000 de locuitori înainte de 1944, Hunedoara — oraș modern, în plină dezvoltare economică, social-culturală și urbanis- tică-edilitară — a ajuns în 1968 la peste 80 000 de locuitori. Vorbitorul a arătat că perspectivele de dezvoltare în continuare ale acestui important centru muncitoresc al țării — înscrise și în documentele Congresului — au o influență covîrși- toare asupra nivelului de trai, material și cultural al populației. Hunedoara este dotată la nivelul tehnicii mondiale, ceea ce înseamnă, în același timp, condiții tot mai bune de viață pentru locuitorii ei. Cu atît mai mult în asemenea împrejurări este necesar să se acorde o deosebită atenție unei astfel de probleme cu caracter social cum este aceea a reducerii la minimum a poluării aerului. Aceasta este obligația conducerii combinatului siderurgic, a ministerului tutelar, precum și a forurilor sanitare și de protecție a muncii centrale și locale. Există, pentru viitorul cincinal, prevederi' precise în această direcție. Este timpul ca studiile și concluziile lor să fie transpuse în măsuri practice.Tov. Mihai Badea, secretar al Comitetului orășenesc de partid Cîmpulung, delegat al organizației județene de partid Argeș, a subliniat,. că, drept urmare a aplicării noului sistem de salarizare, în întreprinderile județului Argeș a crescut răspunderea pentru îndeplinirea sarcinilor de producție. In același timp, aplicarea noii salarizări a evidențiat necesitatea unei mai bune corelări a unora din normele departamentale și republicane cu condițiile concrete din unele locuri de muncă, ca și necesitatea unor măsuri pentru aprovizionarea ritmică a întreprinderilor, pentru folosirea judicioasă a timpului de lucru, astfel ca planul să poată fi îndeplinit și muncitorii să-și realizeze cîști- 

gurile. Apoi, vorbitorul a propus elaborarea unui studiu diferențiat al nivelului de trai, avînd în vedere categoriile de oameni ai muncii, condițiile lor de muncă, de viață și obligațiile familiale, zonele geografice etc.; elaborarea unui studiu, urmat de măsuri corespunzătoare, privind folosirea forței de muncă în strictă concordanță cu calificarea obținută ; studierea posibilităților de policalificare a muncitorilor în producție, cît și a forței de muncă a femeilor, acolo unde a- ceasta este insuficient valorificară.Tov. Gheorghe Borș, delegat ăl organizației municipale de partid București, președintele Consiliului municipal al sindicatelor, a insistat asupra importanței pe care o are asupra creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii noul sistem de salarizare, la baza căruia stă creșterea cu prioritate a veniturilor directe. De aceea, una din sarcinile importante ce revin sindicatelor este de a urmări cu toată atenția rezultatele aplicării noului sistem de salarizare la fiecare loc de muncă, încît să se stabilească într-adevăr o legătură organică între rezultatele muncii și retribuție. Măsurile de modernizare a proceselor de producție se îmbină strîns cu extinderea și modernizarea măsurilor de protecție a muncii, pentru care s-au cheltuit în acest cincinal miliarde de lei; acestea s-au reflectat pozitiv asupra stării de sănătate a muncitorilor. Pentru îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă — între care alimentația joacă un rol Important — se propune reanalizarea în cel mai scurt timp a situației cantinelor și reac- tivizarea unora dintre ele ; de asemenea, asistența medicală la locul de muncă trebuie mai bine organizată. Asemenea măsuri se cer îmbinate cu creșterea volumului serviciilor pentru populație și îmbunătățirea activității comerțului, astfel ca deservirea socială să se ridice la un nivel superior.Referindu-se la faptul că Directivele Congresului, prevăzînd dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale, pun accentul prioritar pe ramurile de vîrf, care reprezintă vectorii progresului tehnic și material și prefigurează înfățișarea de mîine a Rorpânieî socialiste, tov. Gaston Marin, delegat al organizației județene de par- țid Dolj, președintele Comitetului pentru prețuri, a subliniat că, pe lîngă lărgirea considerabilă a fondurilor fixe productive, nivelul de dezvoltare al economiei noastre impune să asigurăm folosirea cu maximum de randament a mijloacelor de producție, economisirea fondurilor materiale, reducerea prețului de cost și creșterea rentabilității — într-un cuvînt, accelerarea proceselor intensive ale creșterii economice. Referindu-se, în continuare, la faptul că dezvoltarea complexă, echilibrată și eficientă a economiei socialiste nu poate fi concepută fără o politică a prețurilor, elaborată pe baza directivelor trasate de partid, vorbitorul a amintit principalele perfecționări aduse sistemului de prețuri. Tre- • buie înlăturată, între altele — a spus vorbitorul — tendința unor întreprinderii de a-și mări fără efort beneficiile prin ne- respectarea standardelor și normelor interne de calitate sau prin fabricarea unor sortimente așa-zise „noi“, mai scumpe, care duc la o creștere indirectă a prețurilor. O dată cu conducerea centralizată a politicii prețurilor și a stabilirii centralizate a prețurilor principalelor produse, se propune lărgirea — în cadrul unor norme aprobate de guvern — a competențelor ministerelor, centralelor și întreprinderilor ; în acest fel, stabilirea prețurilor va deveni mai operativă și, în același timp, se vor crea condiții ca producția să se a- dapteze mai rapid cerințelor economiei naționale, ale populației.Subliniind, la rîndu] său, rolul noului sistem de salarizare în realizarea indicatorilor economici și creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, avantajele acestui sistem, care ține seama de specificul fiecărei ramuri în parte, tovarășa Elena Nae de la fabrica de conserve Valea Roșie, delegată a organizației județene de partid Ilfov, a arătat că noul sistem de salarizare stimulează preocuparea colectivelor din întreprinderi în organizarea rațională a producției și a muncii, în utilizarea mai economică a capacităților de producție și a timpului de muncă. Ea a insistat totodată asupra răspunderii ce revine conducerilor de întreprinderi și ministere — în cazul de față Ministerul Industriei Alimentare — pentru crearea condițiilor de a-, plicare a acestui sistem. Este, de^ exemplu, foarte important să se asigure aprovizionarea continuă cu materii prime, încît muncitorii să aibă posibilitatea de a realiza produsele de care populația are nevoie, îndeplinindu-și normele și realizînd totodată cîștiguri corespunzătoare.Vorbind în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din ju- dețul Satu Mare, și sintetizînd realizările din această zonă a țării, tovarășul Iosif Uglar, prim-secretar al comitetului județean de partid, delegat al organizației județene de 

partid Satu Măre, a subliniat că azi este evident pentru oricine că oamenii muncii din țara noastră trăiesc mai bine ca oricînd, se bucură din plin de roadele muncii lor entuziaste, de bogățiile țării în care ei singuri sînt stăpîni. Pentru a da doar un singur exemplu — în anii acestui cincinal s-a semnat actul de racordare la circuitul economic republican a străvechii Țjiri a Oașului, astăzi posesoare a1 unor moderne obiective industriale ; producția industrială globală obținută în județ, în întreg anul 1938, se obține astăzi în 5 zile. Se mențin însă și unele neajunsuri, care n-au fost analizate cu suficientă profunzime, spre a li se determina cauzele și mijloacele de înlăturare. Considerăm că ar fi timpul — a spus tovarășul Uglar — ca ministerele de resort să soluționeze o dată pentru totdeauna problema aprovizionării tehnico-materiale în întreprinderile de construcții de mașini, de prelucrare a lemnului, de industrie ușoară și locală. Deosebit de utilă apare și constituirea unor puternice baze zonale de aprovizionare a marilor consumatori industriali de materii prime, materiale,, și semifabricate. Totodată, se semnalează necesitatea analizării activității unor organisme interju- dețene, care sînt departe de a răspunde exigențelor ridicate de județe, ca unități admiriistrativ-teri- toriale investite cu competențe sporite.
• Țelul suprem al politicii partidului — bună

starea și fericirea poporului
• Un tablou convingător al transformărilor 

înnoitoare petrecute in viața orașelor și 
satelor patriei

• Participanții la dezbateri au subliniat necesi- 

tatea perfecționării activității in domenii ca: 

ocrotirea sănătății, comerț și aprovizionare, 
prestările de servicii, protecția muncii

Tov. Florentina Moldovan, membră a C.A.P. Șieu-Odorhei, delegată a organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, a relatat pe larg măsurile de ridicare a stării de sănătate a populației, măsuri la aplicarea cărora participă, alături de cadrele medico-sanitare, și masele largi de femei. Vorbitoarea a arătat că ar exista nu numai necesitatea, ci și posibilitatea înființării unor noi obiective social- 'sanitare în comuna lor;O imagine grăitoare a schimbărilor intervenite pe plan urbanistic și social-cultural — de astă- dată în județul Tulcea — a prezentat tov. Dimitrie Dionisie, vechi membru al partidului nostru, delegat al organizației județene de partid Tulcea.In cuvîntul său, tov. Olimpia So- 
lomonescu, medic, președinta Comitetului județean al femeilor Prahova, delegată a organizației județene de partid Prahova, s-a oprit asupra a două» probleme majore care stau în atenția permanentă a forurilor județene : ocrotireamamei și copilului și asistența medicală a muncitorilor. în ambele domenii existînd resurse importante de îmbunătățire a activității Soluționarea multor aspecte practice ar fi înlesnită dacă pregătirea tinerilor medici ar fi mai strîns legată de condițiile concrete din circumscripții, aceasta presupunînd — așa cum s-a propus — reconsiderarea programelor analitice ale institutelor medico-'farmaceutice de către Ministerul Sănătății și Ministerul Invățămîntului ; totodată, s-a propus reconsiderarea actualului sistem de repartizare a cadrelor, medicale, găsirea unor soluții corespunzătoare pentru legarea tinerilor medici pe un timp mai îndelungat de locul de muncă unde sînt repartizați la absolvire.Prezentînd un tablou cuprinzător al înfăptuirilor acestor ani pe meleagurile județului Timiș, tov. Iosif 
Andreii Roth, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean, delegat al organizației județene de partid Timiș, s-a referit îndeosebi la unele aspecte legate de ridicarea satului contemporan. Ca o expresie a creșterii continue a nivelului de trai el a arătat că azi există în satele județului un aparat de radio la 2 familii, un televizor la 5 familii, un frigider la 9 familii și o mașină de spălat la 6 familii ; multe alte 

aparate electrocasnice au devenit un inventar obișnuit al gospodăriilor țărănești. Modernizarea satelor va progresa în ritm rapid, între altele, prin înfăptuirea acțiunii de sistematizare rurală. Vorbitorul a făcut apoi unele propuneri*  legate de această problemă.Tov. Constanța Costin, delegată • a organizației județene de. partid Iași, președinta comitetului județean al femeilor, a prezentat secțiunii o seamă de propuneri privind : studierea bugetului de timp al femeii ocupate în producțieîntreprinderea unor măsuri mai susținute pentru ușurarea muncii casnice ; reașezarea concediului pre și postnatal — soluționarea acestor probleme, ca și a- altora, fiind menită să asigure manifestarea tot mai deplină a femeii' ca important factor social.Președintele comisiei permanente de sănătate, . muncă și asigurări sociale a Marii Adunări Naționale, tov. Gheorghe Vasilichi, delegat al organizației județene de partid Prahova, a subliniat, între altele, necesitatea îmbunătățirii sistemului de recrutare a studenților pentru institutele de medicină și farmacie, ca și a elevilor școlilor medii sanitare, astfel ea la absolvire să fie repartizați într-adevăr acolo unde este nevoie de ei — în principal în orașele mici și în sate. Medicii și farmaciștii trebuie să fie mai strîns legați de locurile lor de muncă din circum

scripții — și aceasta se poate realiza, ca una din căi, și prin diferențierea stagiului de început, inclus în pregătirea profesională, de stagiul la locul de muncă.Tov. Georgeta Popescu, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița, medic, președinta comitetului județean al femeilor, referindu-se la condițiile create în țara "noastră pentru ca femeia să se manifeste plenar în toate domeniile vieții sociale, a subliniat necesitatea ca femeile de la sate, țărăncile cooperatoare să se bucure de mai mult sprijin în îngrijirea copiilor mici. în această direcție este de așteptat o preocupare reală din partea consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole de producție, din partea forurilor județene și a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.Dintre numeroasele probleme a- bordate, tov. Gheorghe Petrescu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, delegat al organizației județene de partid Suceava, s-a oprit îndeaproape asupra importanței pe care o, are folosirea mai chibzuită, gospodărească a fondurilor destinate protecției muncii. Trebuie combătute cu toată hotărîrea — a spus vorbitorul — tendințele manifestate de unii conducători de întreprinderi care, în loc să se preocupe de îmbunătățirea condițiilor de muncă, merg pe linia compensării muncii în mediul toxic prin acordarea de sporuri la salarii —' practică dăunătoare atît sănătății oamenilor. cît și economiei naționale. în același timp, pentru ca toate prevederile în acest domeniu să se înfăptuiască, vorbitorul a propus ca fondurile respective să fie nominalizate în planurile anuale de stat, iar urmărirea realizării lor să se facă în aceleași condiții ca și a fondurilor de producție.Și în cuvîntul tov. Persida Că- 
tană, asistentă medicală, delegată a organizației județene de partid Caraș-Severin, președinta Comitetului județean al femeilor, au revenit o seamă de aspecte legate de condițiile de muncă și de viață ale femeilor din întreprinderi, instituții și de pe ogoare. între altele, vorbitoarea a propus Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să stabilească în mod precis programul de lucru al femeilor în perioada maternității, program aplicat la ora actuală — cel puțin în județul Caraș-Severin — în funcție de hotărîrea unui comitet de direcție sau a altuia.

Tov. Iosif Șiclovan, vechi membru de partid, delegat al organizației județene de partid Arad, tre- cînd în revistă importantele succese obținute în dezvoltarea României, a subliniat că documentele Congresului cuprind toate acele prevederi care pot duce la perfecționarea societății noastre socialiste, precum și faptul că întreaga politică a partidului și statului știe să îmbine interesele colective cu cele individuale, cu grija față de om și de toate laturile vieții sale. IZugrăvind imaginea satului de azi, a satului în plină dezvoltare economică și gospodăresc-edilita- ră, tov. Nicolae lordache, secretar al Comitetului cbmunai de partid din Vitomirești, delegat al organizației județene de parțid Olt, a subliniat, ca unul din- tre^elementele importante ale confortului și ridicării nivelului de trai, înființarea brutăriilor sătești. Dar pentru ca lucrurile să meargă și mai bine, ar fi util ca U.N.C.A.P. să asigure o îndrumare și un control mai atent asupra activității acestor brutării. ,Un alt element, care a dus la soluționarea unei importante probleme sociale a satului — a spus tovarășul Vasile Vaida, președintele Casei de pensii a U.N.C.A.P., delegat al organizației județene de partid Sălaj — îl constituie introducerea sistemului unitar de pensionare a membrilor cooperativelor agricole de producție, ca urmare a hotărîrilor Congresului al IX-lea ăl 

partidului. De la introducerea acestui sistem, de asemenea drepturi au beneficiat peste 1 milion 230 mii de cooperatori. Totodată, des- fășurîndu-se o muncă politică și organizatorică de convingere a membrilor cooperatori, peste 2 milioane 700 mii de cooperatori și-au asigurat, din contribuția personală, pensii suplimentare, care vor fi plătite începînd din 1971. Nivelul actual al pensiilor reprezintă, desigur, un început, reflectînd posibilitățile de care dispuneau cooperativele la data instituirii sistemului de pensionare. înfăptuind politica partidului nostru de ridicare continuă a nivelului de trai al țărănimii cooperatiste, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție se preocupă permanent de găsirea mijloacelor pentru îmbunătățirea sistemului de pensionare și majorare a pensiilor.Făcînd o seamă de propuneri cu privire la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale femeilor-mame, tovarășa Aglaia Caloinescu, tehnician la întreprinderile textile Galați, delegată a organizației județene de partid Galați, s-a referit la organizarea schimburilor în care lucrează femei plecate în concediu de maternitate, în așa fel ca producția să nu aibă de suferit, precum și la necesitatea unor studii privind mai buna organizare a acestor concedii, cu precădere în acele sectoare ale economiei unde lucrează un mare număr de femei.Acad. Vasile Mîrza, delegat al organizației județene de partid Iași, a subliniat, în primul rînd, importanța creării Academiei de Științe Medicale, for de legătură între sectorul științific și cel a- plicatîv. Subliniind rolul celor peste 30 de societăți ale Uniunii Societăților de Științe Medicale în direcția specializării și perfecționării cadrelor, vorbitorul a amintit că există totuși o mare discrepanță între centrele universitare și cele neuniversitare, între orașele mari și orașele mici în soluționarea cazurilor medicale mai dificile. De aceea, a propus ca specializarea medicilor să constituie o sarcină a Ministerului Sănătății, a colegiului său, care, împreună cu Academia de Științe Medicale, să întocmească un proiect mai larg și mai bun de pregătire și specializare a cadrelor medicale. Vorbitorul s-a mai referit apoi, între altele, la abordarea prioritară a unor probleme ale sănătății publice, la combaterea unor boli cum sînt cancerul și bolile cardio-vasculare.

Eu reprezint pe comuniștii din- tr-o veche localitate a țării și anume Slobozia Mîndra — a spus tovarășul Ion Dachin, membru al C.A.P. „1907“, delegat al organizației județene de partid Teleorman. Sînt unul din fiii acelora care, nemaiputînd răbda suferința, s-au răsculat în 1907, cerînd pămînt. Sînt unul dintre primii care — în 1949 — au semnat actul de constituire a cooperativei agricole de producție „1907“ din Mîndra. Așadar, noi am fost printre cei dintîi care au ascultat cuvîntul partidului, unindu-ne laolaltă ogoarele. Și astăzi ascultăm și urmăm cu toată încrederea fiecare sfat și îndemn dat de partid. Pentru că numai așa am putut să creăm averea obștească de 15 milioane lei a cooperativei noastre, avere care cu 20 de ani în urmă era atît de mică, încît o puteam duce în spate. Secretul măririi a- cestei averi este munca harnică 
a cooperatorilor, ajutorul dat țărănimii de partidul și statul nostru, ajutor care a făcut ca pămîn- tul să ne asculte tot mai mult. Satul are azi case noi, cămin cultural, magazine moderne, bine aprovizionate. Dar — a spus vorbitorul — privitor la construirea de magazine mi se pare că nu este totul în regulă, că proiectele sînt cam scumpe. Construirea unui magazin se ridică la aproape. 500 000 lei, ceea ce este foarte mult. Asta înseamnă că proiectele trebuie îmbunătățite, că resursele locale trebuie să fie folosite mai gospodărește, ca și forța de muncă din comună. La magazinele sătești am mai văzut un alt lucru. Nu toate mărfurile aduse sînt vîndute. Unele zac acolo luni de zile. Deci, bani cheltuiți, muncă omenească nevalorificată. Este bine ca tovarășii de la Centro- coop și chiar din mjnistere să se gîndească serios la această problemă, să cunoască temeinic cerințele cumpărătorilor și să se fabrice ceea ce se cere.Tov. loan Antal, secretar al Comitetului orășenesc de partid To- plița, delegat al organizației județene de partid Harghita, a prezentat secțiunii o serie de propuneri cu privire la îmbunătățirea confortului locuințelor, organizarea,' de către Ministerul Comerțului Interior, . a unui studiu privind pre-. zentarea și desfacerea mărfurilor, precum și extinderea rețelei de magazine, ca unele din căile de îmbunătățire a aprovizionării și deservirii, stabilirea de măsuri pentru folosirea integrală a capacității stațiunilor de odihnă și tratament republicane și locale, în interesul îngrijirii unui număr cît mai mare de oameni ai muncii.Unele propuneri cu caracter social a formulat și tov. Lucia Bla- ga, delegată a organizației județene de partid Gorj, președinta comitetului județean al femeilor, care a susținut ca, o dată cu generalizarea noului sistem de salarizare, să se prevadă, prin acte normative, ca o parte mai însemnară din beneficiile realizate peste plan de întreprinderi să rămînă la dispoziția comitetelor de direcție pentru ca, de comun acord cu organele sindicale, să poată fi folosite pentru construirea de creșe, cantine, vestiare, grupuri sociale. Totodată, încă din faza de proiectare a noilor întreprinderi să se prevadă asemenea amenajări, precum și înființarea de unități comerciale în a- propierea acelor locuri de muncă unde majoritatea angajaților sînt femei. Pentru ușurarea muncii casnice a femeilor este, de asemenea, necesar să se lărgească producția și comercializarea semipre- paratelor alimentare. In ceea ce privește ușurarea muncii salariați- Ior din comerț, s-a propus ca ministerele de resort să ia măsuri pentru reducerea ca volum și greutate a ambalajelor destinate produselor care necesită manipulare și transport.Tov. Ion Căciuleanu, pensionar din Piatra Neamț, luînd cuvîntul ca invitat, s-a referit, între altele, la îmbunătățirea sistemului de repartizare a biletelor de tratament pentru pensionari, ca și la necesitatea actualizării regulamentului de funcționare a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor.Problemele complexe ale securității și protecției muncii au fost abordate, de la tribuna secțiunii, și de tov. Liviu Coman, secretar al comitetului de partid al Combinatului chimic Tîrnăveni, delegat al organizației județene de partid Mureș. Aceasta pentru că, în ciuda fondurilor importante alocate de stat," chiar unele întreprinderi noi sînt lipsite, de la început, de instalații de protecție, de ventilație și eliminare a zgomotelor, iar la altele, mai vechi, asemenea amenajări nu se bucură de interesul cuvenit din partea conducerii și a ministerelor de resort. De aceea, se propune ca asemenea aspecte să constituie teme de studii pentru Ministerul Sănătății și alte foruri de resort. xTov. Chirilă Priveghin, președintele C.A.P. Odobești, delegat al organizației județene de partid Vrancea, s-a referit în cuvîntul său, printre altele, la problemele legate de cointeresarea membrilor cooperatori, care să ducă la creșterea cantitativă a producției obținute și la îmbunătățirea calității acesteia. Totodată, vorbitorul a sugerat extinderea vînzărilor de mărfuri cu plata în rate către țăranii cooperatori.Evidențiind succesele comerțului 

socialist în perioada dintre Congresele al IX-lea și al X-lea ale partidului, succese care, în mod sintetic, se reflectă în ritmul anual de creștere a vînzărilor cu amănuntul și în volumul total al vînzărilor, tovarășul Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior, delegat al organizației județene de partid Alba, a arătat că Ministerul Comerțului Interior, în colaborare cu ministerele producătoare, vor stabili toate măsurile necesare pentru ca fondul de marfă destinat aprovizionării populației să fie asigurat la nivelul sarcinilor prevăzute în Directive, de o calitate și într-o structură care să satisfacă cît mai deplin cerințele tuturor categoriilor de cumpărători.Pornind de la ideea că îmbunătățirea repartizării pe teritoriu a fondului de marfă în raport cu specificul economic și de consum al județelor trebuie să constituie o preocupare primordială a comerțului — în momentul de față for- mulîndu-se multe critici justificate în această direcție — vorbitorul a insistat și asupra necesității de a se dezvolta și moderniza rețeaua comercială, de a se extinde pe scară largă formele avansate ^de comerț ; în multe orașe și car- ’tiere noi, rețeaua de desfacere este insuficientă și creează greutăți în aprovizionarea populației. Pentru remedierea acestei situații, Ministerul Comerțului Interior va atribui, în planul cincinal următor, peste 80 la sută din totalul fondurilor de investiții pentru dezvoltarea rețelei de desfacere cu amănuntul și pentru dotarea cu mijloace moderne de transport. S-a procedat greșit în unele orașe atunci cînd, în dezvoltarea rețelei comerciale din noile cartiere, s-a renunțat în mod exagerat la amplasarea magazinelor la parterul blocurilor de locuit — a spus vorbitorul. Aceasta a dăunat realizării unei apropieri raționale între magazin și consumator. îmbunătățirea activității comerciale și a nivelului de deservire sînt, în mare măsură, legate de folosirea unor forme de cointeresare specifice comerțului. Este de dorit ca unele principii ale noului sistem de salarizare în curs de experimentare să ■ fie adaptate la particularitățile de muncă din comerț, ținînd totodată seama și de unii factori imprevizibili ce pot influența această activitate.Dr. Dan Enăchescu, ministrul sănătății, delegat al organizației municipale de partid București, a subliniat că în țara noastră atenția care s-a acordat în decursul anilor sectorului de sănătate s-a materializat în lărgirea substanțială a diferitelor acțiuni specifice, în importante fonduri și mijloace financiare ; se face simțită o tendință continuă de creștere a cheltuielilor pentru sănătate. Observarea atentă a realităților și concluziile la care s-a ajuns relevă faptul că gama serviciilor medicale, funcționalitatea instituțiilor medicale trebuie să fie variată, iar sistemul organizatoric suplu. Nouă ni se pare că principiul fundamental de la care va trebui să plecăm, și pe care îl vom aplica în modernizarea și perfecționarea asistenței medicale, este ideea ierarhizării acesteia, idee care, de fapt, este subliniată în Directivele C.C. al P.C.R. privind asistența medicală a populației. în luările de cuvînt — a spus apoi vorbitorul —• s-au ridicat cîteva probleme. Răspundem că asistența din întreprinderi va constitui pențru Ministerul Sănătății un punct de analiză complexă, în care vor trebui găsite soluții prin cooperare cu Ministerul Muncii, cu sindicatele și cu celelalte organe centrale. Cît privește mediul rural, ne însușim propunerile făcute de a se întări asistența medicală la nivelul comunelor, dezvoltînd unități mai bine încadrate cu medici de medicină generală, pediatrie, stomatologie etc. Reținem și sugestiile în legătură cu specializarea și perfecționarea medicilor. De asemenea, faptul că Academia de Științe Medicale să rezolve problemele legate de pregătirea cadrelor medicale*  în atenția noastră vor sta și problemele ridicate în legătură cu recrutarea cadrelor medii.Unele propuneri a făcut, în cuvîntul său, și tov. Barbu Spirescu 
Spiegler, pensionar, delegat al organizației municipale de partid București.Din cuvîntul tuturor participan- ților la această rodnică dezbatere a răzbătut, ca o ideie' centrală, adeziunea deplină a tuturor comuniștilor, în numele cărora au vorbit delegații, la documentele Congresului al X-lea, la politica internă și externă a partidului.în unanimitate, vorbitorii au susținut propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului, subliniind înaltele însușiri ce-1 caracterizează, devotamentul său nemărginit față de idealurile socialismului, patriotismul fierbinte și internaționalismul consecvent.

★In încheierea dezbaterilor s-a dat citire unui proiect de concluzie a discuțiilor, sinteză care a fost îmbunătățită în urma observațiilor și propunerilor unor delegați.In unanimitate, participanții la lucrările secțiunii au dat mandat tovarășului Petre Lupu se prezinte concluziile lucrărilor în ședința plenară a Congresului.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA ĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE
RELAȚIILOR ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Dezbaterile din ședințele Secțiunii pentru relațiile economice internaționale, la care au participat 118 delegați la Congres și 19 invitați, s-au desfășurat sub președinția tovarășului Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, delegat al organizației județene de partid Teleorman. în- tr-o atmosferă însuflețită de lucru a avut loc o amplă și aprofundată dezbatere pe baza Raportului Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a celorlalte documente ale Congresului al X-lea. Toți vorbitorii și-au manifestat adeziunea deplină, sentimentele de încredere și atașament profund față de politica internă și externă marxist-leninistă a partidului, față de perspectivele ce le deschid hotărîrile care vor fi a- doptate de cel de-al X-lea Congres cu privire la dezvoltarea țării în viitorii ani. Ei și-au reafirmat acordul unanim la propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, ca o chezășie a obținerii de noi succese atît pe plan intern cît și pe planul relațiilor politice și economice externe ale României socialiste. Dezbaterile din secție s-au axat pe problemele comerțului exterior al României, pe colaborarea și cooperarea economică și tehnico-științifică cu țările C.A.E.R., cu toate țările sistemului socialist mondial, principalii parteneri ai țării noastre, precum și cu celelalte state ale lumii. Apreciind că extinderea și perfecționarea acestor relații de colaborare și cooperare constituie o verigă importantă pentru progresul țărilor participante, pentru promovarea cauzei înțelegerii și colaborării între popoare, a păcii și securității internaționale, vorbitorii au analizat sarcinile sporite ce le revin în acest domeniu în lumina programului de dezvoltare multilaterală a patriei elaborat de Congres. „în lucrările noastre, — a arătat tovarășul Gheorghe Rădu- lescu în cuvîntul său de deschidere — să punem accent pe laturile esențiale, care să se refere la metodele, la căile practice cele mai favorabile pentru realizarea, în domeniul relațiilor externe, a mărețului program cuprins în proiectul de Directive".Primul vorbitor, tov. Nistor Du

mitru, delegat al organizației județene de partid Prahova, director general la Uzinele „1 Mai" din Ploiești — referindu-se la dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, a ramurilor, industriei grele cu pivotul său, ramura construcțiilor de mașini, a subliniat importanța crescîndă a utilajului petrolier în ansamblul exporturilor de mașini și utilaje ale țării noastre. Produsele uzinei ploieștene, instalațiile de foraj se bucură în prezent de bune aprecieri peste hotare, ceea ce incumbă sarcini sporite cu privire la ridicarea calității utilajelor, asimilarea unor noi game de instalații de foraj, îmbunătățirea esențială a activității în domeniul relațiilor comerciale externe. în vederea obținerii unei mai mari eficiențe a exportului de produse petroliere, vorbitorul a preconizat construirea de noi capacități de depozitare, introducerea în procesul de fabricație de produse petroliere noi. în scopul creșterii operativității în colaborarea și cooperarea cu alte țări, el a propus ca prospectarea piețelor să se facă de către echipe mixte de specialiști din diverse ministere care cooperează la realizarea lucrărilor de instalații și rafinării.
Tov. Alexandru Heinrich, delegat al organizației județene de partid Dolj, director general la uzina „Electroputere" din Craiova, a relevat intensificarea participării României la diviziunea internațională a muncii, ca urmare a creșterii, în ritm susținut, a schimburilor comerciale și a adîncirii specializării și extinderii cooperării economice cu alte state. Proiectul de Directive — a arătat vorbitorul — preconizează folosirea de forme variate pentru extinderea cooperării economice cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste,- cu celelalte state ale lumii, cooperare menită să contribuie la satisfacerea cerințelor de materii prime, combustibil, utilaje, instalații, la valorificarea mai bună a resurselor și capacităților proprii, asigurînd avantaje economice atît pentru țara noastră, cît și pentru parteneri. Cadrul juridic al acestor relații de cooperare îl alcătuiesc egalitatea în drepturi, respectarea independenței și suveranității, a- vantajul reciproc. Vorbitorul a propus în continuare diverse forme ale dezvoltării cooperării în producție și relațiilor tehnico- comerciale cu alte state în domeniul construcțiilor de mașini, printre care cooperarea în producție între industriile constructoare de mașini din diverse țări prin contacte directe, care permit cunoașterea aprofundată a nevoilor, posibilităților și intereselor re

ciproce ; participarea împreună cu alți furnizori străini la livrarpa de instalații complexe pe terțe piețe ; stabilirea și dezvoltarea legăturilor dintre laboratoarele și centrele de cercetări uzinale din țara noastră cu cele din țările socialiște.Făcîndu-se ecoul simțămintelor de recunoștință pe care muncitorii, inginerii și tehnicienii de la U- zina de vagoane din Arad le nutresc față de partid, tov. Viorel 
Coroban — delegat al organizației județene de partid Arad, secretarul comitetului de partid din uzină — a subliniat că în mintea și inimile acestora au rămas adînc întipărite prețioasele îndrumări pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a dat cu ocazia vizitei de lucru făcute de curînd la Arad și care constituie unul din nenumăratele exemple ale dialogului constant, mobilizator, dintre conducătorii partidului și masele cele mai largi. Uzina de vagoane din Arad se prezintă la Congres cu un bilanț bogat de realizări. Producția de vagoane a anului 1938 se realizează în 1969 în -circa 12 zile. în cinstea Congresului, colectivul arădean a realizat cel de-al 50 000-lea vagon de după 23 August 1944. Pe magistralele de oțel ale patriei noastre și din alte 14 țări ale lumii circulă tot mai multe vagoane produse la Arad. Vorbitorul a scos în evidență importanța specializării și cooperării în producție și în ramura construcțiilor de vagoane, propu- nînd contracte de lungă durată, în primul rînd cu țările membre ale C.A.E.R., pentru a se crea astfel baza unei mai bune organizări a activității uzinelor producătoare.Despre aportul petrochimiei românești la circuitul economic internațional a vorbit tov. Bunea 

Petre, delegat al organizației județene de partid Bacău, director general al Grupului industrial de petrochimie din Borzești. Rezultat din fuziunea a trei unități vecine de pe Valea Trotușului,- grupul realizează aproape o zecime din producția Ministerului Industriei Chimice, cuprinzînd peste 80 de produse chimice și petroliere. Calitatea produselor poate fi ilustrată mai bine decît orice parametri tehnici prin cifra grăitoare de 52 de țări cumpărătoare. în contactele a- proape zilnice pe care le avem cu specialiștii sau reprezentanții unor firme sau unități industriale din diverse țări — a spus vorbitorul — se manifestă un interes reciproc cu privire la îmbunătățirile aduse proceselor tehnologice, posibilitatea conlucrării în domeniul tehnologiei sau chiar livrării de procese tehnologice etc. Toate acestea exprimă preocuparea pentru adîncirea și perfecționarea colaborării economice cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările lumii. Vorbitorul și-a exprimat părerea că ar fi util să se stabilească relații directe cu partenerii externi, eli- berînd în acest fel organele centrale de unele probleme mai mărunte și creîndu-se condițiile unei mai - bune eficacități și operativități. Participarea directă a unităților producătoare la operațiunile de import-export ar influența favorabil activitatea de producție și economică a întreprinderilor prin eliminarea stagnărilor în producție, diminuarea stocurilor supră- normative.O serie de observații și. propuneri de natură să ducă la intensificarea și perfecționarea cooperării economice și tehnico-științi- fice internaționale a formulat tov. Gheorghe Mărinceanu, delegat al organizației județene de partid Cluj, director general la Uzina de pielărie și încălțăminte „Clujana". Criticînd sistemul greoi de contractare — tratativele, contractarea și transmiterea comenzilor durînd adeseori mai mult decît pregătirea fabricației și executarea comenzii — precum și lipsă de elasticitate a indicatorilor de plan în materie de comerț exterior, vorbitorul a propus, între altele, luarea de măsuri pentru a se încheia contracte de export de lungă durată — ceea ce va fi de un real folos întreprinderilor pentru pregătirea și organizarea producției, pentru prospectarea mai temeinică a piețelor direct de către producător, stabi- ■lindu-se o legătură nemijlocită între fabrică și partenerul extern ; studierea și aplicarea unor metode de planificare mai elastice pentru producția de export, care să vizeze în final volumul exportului și beneficiul net realizabil în planul de stat, necesitatea unor eforturi mai susținute din partea întreprinderilor pentru însușirea științei moderne a vînzării — „marketingul".în cuvîntul său, tov. Aurel Iosif Steinbach, delegat al organizației țnurțicipale de partid București, directorul fabricii de confecții și tricotaje „București", s-a oprit mai ales asupra problemei ambalajelor, căreia — consideră vorbitorul — nu i se acordă încă atenția cuvenită în țara noastră, prejudiciind astfel exporturile u- nor produse. El a arătat apoi că eficiența exportului ar crește dacă s-ar lua o serie de măsuri, cum ar fi cunoașterea amănunțită a specificului și caracteristicilor pieței fiecărei țări. Consider ca o lipsă a Camerei de Comerț — a apreciat vorbitorul — că nu sîntem sufi

cient și la timp informați în legătură cu o serie de probleme privind cerințele pieței externe. Organizăm numeroase tîrguri, expoziții, cheltuim bani cu delegațiile, dar concluziile acestora, părerile virtualilor beneficiari externi nu le cunoaștem prea bine. Vorbitorul a evidențiat apoi faptul că prin înființarea centralelor industriale . și lărgirea atribuțiilor acestora eficiența exporturilor, va fi ridicată pe o treaptă superioară, se va răspunde cu mai multă promptitudine cerințelor pieței externe.în limbajul concis, elocvent a! cifrelor, tov. Florea Ion — delegat al organizației județene de partid Mureș, directorul IPROFIL „23 August" din Tg. Mureș — a zugrăvit dezvoltarea industrială a județului Mureș, fapt marcat și de creșterea ponderii produselor industriale în exportul județului. E- forturile colectivului întreprinderii s-au materializat în rezultate bune, circa 98 la sută din totalul producției fiind destinat exportului. în vederea stimulării exportului în anii cincinalului următor, vorbitorul a propus o mai bună corelare a indicatorilor de plan. întrucît produsele care se livrează pe piața externă înglobează o cantitate mare de manoperă de categorie superioară, nu mai este corespunzător actualul sistem de calculare a productivității muncii, deficiențele în acest domeniu frînînd întreprinderile în realizarea unor produse. De asemenea, în scopul reglemen
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tării unei probleme mult discutate între întreprinderi furnizoare, ministere și I.S.C.E.-uri — calcularea cursului de revenire — a fost formulată propunerea ca aceasta să se facă la nivelul prețului de cost, întrucît actualmente acest calcul se face fără să se scadă beneficiul.Tov. loan Anton, delegat al organizației județene de partid Timiș, directorul Centrului de cercetări tehnice din Timișoara al Academiei, s-a seferit la unele aspecte ale colaborării tehnico-științifice pe plan extern. Rezumîndu-se la sectorul de cercetare în care activează, vorbitorul a evidențiat bunele rezultate ale acestei colaborări cu unități ale Academiilor de Științe din Uniunea Sovietică, Polonia, Ungaria, în domeniul sudurii, încercării materialelor, hidromecanicii turbo- mașinilor etc., precum și colaborarea rodnică în cadrul Institutului internațional de sudură și al Comisiei internaționale de electrotehnică. în vederea perfecționării colaborării tehnico-științifice în primul rînd cu țările socialiste, precum și cu alte țări, sînt necesare o mai bună informare și cunoaștere reciprocă a celor mai importante realizări tehnice și științifice, reglementarea judicioasă a acordurilor bilaterale, astfel ca ele să consemneze angajamente pe termen lung în vederea asigurării condițiilor cerute de rezolvarea la nivel corespunzător a temelor luate în studiu ; asigurarea unor posibilități mai largi și mai rapide de în- tîlnire între specialiști etc.Creșterea eficienței activității e- conomice, a arătat tov. Nicolae 
Mareea, delegat al organizației ju- judetene de partid Alba, director general al Uzinelor mecanice din Cugir, constituie o preocupare permanentă a colectivului acestei întreprinderi. Prin crearea de noi capacități de producție și modernizarea celor existente. în uzină au fost asimilate și puse în fabricație de serie în perioada 1966—1968 un număr de peste 30 de produse noi. Produsele uzinei sînt exportate în 46 de țări ale lumii. Pentru 
a spori competitivitatea produselor, 

colectivul uzinei va trebui să facă în continuare eforturi în vederea diversificării producției. Această problemă poate fi realizată cu succes prin dezvoltarea cooperării în producție atît pe plan intern, cît și pe plan extern, pe această linie — a spus vorbitorul — consider extrem de utilă, așa cum s-a arătat și în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, extinderea relațiilor de cooperare cu țările membre ale C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, precum și cu alte state.Oprindu-se asupra unor deficiențe constatate mai frecvent în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, ca nerespectarea întocmai a calității mărfurilor, a sortimentelor sau a termenelor de livrare stabilite prin contracte, tov. Vasile Pungan, delegat al organizației municipale de partid București, ambasadorul României la Londra, s-a referit la necesitatea unei conlucrări fructuoase între producătorii de bunuri pentru export și organele care se ocupă de comerț exterior. în acest cadru, de un real folos este trecerea la studierea sistematică, științifică a piețelor externe, proces care include ridicarea substanțială a nivelului de relații, adică găsirea unor clienți și furnizori din rîndul firmelor puternice, serioase. Evidențiind că în Raportul prezentat la Congres de către tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a relevat urgența luării de măsuri energice pentru lichidarea ma-

nifestărilor 'de biroc'ratișm, vorbitorul a arătat că tergiversarea, lipsa de curaj în promovarea noului, paralelismul în acțiuni, întocmirea și circularea unui număr încă mare de hîrtii sînt aspecte care se în- tîlnesc frecvent și în raporturile de muncă dintre cei care lucrează în centrală și în exterior în probleme comerciale. Lichidarea acestor lipsuri presupune — după cum s-a subliniat în Raportul Comitetului Central — o simplificare a organizării adtivității de comerț exterior, fapt care va duce la eliminarea verigilor intermediare, va pune pe producători în contact mai direct cu partenerii externi. Totodată, ar fi binevenită — consideră vorbitorul — constituirea unui consiliu al comerțului,în cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Trică — delegat al organizației județene de partid Brașov, directorul 1 general al Centralei industriale de automobile și tractoare — a prezentat succesele, precum și unele deficiente în domeniul exportului de tractoare și autocamioane, con- semnînd eforturile susținute ale producătorilor noștri de a crește și consolida prestigiul acestor produse pe piețele externe. Ca o problema specifică a exporturilor acestor produse, vorbitorul a propus crearea unei rețele proprii de „service" a uzinelor respective pe piețele de export.în ansamblul economiei județului și municipiului nostru — a relevat tov. Petre Nicolae — delegat al organizației județene de partid Constanța, prim-secretar al Comitetului municipal Constanța al P.C.R. — o pondere importantă o au traficul portuar și turismul internațional. Aceste activități concentrează permanent atenția organelor locale de partid, care depun eforturi sporite pentru dezvoltarea și perfecționarea lor continuă. Referindu-se la măsurile și la rezultatele pozitive obținute tn aceste domenii, vorbitorul a făcut o serie de propuneri privind activitatea viitoare. După părerea sa există condiții ca. in cadrul acțiunilor de cooperare economică' cu firme străine pentru desfacerea mărfurilor românești, să se treacă 

treptat la containerizarea mărfurilor — gen de trafic deosebit de modern — în special al produselor chimice și al acelora cu volum mic, dar cu valoare ridicată. De asemenea, vorbitorul a propus crearea unei centrale turistice pe litoral care să cuprindă în sfera sa de activitate atît noile construcții, cît și întreținerea și modernizarea bazei materiale existente.Agricultura noastră socialistă culege astăzi roadele tot mai bogate ale politicii economice a partidului, a spus tov. Ion Călin — delegat al organizației județene de partid Ialomița, directorul Combinatului zootehnic Fetești. Baza materială a suferit modificări esențiale : a crescut considerabil potențialul fertil al fondului funciar, mașinile și utilajele agricole tot mai perfecționate măresc productivitatea muncii, cheltuielile de producție scad continuu, sporind eficiența economică a întreprinderilor din acest sector. Vorbitorul a ținut să remarce că unitatea pe care 6 conduce livrează anual statului mii de tone de legume, fructe și alte produse care sînt desfăcute pe piețele externe. El a propus ca în' practica desfacerii produselor agricole pe piețele străine legătura dintre unitatea producătoare și beneficiar să fie directă, fără vreun intermediar, în vederea creșterii operativității în livrarea produselor.Referindu-se la perspectivele e- conomice favorabile ale județului

Bistrița-Năsăud, tov. Petru To- 
muța, — delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, maistru tîmplar la întreprinderea „Ineul“-Năsăud — a subliniat necesitatea atragerii în circuitul economic și valorificării complexe a unor importante rezerve de marmură și argilă existente în această regiune, precum și punerea în valoare a unor obiecte de artizanat, atît de căutate la export.Din cele 45 de unități economice ale municipiului Oradea — a arătat tov. Ștefan Szanto, — delegat al organizației județene de partid Bihor, prim-secretar al Comitetului municipal Oradea al P.C.R. — 30 livrează însemnate cantități de mărfuri tn 60 de țări ale lumii. Dacă în anul 1965, valoarea produselor desfăcute pe piețele externe a fost de 260 milioane de lei, în acest an ea va depăși 600 de milioane. Paralel cu creșterea volumului exportului, s-a diversificat continuu gama sortimentelor și s-a îmbunătățit calitatea lor. în vederea sporirii volumului livrărilor pentru export și a eficienței comerțului exterior, vorbitorul a făcut propunerea ca contractele cu beneficiarii externi să fie încheiate înainte de definitivarea planurilor de producție. Au devenit necesare, de asemenea, o mai bună prospectare a pieței externe, precum și o popularizare mai largă a produselor românești prin înființarea unor magazine de prezentare și desfacere.Subliniind importanța pe care o au în exportul țării noastre produsele agro-alimentare, tov. Du
mitru Tîrcolea — delegat al organizației județene de partid Teleorman, președintele cooperativei agricole de producție Buzescu — a apreciat că actualul sistem de contractare a produselor agricole destinate desfacerii pe piața externă poate fi îmbunătățit prin înlăturarea unor verigi intermediare și stabilirea încă de la începutul anului a celor care poartă răspunderea pentru îndeplinirea sarcinilor contractuale.

Tov. Dumitru Penescu — delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, inginer la Combinatul siderurgic Reșița — s-a referit în intervenția sa la creșterea continuă a producției pentru export a întreprinderilor din județ și în special a Combinatului unde lucrează. El a subliniat că, în- scopul sporirii eficienței exportului, este necesar ca produsele românești să fie catalogate, iar normele și caietele de sarcini să fie corelate cu cele internaționale. De asemenea, instituțiile specializate care încheie contractele cu firmele străine să consulte într-o mai mare măsură întreprinderile interesate.Referindu-se la influența pozitivă a cooperării cu firme din țară și din străinătate asupra progresului tehnic în construcțiile navale, tov. Dumitru Costache — delegat al organizației județene de partid Ilfov, muncitor la Șantierul naval Oltenița — a scos în evidență necesitatea respectării riguroase a sarcinilor contractuale, legate de calitatea lucrărilor și ritmul livrărilor. Totodată, el a fost de părere ca ministerele să nu sisteze importul unor produse înainte de a se asigura asimilarea și livrarea lor în cantitățile necesare de către întreprinderile din țară.Vorbind despre perfecționarea întregului sistem al aprovizionării și al cooperării în producție, ca o premisă esențială a obținerii unor rezultate economice superioare, tov. Victor Nagy, — delegat al organizației județene de partid Argeș, directorul Uzinei mecanice Muscel, — a subliniat necesitatea înlăturării manifestărilor de centralism excesiv, care slăbește operativitatea, duce la umflarea aparatului administrativ și a cheltuielilor de aprovizionare și desfacere. El a propus ca, ân scopul reducerii prețului de cost și îmbunătățirii calității producției întreprinderilor constructoare de mașini, elementele de asamblare să fie produse numai în unități specializate.■ Arătînd că 65 Ia sută din producția unității pe care o conduce este exportată în 14 țări, tov. Lu
cia Morar,.— delegată a organizației județene de partid Arad, directoarea fabricii „Tricoul Roșu" din Arad—s-a oprit asupra problemelor legate de sporirea și îmbunătățirea calității sortimentelor livrate. Vorbitoarea a propus ca stabilirea sortimentelor ce urmează a fi produse de diferite unități să se facă în funcție de rentabilitatea maximă.Evidențiind importanța simplificării formalităților exagerate la avizarea, prospectarea și contractarea importurilor, tov. Mircea Va- 
leriu Isbășoiu — delegat al organizației județene de partid Prahova, maistru, secretar al Comitetului de partid al Combinatului petrochimic Brazi — și-a expus părerea ca întreprinderile să aibă posibilitatea ca, pe propria răspundere și sub un control executat de organe competente, să trateze direct cu furnizorii. Creșterea responsabilității întreprinderii în această direcție ar duce> și la înlăturarea sistemului complicat și neoperativ în ce privește aprovizionarea cu piese de schimb, materiale și aparate din import.Pentru importurile complexe, a spus tov. loan Staicu, delegat al organizației județene de partid Iași, directorul Uzinelor de fire și fibre sintetice Iași, se impune formarea unor comisii la care să participe reprezentanți ai tuturor factorilor ce trebuie să-și dea avizul, în acest fel evitîndu-se formalismul și scurtîndu-se perioada avizărilor. Vorbitorul s-a oprit, de asemenea, asupra unor probleme legate de îmbunătățirea sistemului actual de control al mărfurilor destinate exporturilor.Unitatea în care lucrez de 17 ani s-a transformat, datorită reuti- lării ei, într-o întreprindere modernă, a cărei producție este de aproape trei ori mai mare decît cea din 1965, a spus tov. Kovacs Dariea, delegată a organizației județene de partid Mureș, muncitoare la întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară din Tg. Mureș. Socotim însă că întîrzierea cu care am primit în cursul anului unele piese din import putea fi evitată dacă firma furnizoare respecta întocmai obligațiile asumate și dacă unitățile noastre de comerț exterior cunoșteau mai îndeaproape faptele.Tov. Cătălina Moisescu — delegată a organizației județene de partid Argeș, maistru la Combinatul de Industrializare a lemnului din Pitești — arătînd că trecerea la un nou sistem de ambalare în cutii de carton pentru economisirea de materia] lemnos preocupă în prezent întregul colectiv al întreprinderii, a propus Ministerului Economiei Forestiere și celorlalte organe interesate să înlesnească soluționarea practică a acestei pro
bleme.

După ce s-a referit la necesitatea prospectării de noi piețe de desfacere, tov. Vasile Sav, — delegat al organizației județene de partid Neamț, director al Uzinei de țevi din Roman — s-a oprit la unele aspecte legate de asimilarea produselor din oțeluri aliate. El a subliniat că pentru a evita apariția unor dificultăți în realizarea producției și a planului de export se impune revizuirea programului de investiții al uzinei, astfel ca trecerea la fabricarea țevilor din oțeluri aliate să înceapă cu cîțiva ani mai devreme decît era planificat. Vorbitorul și-a exprimat a- cordul cu propunerea făcută de mai mulți participant la discuții ca întreprinderilor mari exportatoare să li se aloce din fondurile valutare realizate prin exportul peste plan un mic procent de care să dispună în caz de necesitate.Arătînd că dezvoltarea în ritm susținut și modernizarea întregii economii naționale sînt strîns legate de participarea activă a României la diviziunea internațională a muncii, tov. Cornel Burtică, — delegat al organizației județene de partid Cluj, ministrul comerțului exterior — a menționat că în ultimii ani legăturile noastre economice pe piața mondială au devenit tot mai largi, mai complexe, realizîndu-se o mare creștere cantitativă. Relevînd că în prezent se afirmă ca o ‘necesitate obiectivă realizarea unui salt calitativ în activitatea economico-comercială a României, el a arătat că un aspect esențial în acest sens îl reprezintă sporirea eficienței economice a comerțului exterior al țării noastre. în abordarea acestei probleme va trebui să se țină seama de un șir de factori care depind- de politica comercială și modul în care se face comercializarea produselor, de felul în care se folosesc pîrghiile economico-financiare în cointeresarea întreprinderilor care realizează produse pentru export. Vorbitorul a relevat apoi necesitatea de a înfăptui întru totul sarcina pusă de conducerea partidului și statului privind promovarea unei politici comerciale de perspectivă, care să asigure o largă diversificare a relațiilor economice externe, o mai mare eficiență a comerțului exterior și a accentuat unele efecte negative decurgînd din lipsa aplicării consecvente a unei asemenea politici. El s-a pronunțat pentru un comerț exterior cu adevărat științific și' a enumerat în acest sens unele preocupări care trebuie să stea în atenția organelor de resort, ca : studierea după criterii științifice a' ritmului scăderii costurilor de producție la mărfurile destinate exportului, a factorilor care ar putea stimula adaptarea structurii producției la variațiile cererii de pe piața externă, a căilor prin care să se stimuleze progresul calitativ și tehnic al produselor românești destinate exportului, urmărirea sistematică a modului în care se valorifică materiile prime și o seamă de instalații complexe și utilaje importate etc. — arătînd că Ministerul Comerțului Exterior va depune toate eforturile pentru rezolvarea problemelor ce îi incumbă.Subliniind că proiectul de Directive prevede intensificarea măsurilor pentru sporirea eficienței comerțului exterior, tov. Gheor
ghe Cioară, — delegat al organizației municipale de partid București, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării — a spus că în acest scop este necesară nu nurhai perfecționarea metodologiei și a instrumentelor de măsurare a eficienței, ci și cunoașterea, încă din faza de concepție, a oricărui produs nou destinat exportului, a cheltuielilor de producție și a prețurilor externe care se pot obține, precum și a e- voluției lor în perspectivă. în felul acesta, încă de la început va putea fi asigurată, competitivitatea cu produsele similare din alte țări. Dînd curs indicațiilor conducerii partidului, este necesar ca atît la import cît și la export să se încheie din timp acorduri și contracte de lungă durată, ceea ce va permite o mai mare stabilitate a prevederilor planului de perspectivă și alegerea celor mai convenabile piețe. O contribuție deosebit de însemnată la realizarea acestei sarcini o poate aduce intensificarea activității de cooperare economică și tehnico-științifică, precum și extinderea formelor noi, moderne, de comerț exterior. Vorbitorul a dat asigurări că problemele ridicate de ceilalți delegați și care revin Comitetului de Stat al Planificării vor fi studiate cu toată atenția.

★în încheierea dezbaterilor, tovarășul Gheorghe Radulescu a mulțumit participanților la discuții, a- rătînd că observațiile și propunerile făcute cu deosebită competență și simț al răspunderii vor fi studiate pentru îmbunătățirea activității în domeniul comerțului exterior. S-a dat apoi citire proiectului de raport conținînd concluziile dezbaterilor din cadrul secțiunii, care a fost aprobat în unanimitate urmînd să fie prezentat în ședința plenară a Congresului.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEÂ AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE
PREGĂTIRII FORȚEI DE MUNCA, A CADRELOR, 

ÎNVĂȚĂMlNT Șl ȘTIINȚĂ
La lucrările Secțiunii pentru 

problemele pregătirii forței de 
muncă, a cadrelor, invățămînt și 
știință, prezidată de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., au luat parte 190 de delegați la, Congres; reprezentînd toate județele țării și o mare varietate de ocupații și locuri de muncă, precum și 26 de invitați. Numeroșii delegați care au luat cuvîntul, a- firmîndu-și acordul deplin cu Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au a- bordat într-un spirit de lucru, competent, problematica majoră a formării cadrelor necesare economiei și culturii în perspectiva făuririi societății socialiste multilateral dezvoltată, sarcinile ce revin slujitorilor școlii pentru pregătirea și educarea comunistă a tinerelor generații, înaltele îndatoriri ale oamenilor de știință pentru propășirea științei românești, în lumina istoricelor documente dezbătute de Congres. Participanții la dezbateri au formulat numeroase sugestii și observații critice, au făcut propuneri, și-au afirmat hotărîrea de a munci neobosit, cu toată răspunderea, priceperea și entuziasmul, pentru îndeplinirea istoricelor ho- tărîri ce vor fi adoptate de cel de-al X-lea Congres al partidului. Dînd curs mandatului încredințat de organizațiile de partid pe care le reprezintă, vorbitorii au exprimat acordul' unanim al tuturor comuniștilor la propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu șă fie reales în funcția de secretar general al partidului, reliefînd în cuvinte calde aportul său deosebit la întreaga activitate a Comitetului Central, la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, contribuția sa esențială la orientarea modernă a învățămîntului de toate gradele, la dezvoltarea multilaterală. a științei.în cuvîntul său, tov. George Bă- 
rănescu, delegat al organizației de partid a municipiului București, rectorul Institutului politehnic din București, ' a arătat că realizarea importantelor obiective preconizate în marele forum al comuniștilor cere muncă încordată și devotată, cere pricepere, măiestrie, cunQaște'rea cuprinzătoare a legilor naturii și societății, a marxism-ie- ninismului, stăpînirea deplină a proceselor de producție, într-un cuvînt cere competență. Dobîndi- rea competenței este un proces neîntrerupt; care își are primul izvor în școală. Dezvoltarea mereu ascendentă a societății noastre socialiste, puternica revoluție tehni- co-științifică contemporană obligă învățămîntul superior să se concentreze asupra principiilor, asupra esențialului, asupra cunoștințelor cu valabilitate îndelungată, a- supra proceselor caracteristice domeniului studiat, să se orienteze spre domenii care reprezintă priorități în tehnologia și _ activitatea economică modernă. Critica adusă cercetării științifice de către tovarășul Nicolae Ceaușescu __ a spus vorbitorul — vizează deopotrivă și învățămîntul superior. Și aici mai este mult de făcut pentru folosirea integrala, in scopuri utile societății, a potențialului științific al cate'drelor.După ce a făcut o succintă trecere în revistă a realizărilor obținute de cercetătorii științifici din chimie și metalurgie în cinstea Congresului, tov. iancu Dragan, delegat al organizației de partid a municipiului București, directorul Institutului de cercetări metalurgice, a relevat contribuția pe care cercetarea în domeniul metalurgiei trebuie să o aducă la creșterea producției de metal și la îmbunătățirea structurii acesteia — sarcină principală trasată acestui domeniu de cercetare pentru viitorul cincinal. în această direcție au și fost inițiate unele acțiuni ; în timpul dezbaterii documentelor pregătitoare ale Congresului, cercetătorii au făcut propuneri valoroase, care urmează să fie luate în studiu. Dezvoltarea cu succes a cercetării face necesară și îmbunătățirea metodologiei de întocmire a planurilor de cercetare. La întocmirea și definitivarea lor să se cunoască din timp temele prezentate de unitățile productive și problemele de perspectivă, ale dezvoltării economiei țării. Este, de asemenea, necesar să se așeze mai grabnic activitatea unităților de cercetare pe principiul gestiunii economice proprii.Tov. Clotilda Constantinescu, delegată a organizației județene de partid Buzău, directoarea liceului „Mihail Eminescu" din Buzău, a relevat în cuvîntul său grija și atenția deosebită de care se bucură școala și slujitorii ei din partea conducerii de partid și de stat. Directivele C.C. al P.C.R. adoptate de plenara din 1968. Legea învățămîntului, Statutul personalului didactic din România au orientat ferm, cu înaltă principialitate și previziune științifică, procesul de dezvoltare și modernizare a școlii românești de toate gradele, de ridicare a nivelului de cultură al întregului popor. In legătură cu 

sarcinile deosebit de importante trasate școlii in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitoarea a făcut o serie de propuneri concrete. Astfel, în contextul generalizării învățămîntului o- bligatoriu de 10 ani, principalul obiectiv al procesului de dezvoltare a școlii noastre în următoarea etapă, elementele de preprofesio- nalizare din noile clase a IX-a și a X-a să fie diferențiate pe localități (exemplu stenografie, menaj, țesut, croitorie, artizanat, lăcă- tușerie etc.). Relevînd succesele obținute ia bacalaureat de prima promoție de absolvenți ai școlii de cultură generală de 12 ani, vorbitoarea a exprimat opinia unor cadre didactice și părinți de a se îmbogăți conținutul acestui examen prin introducerea — ca probe obligatorii la toate secțiile — a istoriei și geografiei patriei, discipline cu o ăSmnificație deosebită în formarea profilului moral-cetățe- ne'sc al tineretului, în educarea sa patriotică.1 Referindu-se la amplul proces de modernizare a structurii școlii superioare românești, preconizat de directivele conducerii partidului nostru, la eforturile depuse pentru perfecționarea planurilor și programelor de învățămînt, tov. 
Ștefan Pascu, delegat al organizației județene de partid Cluj, rectorul Universității „Babeș-Bolyai", a subliniat cerința fundamentală pe care partidul o pune în fața învățămîntului nostru superior : pregătirea cadrelor calificate de care va avea nevoie societatea noastră socialistă în perspectiva dezvoltării sale, cu precădere în domeniul tehnic și economic. în această ordine de idei, încă de pe acum, trebuie bine gîndite și pregătite pentru a fi incluse în planurile de învățămînt acele discipline care vor deveni mîine de stringentă actualitate. Ar fi de dorit ca Ministerul învățămîntului să organizeze o dezbatere în rîndul specialiștilor pentru a stabili, din timp,'acele direcții de formare a cadrelor de care vor avea nevoie economia, cultura, știința românească. în continuare, vorbitorul s-a oprit asupra cîtorva aspecte ale organizării și dezvoltării cercetării științifice în instituțiile de învățămînt superior. Combătînd orice tendință de uniformizare a activității științifice, este nevoie de o chibzuită utilizare a forțelor de cercetare, de concentrarea lor pe probleme esențiale, de evitarea dispersării tematicii care irosește forțele și diminuează randamentul cercetării în ce privește cercetările aplicative, Ministerul învățămîntului să aibă cunoștință mai exact de cerințele altor ministere, să repartizeze catedrelor temele de cercetare, să inițieze colaborarea între diferite instituții de învățămînt superior ; o parte din beneficiile realizate prin contractele de colaborare știință-producție să revină instituțiilor de învățămînt respective.Tov. Tudor Tuțuianu, delegat al organizației județene de partid Tulcea, secretarul Comitetului de partid de la I.A S. Rahmanu, a menționat că transformarea unităților agricole de stat în centre moderne de mare producție, în întreprinderi puternice agro-indus- triale în care să se aplice pe scară largă cuceririle științei și practicii celei mai avansate, tehnologiile moderne de înaltă productivitate necesită eforturi deosebite din partea tuturor lucrătorilor, perfecționarea formelor de ridicare a calificării profesionale. Cursurile agrozootehnice și ciclurile de conferințe nu asigură în suficientă măsură pregătirea profesională a mecanizatorilor. Ar fi de dorit ca, pe lîngă liceele agricole, să se organizeze cursuri de scurtă durată pentru lucrătorii din unitățile a- grlcole de stat, în care să se prezinte caracteristicile tehnice ale noilor mașini și modul de utilizare a lor pe ogoare ; tot astfel, s-a propus înființarea și în județul Tulcea a unui liceu de specialitate, cu profil agricol, mecanic sau economic.Exprimînd adeziunea deplină și unanimă a studențimii patriei noastre Ia politica internă și externă a partidului și statului nostru, la documentele supuse dezbaterii Congresului, tov. Traian Ștc- fănescu,' delegat al organizației de partid a municipiului București, președintele U.A.S.R., s-a oprit mai pe larg asupra unor aspecte ale perfecționării pregătirii științifice și practice a studenților în anii de facultate, arătînd că, deși au fost luate unele măsuri, în organizarea practicii în producție a studenților nu s-a ajuns încă la soluții eficiente, care să asigure cu adevărat o temeinică pregătire profesională 
a viitorilor specialiști. Ministerul învățămîntului, Consiliul Național al Cercetării Științifice, alte foruri interesate au menirea să dezbată și să elaboreze de comun acord condițiile organizatorice si conținutul acestui capitol important al vieții universitare.în cuvîntul său, tov. Aron Popa, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, rectorul Institutului de mine din Petroșani, s-a referit în mod deosebit la proble

mele pregătirii cadrelor de muncitori și specialiști pentru industria minieră, menționînd că fluctuația forței de muncă, ce se remarcă la unele dintre exploatările miniere, datorită printre altele și perioadei lungi de instructaj, la angajare, timp în care nu se ia contact cu producția, impune găsirea unor forme mai potrivite de instruire decît cele actuale. Forma de pregătire prin cursuri de calificare de scurtă durată și încadrarea imediată în producție pare să fie mai adecvată pentru această ramură de producție. Concomitent sînt necesare și revizuirea planurilor de învățămînt și scurtarea duratei de școlarizare în școlile profesionale, în Condițiile generalizării școlii de 10 ani, organizarea unor cursuri periodice pentru completarea cunoștințelor muncitorilor calificați în vederea promovării în categorii superioare care să-i facă âpți pentru operațiile complexe în subteran. Ținînd seama de rolul deosebit al subinginerilor în producție, se impune alegerea cu mai mult discernămînt a disciplinelor și conținutului cursurilor de sub- ingineri, accentuarea pregătirii lor practice. Apreciind ca utilă lărgirea rețelei de specialități, vorbitorul a propus înființarea unei secții de subingineri pentru sectorul siderurgic la Hunedoara.Tov. Constantin Drăgan, delegat al organizației județene de partid Gorj, prim vicepreședin
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după ceea ce dă societății!

te al C.C. al U.G.S.R., a prezentat în cuvîntul său unele aspecte ale utilizării și perfecționării forței de muncă, ale pregătirii și calificării profesionale a tehnicienilor și inginerilor. Cu toate rezultatele obținute în pregătirea cadrelor de muncitori calificați, în a- cest domeniu se mai înregistrează greutăți, rămîneri în urmă. îndeplinirea obiectivelor trasate de documentele Congresului face necesară alcătuirea unor planuri de perspectivă a pregătirii cadrelor pe ramuri de activitate, valorificarea mai largă a forței de muncă prin extinderea sistemului de însușire de către muncitori a unei a doua meserii, prin sistemul de policalificare, pregătirea din timp a cadrelor calificate pentru noile obiective economice, cu sprijinul întreprinderilor economice similare existente, găsirea unor mijloace de popularizare, cointeresare și alte forme de stimulare care să contribuie la orientarea tineretului spre diferite meserii. O atenție mai mare se cuvine acordată formării și repartizării cadrelor cu pregătire superioară. în prezent, necesitățile e- ■conomiei naționale nu sînt integral satisfăcute nu numai din lipsa un8r specialiști, ci mai ales din cauza repartizării neraționale a celor existenți. Distribuția cadrelor inginerești pe ansamblul economiei nu este corelată cu nevoile concrete ale unităților, cu gradul lor de complexitate tehnică, cu importanța lor pentru economia națională. De aceea, este necesar ca încadrarea întreprinderilor cu cadre de specialitate să se facă în viitor pe baza unor normative unitare.Sîntem cu totul de acord cu cri- ticile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la unele stări de lucruri din institutele de cercetări științifice, cu necesitatea lichidării hotărîte a spiritului de feudă în domeniul cercetării, a spus tov. Nicolae Murguleț, delegat al organizației de partid a municipiului București, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice. Pe bună dreptate s-a arătat în Raport că tematica de cercetare și potențialul științific nu sînt în suficientă măsură orientate spre întărirea bazei 

tehnico-materiale a țării, durata ciclului de cercetare-valorificare este prea mare, iar receptivitatea față de introducerea progresului tehnic a ramurilor din sfera producției materiale este încă scăzută. Căile pentru remedierea acestor stări de lucruri au fost fundamentate științific și cu clarviziune de partid în documentele supuse dezbaterii Congresului și ele vizează în principal legarea nemijlocită a cercetării de cerințele producției materiale, orientarea prioritară spre cercetările aplicative și de dezvoltare, fără a minimaliza cercetările fundamentale, elaborarea unor programe prioritare de cercetare, aplicarea principiului opțiunilor. în lumina acestor obiective, C.N.C.S. își va îmbunătăți sistemul de muncă, de planificare a cercetării științifice, va manifesta mai multă operativitate în îndrumarea activității oamenilor de știință. Vorbitorul a subliniat necesitatea ca ministerele și celelalte organe centrale care au în subordine atît unitățile de cercetare, cît și întreprinderile industriale, să se considere în mai mare măsură decît pînă în prezent principalele forțe motrice în introducerea progresului tehnic în economie, urmărind cu perseverență stimularea conlucrării tuturor forțelor în desfășurarea procesului cerce- tare-proiectare-producție și accelerarea valorificării rezultatelor obținute.

Delegatul organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, tov.' 
Crișan Adalbert, prim-secretar al comitetului județean de partid, a făcut unele observații cu privire la asigurarea forței de muncă pentru noile obiective prevăzute în planul de dezvoltare economică a județului, Ministerul Invățămîntu- lui și ministerele economice avînd obligația să se îngrijească de pe acum de atragerea și pregătirea tineretului prin învățămîntul profesional și ucenicie la locul de muncă. Vorbitorul a sugerat reprofilarea unora dintre liceele de cultură generală din județ pe diferite specialități tehnice, diversificarea în perspectivă a meseriilor care se pregătesc la grupul școlar de construcții ce se va înființa în județ, organizarea unei secții de subin- gineri pentru ramura construcții, depinzînd de Institutul politehnic din Cluj. Totodată, este de dorit să fie repartizate în județ mai multe cadre cu pregătire superioară, îndeosebi economiști, juriști, medici, cadre didactice, a căror absență se resimte pe plan local. ,,In cuvîntul său, tov. Ștefan 
Bălan, delegat al organizației județene de partid Galați, ministrul, învățămîntului, a subliniat că asi- gurînd pregătirea forței de muncă învățămîntul are un rol social de bază în ridicarea gradului de cultură al întregului popor. Directivele C.C. al P.C.R. și . Legea in- vățămîntului determină orientarea și cadrul de dezvoltare a învățămîntului românesc pe o lungă perioadă de timp ; partidul și personal tovarășul Nicolae Ceaușescu au sprijinit școala în drumul ei mereu ascendent spre perfecționare și modernizare. Referindu-se la o serie de sarcini directe incluse în acest amplu program de dezvoltare a școlii de toate gradele, vorbitorul a relevat preocupările Ministerului învățămîntului, ale forurilor de învățămînt pentru soluționarea numeroaselor probleme complexe legate de începerea din această toamnă a generalizării școlii de 10 ani, pentru găsirea tinor formule mai adecvate de orientare profesională a elevilor, de calificare a ti
neretului în producție, în raport 

cu aptitudinile, cu cerințele de cadre ale dezvoltării societății socialiste. Realizarea programului special de pregătire a cadrelor între anii 1971—19Ș0, optimizarea raportului dintre numărul muncitorilor, al cadrelor medii de specialitate, al subinginerilor și inginerilor, încadrarea în producție a tinerilor absolvenți ai școlii generale care nu-și continuă studiile pe trepte superioare de școlarizare — sînt numai cîteva din problemele pe care Ministerul învățămîntului, ministerele economice și conducerile întreprinderilor vor trebui să le rezolve împreună în viitorul apropiat. Dezvoltarea și modernizarea învățămîntului superior — înțeleasă ca un amplu proces de perfecționare a planurilor, programelor și cursurilor — are în vedere realizarea unei durate mai raționale a studiilor, pregătirea studenților pe profile mai largi, în pas cu tendințele revoluției tehnico-științifice și cu cerințele economiei socialiste în necontenită diversificare. In acest context amplu se înscrie și preocuparea majoră a școlii și cadrelor didactice pentru educarea civică a tineretului, pentru formarea în spiritul marxism-leninismului a noilor generații, pentru creșterea responsabilității acestora față de propria pregătire și comportare în societate.Vorbind despre mijloacele de creștere a productivității muncii de cercetare' științifică, tov. Nico

lae Cristea, delegat al organizației județene de partid Prahova, director științific al Institutului de cercetări foraj-extracție din Cîm- pina, s-a referit la necesitatea a- plicării unor tehnici moderne de lucru în știință. Ceea ce nu înseamnă însă că succesul în munca științifică depinde numai de baza materială a cercetării. Succesul în această activitate atît de complexă depinde în primul rînd de creativitatea, de talentul cercetătorului, care se cer mai intens cultivate și formate în anii de facultate, prin- tr-un program cît mai adecvat de pregătire specială care să cuprindă atît studiul unor probleme fundamentale, rezolvarea unor teme de cercetare, cît și însușirea unor tehnici de lucru.Tov. Gheorghe Pușkaș, delegat al organizației județene de partid Mureș, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș, a relevat conlucrarea și colaborarea strînsă, frățească în ca- re-și desfășoară activitatea cadrele didactice și oamenii de știință români, maghiari și de alte naționalități, expresie elocventă a rezolvării principiale, pe baze mar- xist-leni'niste, a problemei naționale de către partidul nostru. De relevat că . măsurile importante preconizate de partid pentru perfecționarea învățămîntului superior se reflectă, de pe acum, în îmbogățirea și diversificarea activității instructiv-educative din facultăți. Continuarea acestui proces de modernizare nu este de conceput însă fără o strădanie și un efort neobosit al cadrelor didactice pentru îmbogățirea lecțiilor, pentru permanenta actualizare a programelor și cursurilor.Referindu-se la unele probleme privitoare la asigurarea cadrelor calificate de care au nevoie județele țării, tov. Marin Drăgan, delegat al organizației județene de partid Teleorman, prim-secretar al comitetului județean de partid, a arătat că în momentul de față dispun de o pleiadă de tineri specialiști care obțin rezultate meritorii în producție. Cu toate acestea, printre noii ingineri sînt și unii mai slab pregătiți profesional 

și politic, care din această cauză nu se bucură de prestigiul și autoritatea necesare. Comportarea unora dintre ei, mai ales din agricultură, creează impresia că nici măcar nu le place meseria pe care și-au ales-o. Pornind .de la asemenea observații, vorbitorul a menționat îndatorirea cadrelor didactice, a organizațiilor de partid din instituțiile de învățămînt superior de a pregăti cu toată grija pe tinerii ce le-au fost încredințați, știut fiind că, o dată încadrați în producție, noii specialiști primesc importante răspunderi materiale și cetățenești. în altă ordine de idei, a fost făcută propunerea de a se organiza unele școli intercoopera- tiste care să pregătească muncitorii necesari exploatării și întreținerii sistemelor de irigații. Ținînd cont de faptul că județul se numără printre primele producătoare de semințe de legume s-a sugerat și înființarea în județ a unei stațiuni experimentale de legumicultură.Tot" despre problemele pregătiri! muncitorilor calificați și tehnicienilor pentru unitățile economice din județ a vorbit și tov. Gheorghe 
Burlui, delegat al organizației județene de partid Brăila, președintele consiliului sindical local, care a menționat, printre altele, obligația unor ministere economice și organizații centrale, care au în subordine școli profesionale și tehnice, de a se ocupa cu mai multă răspundere de extinderea și modernizarea spațiilor de școlarizare, de crearea unor condiții tot mai bune de studiu și de viață elevilor din aceste școli.Tov. Horia Hulubei, delegat al organizației de partid a municipiului București, președintele Comitetului pentru energia nucleară, și-a început cuvîntul printr-o propunere. Ținînd seama de perspectivele care se deschid utilizării energiei atomice în scopuri pașnice în țara noastră, Ministerul Ifivățămîntului și Comitetul pentru y energie nucleară să organizeze o școală tehnică, menită să pregătească cadrele medii pentru nevoile domeniului fizicii atomice. Insușindu-și critica făcută la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu acelor cercetători care consideră că totul este „să cerceteze" și „să publice", nu • să ofere rezultate concrete societății, vorbitorul a apreciat că datoria fiecărui om de știință este să fie util prin munca sa societății în mijlocul căreia trăiește, să contribuie la dezvoltarea și progresul acestei societăți, la modernizarea întreprinderilor sale. Un portofoliu cu rezultate de cercetare care să fie utilizate a- tunci cînd e nevoie — măsură inițiată pretutindeni în lume de marile industrii — și-ar justifica pe deplin existența și la noi, per- mițînd o mai chibzuită utilizare a potențialului uman și material de cercetare.Despre cadrul prielnic creat de societatea socialistă pentru pătrunderea spiritului științific în activitatea și mentalitatea oamenilor, despre rolul școlii în formarea a- cestei opinii generale propice promovării științei în toate domeniile vieții a vorbit în cadrul lucrărilor secțiunii tov. Cristofor Simionescu, delegat al organizației județene de partid Iași, rectorul Institutului politehnic din Iași. Dar pentru ca școala să-și poată îndeplini cu a*-  devărat importantul său rol social, de factor de cultură și civilizație are nevoie de stabilitate, de temeinicie. Corecțiile prea frecvente azi într-un sens și mîine în cel opus îi dăunează grav. VorbitorulK a criticat tendința de a se modifica organizarea și structura bacalaureatului de la un an la altul, de a se schimba succesiv manualele fără vreo motivație științifică sau metodică precisă, de a se oscila de la o extremă la alta în predarea .lecțiilor, într-un cuvînt de a nu se urmări cu suficientă răbdare efectele unei măsuri, mijloacele cele mai științifice pentru modernizarea școlii.Arătînd că școala de 10 ani reprezintă cu adevărat un pas important în ridicarea nivelului de. cultură al poporului, tov. Rodica 

Alexandru, delegată a organizației județene de partid Suceava, directoarea liceului „Ștefan cel Mare", a subliniat că școala este și prima verigă în pregătirea cadrelor, a ■ forței de muncă. Măsurile stabilite de partid i-au asigurat școlii un cadru adecvat de lucru, o orientare fermă. Ho- tărîtoare este de acum înainte activitatea organizatorică, practică, concretă a slujitorilor școlii, a fo-/ rurilor de învățămînt pentru aplicarea acestor măsuri în viață. Pen- ,■ tru aceasta însă cadrele didactice au nevoie de mai mult sprijin în efortul pe care trebuie să-1 facă pentru continua perfecționare a pregătirii lor științifice, pentru situarea permanentă în actualitatea științifică și pedagogică. O formă utilă de perfecționare ar fi semi- nariile periodice — sub egida institutelor pedagogice, a inspectoratelor școlare și societăților științifice ale cadrelor didactice — care să facă informări și dezbateri asupra problemelor de actualitate, înlocuind eficient consiliile pedagogice, 

de multe ori tributare formalismului.In cuvîntul -său, tov. Jean LI- vescu, delegat al organizației de partid a municipiului București, rectorul Universității din București, a subliniat că una din cele mai valoroase achiziții ale universității — căreia încă' nu s-a reușit să i se dea viață cu toată hotărîrea — este conducerea colectivă universitară, crearea consiliilor profesorale și a senatelor. într-o asemenea problemă mult discutată de opinia publică de specialitate pe plan mondial — și care în țări cu vechi tradiții de școală și cultură nu și-a găsit încă o rezolvare adecvată țării respective — partidul nostru a preconizat o soluție dintre cele mai bune, care reprezintă cu adevărat o lărgire a democrației universitare. In acest context însă este de dorit ca toți membrii senatelor și consiliilor profesorale să-și exercite perseverent îndatoririle, să-și dezvolte răspunderea personală și colectivă.Delegatul organizației județene de partid Bihor, tov. Victor Bolo- jan, prim-secretar al comitetului județean de partid, a făcut propuneri cu privire la unele teme de cercetare privind mai buna valorificare a bogățiilor și resurselor locale, care-și așteaptă rezolvarea din partea specialiștilor. Totodată, a criticat practica unor ministere și instituții centrale de a îngreuna activitatea unităților din județe cu o avalanșă de hîrtii și de circulari, care răpesc mult din timpul productiv de lucru al unor specialiști și cadre cu munci de răspundere din aceste unități. O altă problemă care merită atenție, a spus vorbitorul, este mai buna organizare a sistemului de pregătire practică a elevilor din școlile profesionale. Este știut că meseria se învață cel mai bine lucrînd direct. De aceea, propun ca la întreprinderi să se organizeze ateliere-școa- lă, corespunzător dotate, unde elevii să lucreze pe baza unui plan de producție. Aceasta ar permite ca ei să se deprindă cu mașinile pe care le are întreprinderea în dotațe, pe de-o parte, iar pe de altă parte i-ar ajuta să-șl însușească o meserie în condiții cît mai bune, să se obișnuiască cu munca și disciplina în producție.Studenta Alexandrina Cctzur, delegată a organizației județene de partid Iași, referindu-se la slaba eficiență a actualului sistem de organizare a practicii de producție a studenților, a făcut propunerea ca această etapă din pregătirea studentului să fie mai mult o expresie a muncii de concepție, o modalitate de însușire a artei inginerești, să aibă mai multă contingență cu cercetarea științifică.Referindu-se la dezvoltarea învățămîntului superior, tov. Ion Cu
rea, delegat al organizației județene de partid Timiș, rectorul Universității din Timișoara, a subliniat că învățămîntul formativ este singurul mod de a învăța al viitorului, al unei epoci în care cuceririle științei și tehnicii se succed vertiginos. De aceea în activitatea universitară trebuie să fie stimulată nu memorarea mecanică, nu depozitarea întîmplătoare de cunoștințe, ci puterea de selectare, de înțelegere a tinerilor, capacitatea lor creatoare, inteligența.în scurta sa intervenție tovarășul Nicolae Albăstroiu, delegat al organizației județene Gorj, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid Tg. Cărbunești, a reluat problema necesității dezvoltării pe plan local a unor licee de specialitate și școli profesionale care să asigure pregătirea cadrelor calificate solicitate de dezvoltarea economică a județului respectiv.La rîndul său, tovarășul Ion Tu- 
toveanu, delegat al organizației județene de partid Mureș, șeful Academiei Militare, s-a referit pe larg la problemele perfecționării și dezvoltării învățămîn- tului militar. Parte integrantă a învățămîntului românesc, învățămîntul militar a cunoscut o continuă perfecționare, asigurînd formarea cadrelor necesare Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.Tovarășa Steliana Stănescu, delegată a organizației județene de partid Argeș, directoare adjunctă la Școala generală nr. 1 din Pitești, s-a referit la problemele orientării absolvenților școlii generale spre învățămîntul.,. profesional, liceele de specialitate, îndeosebi din acele sectoare care se dezvoltă într-un județ sau altul, sau în care cerințele de cadre ale economiei sînt mai mari. în privința liceelor de specialitate este necesar să se reglementeze mai precis modalitățile de repartizare în producție a absolvenților acestora.în încheierea dezbaterilor s-a dat citire unui proiect de concluzie a discuțiilor. Mai mulți delegați au făcut observații și propuneri pentru îmbogățirea și definitivarea acestei sinteze. în unanimitate, delegații prezenți în această secțiune au dat mandat tovarășului Leonte Răutu să prezinte în ședința plenară a Cohgr.esului concluziile dezbaterilor Secțiunii pentru problemele pregătirii forței de muncă, a cadrelor, învățămînt șl știință.
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SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE

DEZVOLTĂRII ORÎNDUIRII SOCIALE Șl DE STAT
Sala mică a Palatului Republicii a găzduit vineri și sîmbătă lucrările Secțiunii Congresului al X-lea pentru problemele dezvoltării orînduirii sociale și de stat, prezidate de tovarășul Iănos Fazekas.Caracterizate printr-un pronunțat caracter de lucru, dezbaterile au constituit pentru toți cei pre- zenți— delegați reprezentînd toate organizațiile județene de partid și numeroși invitați — un prilej de a-și afirma totala adeziune față de politica internă și externă a partidului, față de ideile și indicațiile de o valoare excepțională cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la perfecționarea orînduirii sociale și de stat, în contextul sarcinilor generale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Vorbitorii au formulat numeroase propuneri menite să contribuie la perfecționarea tuturor raporturilor sociale, a suprastructurii, îmbunătățirea formelor de organizare și conducere a societății, dezvoltarea democrației socialiste.Participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat hotărîrea de a vota — în virtutea mandatului ce le-a fost încredințat de comuniștii pe care-i reprezintă — pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în' funcția de secretar general al partidului.

*în cuvîntul său, tovarășul profesor universitar Ion Ceterchi, delegat al organizației de partid a municipiului București, a relevat , faptul că una din caracteristicile fundamentale ale documentelor prezentate Congresului este spiritul lor marxist-lenlnist profund științific. Este meritul partidului, al conducerii sale colective, în cadrul căreia un rol deosebit îi revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a fi formulat o serie de aprecieri de o importanță teoretică și practică deosebită, realiste, în legătură cu rolul partidului și statului în socialism, necesitatea dezvoltării neabătute a democrației, ca o legitate obiectivă a construcției socialiste, rolul și importanța națiunii în epoca contemporană și corelația organică dintre sarcinile naționale și cele internaționale ale partidului și statului.Dezvoltarea statului socialist a spus vorbitorul — se produce în strînsă îmbinare cu aceea a națiunii socialiste. Realitatea lumii contemporane dezminte părerile după care națiunea ar reprezenta 
o etapă depășită istoricește. Statul socialist îndeplinește un rol deosebit în propășirea națiunii socialiste și în realizarea deplină a suveranității sale. în grija sa pentru dezvoltarea și adîncirea democratismului socialist, partidul nostru are — așa cum reiese și din documentele Congresului — o viziune realistă, în lumina căreia democrația se corelează în mod necesar cu libertatea, cu răspunderea, cu disciplina, iar drepturile cu îndatoririle sociale.Vorbitorul a făcut, totodată, unele propuneri în vederea perfecționării legislației, îmbunătățirii modului de pregătire și elaborare a proiectelor de acte normative.Avînd în centrul preocupărilor sale realizarea grandiosului program de dezvoltare multilaterală a patriei, de edificare deplină a socialismului în România — a subliniat în cuvîntul său tovarășul Ion 
Stănescu, delegat al organizației județene de partid Dolj, președintele Consiliului Securității Statului — partidul nostru a desfășurat 
o activitate stăruitoare de continuă perfecționare a orînduirii sociale și de stat, de îmbunătățire a formelor de organizare și conducere a societății, de dezvoltare a democrației socialiste. Are o semnificație deosebită pentru noi teza cuprinsă în Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia statul nu se transformă într-un organism deasupra claselor, a societății, ci se integrează organic în societatea socialistă.Vorbitorul a reliefat pe larg că, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, Comitetul Central al partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu au dat dovada unei înalte principialități comuniste, au dovedit spirit de dreptate, o înaltă ținută morală, curaj în dezvăluirea greșelilor și respect față de adevărul istoric, făcînd dreptate celor care au suferit pe nedrept. Susțin întru totul — a spus vorbitorul — propunerea făcută de secretarul general al C.C. al P.C.R. ca Congresul să examineze unele fenomene negative din trecut.în continuarea cuvîntării sale, vorbitorul a subliniat însemnătatea deosebită a apărării secretului de stat, a zădărnicirii, cu concursul larg al maselor, a oricăror acțiuni dușmănoase, a faptelor antisociale, a oricăror încălcări ale normelor de conviețuire socială.După ce a apreciat valoarea teoretică remarcabilă a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Constantin 
Amariei, delegat al organizației de partid a județului Vaslui, prim- vicepreședinte al consiliului popular județean, a făcut o cuprinzătoare analiză a activității consiliilor populare. Vorbitorul s-a o- prit și asupra unor deficiențe ale unor organe centrale care-și exercită îndrumarea și controlul numai prin hîrtii. El a arătat că în de
curs de un an de zile, nimeni din 

conducerea Consiliului Superior al Agriculturii nu și-a găsit timp pentru a se deplasa măcar o zi și în județ, că organele locale nu primesc sprijinul cuvenit din partea Ministerului Sănătății, Ministerului învățămîntului. că uneori reprezentanții organelor centrale se mulțumesc cu constatări și nu se ocupă de finalizarea operativă a u- nor măsuri care le impun realitățile vechi.în spiritul hotărîrilor Congresului al IX-lea și Conferinței Naționale a partidului — a arătat tovarășul loan Ienciu, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean — în ultimii ani au fost adoptate măsuri de mare eficiență pentru continua perfecționare a activității organelor de stat și exercitarea atribuțiilor lor. Relevînd eficiența acestor măsuri, vorbitorul a făcut unele propuneri cu privire la întărirea legăturilor organelor locale cu masele largi de cetățeni.Anii care au trecut de la Congresul al IX-lea — a relevat în cadrul dezbaterii tovarășul Do- 
mokos Geza, delegat al organizației județene de partid Sibiu, redactor șef adjunct al ziarului „E- lore“ — au confirmat pe deplin justețea tezei potrivit căreia națiunea socialistă își păstrează încă timp îndelungat rolul său în opera de construire a socialismului și comunismului, că forța conducătoare a națiunii, partidul comunist, realizează contopirea și unirea trainică a ideilor socialismului cu con? știința națională. Succesele repurtate în traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului atestă, în același timp, că patriotismul — acest sentiment nobil— a căpătat. în socialism semnificații noi, și-a îmbogățit conținutul, devenind o puternică forță de progres. Evocînd rezolvarea principială, justă a problemei naționale în Republica Socialistă România, vorbitorul a subliniat că o trăsătură definitorie a a- cestei politici — novatoare, dinamice — o,. constituie tabloul dezvoltării impetuoase a culturii naționalităților conlocuitoare în perioada dintre cele două congrese. Acești patru ani, caracterizați printr-un iureș creator al culturii naționale românești, au /adus noi împliniri și mari satisfacții și creatorilor de valori spirituale a- parținînd. naționalităților conlocuitoare. Apreciind că documentele Congresului deschid noi perspective— în contextul general al dezvoltării culturale a patriei — pentru ridicarea culturii naționalităților conlocuitoare pe noi culmi, vorbitorul a făcut o seamă de sugestii privind folosirea mai eficientă a presei și radioului în activitatea de educare patriotică, cetățenească și estetică a populației maghiare, precum și în legătură cu îndrumarea de către C.S.C.A. a instituțiilor artistice care își desfășoară activitatea în limba maghi.ară.Subliniind că lucrările Congresului reflectă pregnant preocupările partidului nostru pentru continuarea susținută a operei de perfecționare a tuturor raporturilor sociale, pentru îmbunătățirea formelor de organizare și conducere a societății, tovarășul general locot. 
Ion Coman, delegat al organizației județene de partid Olt, adjunct al ministrului forțelor armate, a spus : Procesul de continuă perfecționare a instituțiilor suprastructurale ale societății noastre, inițiat și condus de partid, a cuprins și armata — important organism al puterii de stat, menit să asigure în orice moment apărarea cuceririlor noastre socialiste, a muncii' pașnice a' poporului. în concordanță cu hotărîri- le și indicațiile conducerii de partid și de stat, comandanții, consiliile politice, organizațiile de partid desfășoară o muncă susținută pentru a imprima în toate compartimentele vieții ostășești spiritul novator si dinamismul caracteristic activității partidului nostru.Vorbitorul a arătat că una din manifestările cele mai pregnante ale adîncirii democratismulu. orin- duirii noastre — dezvoltarea multilaterală a personalității constructorilor socialismului — își găsește o convingătoare afirmare și în armată. Contribuind la opera de formare a tinerei generații, susținută pe multiple planuri în societatea noastră — în familie, școală, în organizațiile de tineret, înalte instituții de stat' și obștești — viața militară îmbogățește profilul spiritual al celor veniți să slujească sub arme. »Au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de pregătire multilaterală — politică, mimară, de specialitate — a cadrelor și instruirii și educării trupelor. în comandamentele și unitățile militare există o permanentă preocupare pentru perfecționarea activității de conducere, îndrumare și control, pentru funcționarea tuturor componentelor - organismului militar în strictă conformitate cu cerințele legijor țării.O parte însemnată a intervenției tovarășului Nicolae Hudițeanu— delegat al organizației județene de partid Constanța, președintele C.A.P. Comâna — s-a referit la importanța deosebită pe care o are pentru întreaga viață socială practica constantă a conducerii partidului de a se consulta cu no loru),— cu muncitorii, cu intelectualii, cu țăranii, înaintea adoptării ori

cărei hotărîri importante. Promotorul acestei practici este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul a subliniat totodată valoarea deosebită pe care o au pentru construirea socialismului măsurile preconizate în Raportul C.C. al P.C.R. pentru perfecționarea cadrului instituțional în care cetățenii să-și poată exprima liber și nestînjenit opinia asupra modului în care se gospodăresc treburile țării, să poată critica neajunsurile ce apar în activitatea unor organe de partid și de stat, să facă propuneri pentru remedierea acestora.în cuvîntul său, tovarășul Avram 
Bunaciu, delegat al organizației județene de partid Arad, președintele Comisiei Constituționale a Marii Adunări Naționale, s-a referit în mod deosebit la valoarea teoretică principială, profund mar- xist-leninistă, în caie sînt abordate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu problemele evoluției statului în societatea socialistă multilateral dezvoltată. Vorbitorul a apreciat că principalul document al Congresului definește în mod științific, marxist-leninîst, funcțiile actuale ale statului, luînd în considerare întreg ansamblul condițiilor sociale interne și internaționale contemporane. în literatura noastră juridică — a spus vorbitorul — s-a scris mult despre stat, dar nu au fost niciodată rezolvate problemele atît de clar 
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cum o face Raportul secretarului general.în actuala etapă istorică se afirmă tot mai puternic rolul statului în societate, sporesc atribuțiile sale în organizarea și conducerea vieții sociale — a arătat tovarășul Ștefan Boboș, delegat al organizației județene de partid Neamț, prim-secretar al comitetului județean de partid.După ce a subliniat că activitatea desfășurată de către consiliile populare, de la constituirea lor și pînă în prezent, demonstrează grăitor viabilitatea măsurilor inițiate de partid, vorbitorul s-a referit la faptul că unele prevederi ale legii de organizare și funcționare a consiliilor populare ce se referă la consiliile populare municipale nu sînt aplicate pînă la capăt. Reliefînd că spre organele locale se îndreaptă încă o mare avalanșă de hîrtii, vorbitorul a propus să se elaboreze reglementări ■ stricte în acest sens și să se grăbească aplicarea măsurilor ho- tărîte de Conferința Națională privind reducerea aparatului de stat, începînd cu ministerele și ternji- nînd cu unitățile și instituțiile mai mici. în cuvîntul său, vorbitorul a propus, de asemenea, să se Studieze rolul și atribuțiile unor bănci, bunăoară a Băncii de investiții. \în cadrul preocupărilor pentru întărirea și dezvoltarea statului nostru, a arătat tovarășul general lt. Steiian Țîrcă, delegat al organizației județene de partid Buzău, partidul nostru, secretarul general personal, se preocupă continuu de întărirea capacității de apărare a forțelor armate, pentru a fi gata să îndeplinească în orice moment misiunea încredințată de a apăra suveranitatea și independența patriei socialistei în prezent, unitățile sînt înzestrate corespunzător cu armament și tehnică de luptă ; s-a înfăptuit totala, mecanizare a armatei. Avem o bază materială de instruire bună; este datoria noastră — a spus vorbitorul — să luăm toate măsurile ca tot ceea ce ni s-a pus la dispoziție să fie folosit cu chibzuință, în scopul instruirii cît mai temeinice a militarilor, pregătirii armatei, pentru a fi gata oricînd, cu toată capacitatea sa de luptă, să răspundă la chemarea partidului și guvernului, să-și facă datoria în fața poporului.Tovarășul Mihai Szakâcs, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, maistru la exploatarea minieră Vulcan, a dat 

glas în cuvinte pline de căldură adeziunii comuniștilor, minerilor români, maghiari și- de alte naționalități față de politica internă și externă a partidului. El a reliefat, totodată, consecvența cu care partidul nostru a adoptat măsuri care au condus Ia lărgirea democrației socialiste, la asigurarea unui cadru corespunzător pentru punerea în valoare a capacităților creatoare ale tuturor membrilor societății, indiferent de naționalitate. între poporul român și oamenii muncii maghiari, germani și de alte naționalități s-au statornicit pentru totdeauna drepturi, libertăți și îndatoriri — față de partid și patrie — întru totul egale. Această politică, de care persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu este strîns legată, atestă odată mai mult caracterul profund democratic al societății noastre socialiste — a spus în încheiere vorbitorul.în cuvîntul său, tovarășul inginer Gheorghe Dinu, delegat al organizației județene de partid Prahova, a reliefat însemnătatea continuării în ritm susținut a operei de industrializare socialistă pentru întărirea capacității de apărare a țării.Vastul program de înnoire â orînduirii noastre de stat, de îmbunătățire a întregului mecanism al vieții sociale inițiat de conducerea partidului pe baza măsurilor stabilite de cel de-al IX-lea Congres și de Conferința Națio

nală s-a răsfrînt ca un factor dinamizator în toate sectoarele de activitate — a subliniat în intervenția sa tovarășul Teodor Coman, delegat al organizației de partid Tul- cea, prim-secretar al comitetului județean de partid.Relevînd faptul că mersul ascendent al orînduirii noastre socialiste, creșterea dimensiunilor o- perei de construcție socialistă și a frontului pe care se desfășoară această operă, oglindit amplu în programul economic și social-politic pus în dezbaterea Congresului, nu sînt posibile fără dezvoltarea și perfecționarea continuă a democrației socialiste, vorbitorul a spus: conducînd nemijlocit procesul dezvoltării democrației socialiste, partidul insistă asupra intensificării, participării tuturor membrilor societății noastre la dezbaterea și elaborarea politicii interne și externe, la adoptarea celor mai importante decizii și rqă- suri privind perfecționarea activității sociale, astfel încît progresul țării să fie în tot mai mare măsură rezultatul înțelepciunii, contribuției colective a întregii națiuni.Amplul și înnoitorul proces de perfecționare a statului — a spus în cuvîntul său tovarășa Cleopa
tra Angelescu, delegată a organizației de partid a municipiului București, . secretara Consiliului popular al sectorului 4 — se bazează în măsură tot mai mare pe aportul unor organisme obștești, al opiniei publice. O expresie elocventă a creșterii rolului acestor organisme o constituie crearea comisiilor de judecată, organe obștești care au o sferă largă de atribuțiuni, atît de influențare educativă, cît și de jurisdicție. Relevînd faptul că aceste comisii pot avea un rol din ce în ce mai mare în educarea socialistă a cetățenilor, în promovarea legalității și respectarea normelor de conviețuire socială, vorbitoarea a făcut propunerea — ținînd seama de faptul că aceste comisii se află la început de drum — ca Asociația juriștilor să se ocupe mai mult decît a făcut-o pînă acum de îndrumarea acestora, să inițieze acțiuni menite să le clarifice anumite probleme de jurisdicție. Revistele și publicațiile de specialitate — a spus vorbitoarea — ar putea, la rîndul lor, să găzduiască un util schimb de opinii despre activitatea acestor comisii spre a ajuta efectiv la promovarea largă a uneia dintre cele mai democratice forme de educare a maselor.Tovarășul Alexa Augustin, de

legat al organizației județene de partid Cluj, procuror general al Republicii Socialiste România, a reliefat că intensa activitate poli- tico-educativă desfășurată de partid, întărirea orînduirii socialiste, ridicarea nivelului de trai al populației, dezvoltarea moralei noi, întemeiată pe înaltele îndatoriri față de societate, adoptarea unor noi și importante acte legislative creează climatul necesar ca lucrătorii organelor de stat, activiștii organizațiilor obștești, cetățenii să respecte din convingere legile. Referindu-se pe larg la sarcinile privind prevenirea și combaterea manifestărilor antisociale, a infracțiunilor, întărirea legalității socialiste, vorbitorul a subliniat însemnătatea perfecționării continue a legislației. în acest context a propus urgentarea elaborării și adoptării .actelor normative privind o- crotirea minorilor, stabilirea unei proceduri unitare de constatare a pagubelor cauzate avutului obștesc, precum și în ceea ce privește răspunderea materială a persoanelor care administrează și gestionează bunurile proprietate socialistă.în cuvîntul său, tovarășul Nico
lae Blebea, delegat al organizației județene de partid Brașov, membru de partid din ilegalitate, a a- bordat unele aspecte ale necesității gospodăririi cu mai multă răspundere a fondului locativ al statului. Vorbitorul a relevat că în ultimii ani în județul Brașov, ca și 

în întreaga țară, s-au construit zece mii de apartamente pentru care s-au investit sute de milioane lei și a arătat că este necesar ca consiliile populare să activizeze a- sociațiile de locatari pentru păstrarea avutului obștesc, a bunurilor poporului.Viața a demonstrat cu prisosință utilitatea și eficacitatea măsurilor luate de conducerea de partid și de stat pentru organizarea rațională a aparatului de stat, pentru simplificarea acestuia, pentru a- propierea organelor de conducere centrală de unitățile de bază — a spus tovarășul Gheorghe Bobocea, delegat al organizației județene de partid Galați, adjunct al șefului direcției generale pentru îndrumarea consiliilor populare. Vorbitorul a criticat, totodată, faptul că unele cadre din aparatul consiliilor populare județene și uneori și din ministere și organe centrale au înțeles că atribuțiile sporite ale consiliilor ! populare merg numai pînă la nivelul județelor.Documentele pe care le dezbatem astăzi — a subliniat tovarășul E- 
tnilian Nucescu, delegat al organizației județene de partid Ilfov, președintele Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România — o- feră o viziune clară asupra configurației întregii organizări politice a societății românești în deceniul următor, în care se afirmă, cu vigoare sporită, rolul statului socialist ca exponent al unității so- cial-politice a poporului.în continuare, vorbitorul a arătat că în ultimii'•ani, în special după Congresul al IX-lea, a fost întreprinsă, sub îndrumarea partidului, o vastă operă legislativă, menită să asigure perfecționarea mecanismului vieții noastre sociale și de stat. în prezent sețaflă, de asemenea, în curs de elaborare o altă serie de proiecte de' acte normativa importante — cum sînt proiectele Codului civil și Codului de procedură civilă, Codului familiei și Codului-muncii. Această operă de codificare — a precizat vorbitorul — nu trebuie însă limitată la elaborarea legiuirilor de bază, oi trebuie extinsă la întreaga legislație, deoarece există multe domenii în care reglementările actuale creează dificultăți organelor chemate să le aplice și sînt generatoare de litigii între salariați și organizațiile socialiste.în cadrul măsurilor complexe de perfecționare a activității generale a statului, conducerea partidului a acordat și acordă o atenție deosebită consiliilor populare. Cadrul în 

care acestea sînt chemate să-și desfășoare activitatea, acordarea unor atribuțiuni și autonomii sporite au o bază juridică rațională și suplă concretizată în Legea organizării și funcționării consiliilor populare.- Prevederile acestei /legi — a arătat tovarășul Gheorghe Alecu, delegat al organizației județene de partid Prahova, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Ploiești — sînt bine fundamentate, ele pun la îndemîna consiliilor populare adevărate instrumente pentru exercitarea prerogativelor. Subliniind importanța deosebită a acestei legi pentru activitatea consiliilor populare, vorbitorul a formulat o serie de critici în legătură cu modul în care se asigură aplicarea ei în practică. în cazul consiliilor populare municipale — a precizat vorbitorul — se constată o anomalie care vine în contradicție vizibilă cu principiile legii. Atribuțiunile principale ale municipiilor în probleme de gospodărie comunală, comerț, învă- țămînt, sănătate și altele continuă să fie centralizate la județe. Propun ca organul specializat în probleme de administrație — Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală — să inter- , vină' cu toată răspunderea pentru aplicarea Legii de organizare și funcționare a consiliilor populare.în perioada care s-a scurs de la Congresul al IX-lea — a remarcat în cuvîntul său tovarășul Cornel 
Onescu — delegat al organizației județene de partid Iași, ministrul afacerilor interne — partidul nostru a inițiat o serie de măsuri deosebit de importante pe linia perfecționării formelor și metodelor de muncă ale aparatului de stat care s-au finalizat în scurt timp într-o mai strînsă legătură a acestuia cu masele largi populare.După ce a subliniat însemnătatea deosebită a acțiunilor de prevenire a infracțiunilor în dauna avutului obștesc, a unei atitudini ferme, combative în oazul încălcării legilor, vorbitorul a apreciat că presa, radioul și televiziunea pot contribui într-o măsură mai mare la formarea unei opinii intransigente împotriva celor care aduc daune proprietății socialiste. <•■ în încheiere, vorbitorul a spus : succesele dobîndite de Ministerul Afacerilor'Interne, forța sa combativă, își au izvorul în conducerea și îndrumarea permanentă a activității sale de către Partidul Comunist Român. Indicațiile conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal reprezintă și pentru noi călăuza sigură a unei activități rodnice pentru a- părarea cuceririlor revoluționare ale poporului nostru.în contextul activității generale pe care o desfășoară pentru înflorirea economiei, științei și culturii, conducerea partidului și statului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu — a subliniat tovarășul general maior loan Dincă, delegat al organizației județene de partid Brăila, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. — au acordat și a- cordă o atenție neslăbită creșterii capacității de apărare a patriei. Măsurile stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, de' plenarele Comitetului Central pentru îmbunătățirea organizării și înzestrării forțelor noastre armate, ridicarea nivelului lor de instruire și educare, pregătirea militară a tineretului, reînființarea gărzilor patriotice, corespund intereselor majore ale poporului nostru, răspunzător de viitorul și destinele României. A- prob din toată inima — a spus vorbitorul — concepția expusă în Raportul C.C. al P.C.R. potrivit căreia nu numai armata, ci fiecare cetățean,întregul popor trebuie să fie pregătit pentru apărarea independenței și suveranității României socialiste.în cuvîntul său, tovarășul Vasile 
Moroșan, delegat al organizației de partid județene Suceava, președintele consiliului popular al comunei Dorna Codrenilor, s-a oprit asupra creșterii aportului cetățenilor la rezolvarea unor probleme edilitar- gospodărești. El a arătat că măsurile stabilite de partid pentru sis- tematizarea comunelor și satelor au o deosebită importanță și a insistat asupra sarcinilor ce revin consiliilor populare pentru atragerea maselor de cetățeni la înfăptuirea acestei acțiuni inițiate de partid.Autonomia funcțională a consiliilor populare^ a arătat în intervenția sa tovarășul Dumitru Petrescu, delegat al organizației județene de partid Argeș, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, este stînjenită de multe ori de faptul că de la apariția anumitor legi pînă la elaborarea unor acte normative pentru aplicarea lor, trece un timp prea lung. El a propus să se studieze posibilitatea creării u- nui organ unic de avizare a hotărîrilor și actelor normative inițiate de consiliile populare.Vorbind despre condițiile create ca organele locale ale puterii de stat să-și manifeste capacitatea organizatorică și inițiativa creatoare, tovarășul Nicolae Roman, delegat al organizației de partid Maramureș, prim-secretar al Comitetului municipal Baia Mare, a susținut pe larg ideile cuprinse în Raportul Comitetului Central cu privire la necesitatea sporirii în continuare a atribuțiilor consiliilor populare. El a propus să se adopte măsuri pentru eliberarea de sub tutela măruntă la care sînt supuse consiliile populare municipale de diferite direcții 

ale consiliilor populare județene. Consiliilor populare municipale ar trebui să li se acorde în viitor o autonomie mai largă în gospodărirea resurselor locale. în rezolvarea problemelor de interes local.în intervenția în cadrul dezbaterilor din secție — tovarășul Mihal 
Bartoș Kovâcs, delegat al organizației județene Harghita, prim-vicepreședinte al consiliului popular, s-a oprit asupra necesității îmbinării armonioase a conducerii centrale cu autonomia locală în activitatea consiliilor populare. Considerăm deosebit de utilă — a precizat vorbitorul — competența acordată consiliilor județene de a iniția proiecte' de hotărîri ale Consiliului de Miniștri, în diverse domenii și activități locale. Tocmai de aceea, a- ceastă metodă fructuoasă ar trebui practicată în viitor pe o scară și mai largă.Tovarășul Adrian Dimitrlu, delegat al organizației județene de partid Constanța, ministrul justiției, a arătat că respectarea fermă, neabătută a legalității socialiste contribuie la lărgirea și dezvoltarea democrației socialiste, la întărirea prestigiului orînduirii noastre. El a subliniat că în respectarea neabătută a legilor, un factor important este cunoașterea și înțelegerea justă de către cetățeni a conținutului, sensului și scopului reglementărilor pe care le conțin ; numai astfel se poate obține adeziunea lor activă la transpunerea în viață, respectarea lor din convingere. De aceea, este necesar să se intensifice activitatea de popularizare a legilor, folosindu-se în acest scop consultațiile organizate de către juriști și alți lucrători din aparatul de stat privind dispozițiile unor acte normative, editarea unor colecții de legi uzuale, de exemplu, pentru membrii comisiilor de judecată, pentru conducătorii de întreprinderi, pentru gestionari.Referindu-se pe larg la rolul organelor justiției, vorbitorul a subliniat că aceste organe — sprijinite și îndrumate permanent de către partid — și-au îmbunătățit în ultimii ani activitate?, acționînd cu mai multă fermitate și simț de răspundere pentru prevenirea și combaterea manifestărilor antisociale, pentru întărirea legalității șf ordinii de drept. El a arătat că alegerea judecătorilor, dările de seamă pe care președinții tribunalelor județene sînt chemați să le facă în fața consiliilor populare județene respective, posibilitatea revocării duc la întărirea controlului maselor asupra activității și implicit la întărirea legalității socialiste. Pe bună dreptate, se subliniază în Raportul C.C. al partidului, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres — a spus vorbitorul — că „trebuie lichidată concepția burgheză după care justiția este în afara oricărui control, iar judecătorul răspunde numai în fața conștiinței sale. Judecătorpl se conduce după lege și după conștiința socialistă; el trebuie să deâ socoteală, să răspundă în fața poporului de felul cum își îndeplinește misiunea".In schimbul fructuos de opinii purtat în cadrul secțiunii asupra perfecționării activității consiliilor populare, tovarășul Ion Tudor, delegat al organizației județene de partid Constanța, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean, a propus simplificarea actualului sistem informațional în relațiile dintre județe, municipii și organele superioare. Actualul sistem — a arătat vorbitorul — solicită aparatul consiliilor populare la muncă enormă și, uneori, inutilă, de întocmire a tot felul de situații și hîrtii. El a cerut să se studieze posibilitatea ca toate datele centralizate pe care consiliile populare au obligația să le raporteze periodic să se facă către un singur organ — respectiv Direcția Centrală de Statistică.In cuvîntul său tovarășul Vasile Vartolomei, delegat al organizației de partid Caraș-Severin, secretar al Comitetului orășenesc de partid Bocșa, s-a ocupat de necesitatea îmbunătățirii metodelor și formelor de lucru ale consiliilor populare cu comisiile permanente, comitetele de cetățeni, aceste adevărate celule de atragere a maselor la înfăptuirea treburilor obștești. în prezent — a arătat vorbitorul — aceste organisme sînt insuficient folosite și a propus unele măsuri pentru îmbunătățirea activității lor.Tovarășul Ionel Gal, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., a reliefat pe larg rezultatele remarcabile ale măsurilor luate pe baza hotărîrilor Comitetului Central pentru controlul și conducerea de către partid a organelor de securitate și miliție pentru \ reabilitarea politică și juridică a celor care au fost victimele unor abuzuri sau ilegalități. A- probarea de către Congres a măsurilor luate de conducerea partidului va fi o confirmare a unui act de înaltă dreptate socială cerut și aprobat de popor.

★Participanții au aprobat un proiect de concluzie a discuțiilor. în unanimitate, s-a dat mandat tovarășului Vasile Patilineț să prezinte concluziile dezbaterilor acestei secțiuni în plenul Congresului.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI ĂL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE 
IDEOLOGICE Șl CULTURAL-EDUCATIVE

La lucrările secțiunii ideologice și cultural-educative desfășurate în zilele de 8 și 9 august — lucrări ce au fost prezidate de tovarășul Paul Niculescu-Mizil — au luat parte 190 delegați și un număr însemnat de invitați — activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă, lucrători din instituțiile ideologice, de cultură și artă, scriitori, compozitori, artiști plastici, interpreți, critici literari și de artă, redactori din presa centrală de partid și ai publicațiilor cultural-literare, cercetători și cadre didactice din domeniul științelor sociale și umaniste.în seara zilei de 8 august, la lucrările secțiunii a participat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. 'Dezbaterile au prilejuit o puternică manifestare a totalei adeziuni a participanților față de ideile și indicațiile cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de documentele Congresului, față de întreaga politică internă și externa a partidului. Activitatea rodnică desfășurată pe multiple planuri de Comitetul Central al Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al IX-lea și Congresul al X-lea a primit o înaltă apreciere din partea tuturor celor care au luat cuvîntul în cadrul lucrărilor secțiunii.într-o atmosferă entuziastă și în deplină unanimitate, participanții la dezbateri au aprobat și susținut cu deosebită căldură propunerea ca în funcția de mare răspundere și însemnătate cardinală pentru activitatea partidului și statului nostru — aceea de secretar general al C.C. al P.C.R. — să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu.Delegații au analizat aprofundat multiple aspecte ale activității ideologico-educative a organizațiilor de partid pentru ridicarea conștiinței socialiste și a nivelului de cultură al maselor, făcînd numeroase propuneri cu privire la căile, la modalitățile de continuă perfecționare a acestei activități, corespunzător necesităților amplei opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.în această pagină redăm într-o formă succintă ideile esențiale exprimate de cei 28 de delegați care au luat cuvîntul.
★Patrimoniul ideologic al poporului nostru se îmbogățește la acest Congres al partidului cu noi valori teoretice care ne asigură o perspectivă certă, științific fundamen- * tată asupra dezvoltării societății românești în următorul deceniu — a arătat în cuvîntul său tovarășul 

Ion Zahiu, delegat al organizației județene de partid Timiș, secretar al comitetului județean al P.C.R. Vorbitorul a subliniat în continuare excepționala însemnătate a tezei cuprinse în Raportul general potrivit căreia educația socialistă presupune nu numai cunoașterea temeinică a tezaurului știin- N ței, tehnicii și culturii contempo- ' rane, stăpînirea deplină a profesiunii, ci și însușirea concepției despre lume a partidului nostru — materialismul dialectic și istoric, formarea unei atitudini cetățenești înaintate. Referindu-se la unele modalități concrete de realizare a acestui înalt deziderat, vorbitorul a subliniat necesitatea de a îmbunătăți activitatea de propagandă, de a evidenția cu mai multă pregnanță problemele, aspectele, trăsăturile noi care apar și se afirmă în societatea noastră, de a lichida cu ho- tărîre practici învechite din sistemul propagandei de partid, tratarea problemelor într-o formă monotonă, rigidă, neinteresantă, repetarea mecanică a unor teze.Tovarășul Augustin Deac, delegat al organizației județene de partid Neamț, director adjunct al Institutului de studii istorice și so- cial-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., revelînd în cuvîntul său însemnătatea deosebită, teoretică și metodologică, pe care au avut-o pentru cercetarea istorică documentele Congresului al IX-lea, tezele și concluziile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul a- niversării a 45 de ani de la crearea partidului, a arătat progresele realizate în acest domeniu în ultimii ani. El a' subliniat importanța contribuției pe care o pot aduce la dezvoltarea în continuare a cercetării istorice, în spiritul concepției marxist-leniniste,.. al respectării riguroase a adevărului științific, extinderea și, intensificarea dezbaterilor ideologice, a schimburilor și confruntărilor de opinii între cercetători.Compozitorul Dumitru Capoianu, directorul Filarmonicii „George E- nescu“, delegat al organizației de partid a municipiului București, a subliniat condițiile excepționale create de partidul și statul nostru pentru afirmarea talentelor, a unei bogate vieți artistice în toate părțile țării. Din perspectiva rolului tot mai mare pe care viața muzicală îl are în procesul, de formare multilaterală a omului de astăzi, vorbitorul a făcut cîteva propuneri privind îmbunătățirea legislației actuale pe acest tărîm, care să ducă la o mai exigentă și mai riguroasă selecție a talentelor, Ia stimularea prezenței celor mai buni interpreți pe scenele din țară, la diversificarea formelor de 

atragere a publicului la manifestările muzicale.Imagine vie a spiritului în care crește și se dezvoltă tînăra generație — a spus tovarășul Virgil 
Radulian, delegat al organizației^ județene Bacău, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor — delegația de pionieri care a prezentat Congresului salutul celor mai tineri luptători pentru cauza partidului din țara noastră a dat glas năzuințelor, gîndurilor și sentimentelor ce-i însuflețesc pe cei care vor fi schimbul de mîine al țării. Este necesar ca organizațiile pionierilor să primească un sprijin mai susținut din partea unor instituții ideologice și cultural-educative, cum sînt cinematografia,' teatrul, uniunile de creație. Tre-. buie făcut mai mult în direcția dezvoltării acelei literaturi pentru copii, care să le ofere exemple înaintate, personaje eroice demne de urmat în viață.Ocupîndu-se pe larg de climatul sănătos d(? stimulare a gîiidirii și imaginației, de dezbatere deschisă, liberă, de idei, creat în țara J- noastră după cel de-al IX-lea Congres al partidului, Dumitru Ghișe, delegat al organizației județene Timiș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., s-a referit la via mișcare de idei, la confruntarea de opinii, la explorarea unor noi modalități apte să impulsioneze ritmul de dezvoltare a literaturii și artei române. Vorbitorul a subliniat semnificațiile sociale și politice adînci ale sudurii organice existente între intelectualitatea noastră artistică și linia politică internă și externă a partidului.Privind în mod critic fenomenul literar-artistic din perspectiva suportului lui ideologic, filozofic, el a analizat corfceptul de existență umană și a evidențiat descripția simplificatoare, unidimensională a omului contemporan în unele producții artistice, predilecția ne justificată pentru sondarea zonelor obscure, abisale, iraționale. Subliniind că arta autentică și-a făcut dintotdeauna o preocupare primordială din sondarea adîncă ă sufletului omenesc, vorbitorul a arătat că, potrivit concepției .noastre despre lume și viață, sondarea trăirilor intime umane se justifică în măsura în care devine un factor de cunoaștere multilaterală și de autocunoaștere și nu de acreditare a ideii că omul e o ființă absurdă, alcătuită exclusiv din instincte primare, porniri inconștiente. Apoi, vorbitorul a arătat implicațiile ideologice și filozofice ale ambiguității — expresie a deficiențelor cognitive, a lipsei de opțiune pentru o perspectivă filozofică limpede și care are drept consecință îndepărtarea artei de oamenii cărora li se adresează. Existența unor asemenea confuzii se dâto- rește în mare măsură criticii. în încheiere, s-a subliniat necesitatea ca revistele literar-culturale, Uniunile de creație, C.S.C.A. să-și asume o responsabilitate mult mai bine marcată în orientarea ideologică â fenomenului literar-artistic.Importanța acordată în documentele Congresului problemelor activității ideologice, spiritul creator în care acestea sînt tratate — a arătat tovarășul Constantin Drăgoiescu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, prim-secretar al’ comitetului județean P.C.R., invită organele și organizațiile de partid la o reflecție profundă asupra căilor pe care trebuie să acționeze pentru ridicarea calității și eficienței propagandei de partid, a muncii politico-educative de masă. Exemplul strălucit pe care ni-1 oferă conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, în munca directă cu oamenii ne îndeamnă să reconsiderăm în mod critic felul în care noi, activiștii de partid și de stat, cadrele cu munci de răspundere participăm în mod nemijlocit la activitatea de propagandă, la explicarea în rîndul maselor a politicii interne și externe a partidului.în ridicarea pregătirii diferitelor categorii de activiști de partid, un rol deosebit, stimulator, l-ar avea inițierea unui sistem organizat de împrospătare și perfecționare a cunoștințelor, asemănător celui organizat pentru cadrele /cu munci de răspundere din economie.în cuvîntul său, scriitoarea Hed- 

viga Hauser, delegată a organizației județene de partid Timiș, a insistat îndeosebi asupra formelor specifice pe care trebuie să le îmbrace activitatea educativă în rîn- durile tineretului, propunînd studierea vieții și activității unor oameni de seamă al căror exemplu poate sluji la educarea tinerei generații în spiritul dragostei față de patrie, față de marile valori apar- ținînd poporului român și naționalităților conlocuitoare.Ocupîndu-se de activitatea educativă în rîndurile studenților, tovarășa Aneta Spornic, delegată a organizației municipale de partid București, prorector al Academiei de Studii Economice, a insistat asupra necesității unei mai strînse îmbinări între activitatea educativă și cea instructivă. Este nevoie de mai multă exigență, de ’ mai multă stăruință din partea cadrelor didactice pentru a-i obișnui pe studenți cu o muncă susținută în tot timpul anului. în același timp, Ministerul învățămîntului ar trebui să dovedească mai multă consecvență și fermitate în aplicarea măsurilor adoptate în acest sens.

în cuvîntul său, Pompiliu Maco- vei, delegat al organizației județene de partid Bihor, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a vorbit despre grija partidului nostru pentru continua îndrumare și sprijinire a creației, politică ce și-a dovedit pe deplin justețea și rodnicia prin numeroasele și însemnatele realizări obținute în acest domeniu. Trecînd în revistă diferite aspecte ale creației literar-artistice legate de munca depusă de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a subliniat că problemele de conținut și de orientare principială a activității cultural-artistice, pe baza ideologiei marxist-leniniste, nu au fost întotdeauna puse cu consecvență în centrul preocupărilor comitetului, ceea ce a dus la acceptarea și difuzarea fără discernămînt a unor lucrări cu un conținut neco- respunuzător, sau fără valoare artistică. Vorbitorul a arătat prejudiciile pe care le creează manifestările de centralism excesiv, formalismul în muncă, exprimînd hotărîrea C.S.C.A. de a lichida lipsurile din activitatea sa.Criticul Ion Dodu Bălan, delegat al organizației de partid Hunedoara, a relatat fapte elocvente privitoare la ecoul internațional pe care îl are politica internă și externă a partidului nostru, la stima pe care intelectuali de prestigiu de peste hotare o arată țării noastre, conducătorului ei iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Subli
© în centrul activității ideologice - răspindirea 

largă a concepției marxist-leniniste, a po
liticii partidului

• Dezvoltarea conștiinței socialiste - in ritm cu 
dezvoltarea multilaterală a societății noastre! 

©Științele sociale să contribuie mai mult, mai 
eficient la activitatea generală a partidului 

® Literatura și arta să pătrundă in adincul exis
tenței poporului, să contribuie la înnobilarea 
omului, constructor al socialismului

niind faptul că orînduirea noastră a creat un om nou, complex și multilateral, devotat trup și suflet socialismului, vorbitorul a apreciat că reflectarea universului inedit al acestuia constituie o condiție hotărîtoare a valorii și trăi- niciei artei noastre. Oprindu-se asupra procesului de înnoiri adînci și semnificative prin care trec.e arta noastra, vorbitorul a insistat asupra răspunderilor care revin creatorilor și criticilor în disocierea de pe poziții marxist-leniniste a ceea ce este cu adevărat nou de ceea ce reprezintă tribut plătit unor concepții străine.De activitatea presei comuniste, și în special a „Scînteii", s-a ocupat în cuvîntul său tovarășul Ale
xandru Ionescu, delegat al organizației județene de partid Olt, redactor șef al ziarului „Scînteia". îndrumările și indicațiile prețioase primite din partea conducerii partidului în întreaga perioadă care a trecut de Ia Congresul al IX-lea— a spus vorbitorul — au avut un larg ecou în rîndul ziariștilor, au făcut ca în coloanele ziarului „Scînteia" să pătrundă un spirit nou, dinamic, viu, au determinat o puternică apropiere a conținutului ziarului de problemele esențiale ale vieții, progrese apreciabile în perfecționarea modalităților de expresie. Este evident progresul făcut, dar etapa în care ne aflăm cere unul și mai mare. Sîn- tem încredințați că acest lucru este pe deplin posibil, datorită faptului că la baza întregii noastre munci se află principiul' conducerii presei de către partid. Ocupîndu-se de cîteva probleme -de care depinde perfecționarea activității în presă, vorbitorul a insistat asupra necesității de a spori rolul informativ, al ziarului — rol înțeles nu în sensul unei simple informări cantitative, ci mai ales al orientării conștiințelor, al creării opiniei — de a lărgi accesul presei lă sursele de informare, de a stabili prin lege obligația instituțiilor de stat de a informa opinia publică asupra activității lor. Este timpul statuării condiției juridice a gazetarului. Toate acestea ar face din presă una din temeliile instituției sociale a răspunderii, ar determina creșterea autorității cuvîntului scris.Impulsul dat de Congresul al IX-lea creației științifice autentice— a subliniat în cuvîntul său tovarășul Ștefan Ștefănescu, delegat al organizației municipale de partid București, director adjunct al Institutului, de istorie ,,N. Iorga" al Academiei — a permis cercetătorilor din domeniul istoriei înregistrarea unor succese re

marcabile pe tărîmul istoriografiei. Nevoile resimțite de dezvoltarea societății noastre, ca și înțelegerea clară a funcției sociale pe care o are istoria cer o mai variată, mai bogată și mai bine coordonată activitate pentru prezentarea adevărului istoric cu privire la momentele, evenimentele și figurile însemnate ale istoriei naționale.în cuvîntul său, tovarășul Mihai Gere, delegat al organizației județene de partid Covasna, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a ocupat de rolul și sarcinile activității cultural-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, pentru cultivarea frăției și unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, pentru promovarea unității și coeziunii de nezdruncinat a societății noastre socialiste. Această activitate, a arătat vorbitorul, trebuie desfășurată încă din copilărie, un rol important în această privință revenind școlii, instituțiilor culturale. Acestea trebuie să facă mai larg cunoscute tineretului tradițiile luptelor revoluționare purtate în comun de oamenii muncii români și de cei a- parținînd naționalităților conlocuitoare, moștenirea progresistă în domeniul culturii și artei. Vorbitorul a subliniat necesitatea ca în școlile și secțiile care funcționează în limbile naționalităților conlocuitoare să se acorde atenție însușirii 

temeinice de către elevi, o dată cu limba maternă, și a limbii române, asigurîndu-se astfel tuturor fiilor țării posibilitatea de a se afirma nestingherit în orice domeniu al vieții sociale. Sistemul larg de instituții culturale și artistice care își desfășoară activitatea în limbile naționalităților conlocuitoare asigură condiții optime pentru dezvoltarea spirituală a acestora, pentru manifestarea plenară a talentelor creatoare. întîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale altor tovarăși din conducerea partidului cu intelectuali maghiari și germani au constituit un puternic imbold pentru activitatea creatorilor și a oamenilor de știință ai acestor naționalități, au relevat hotărîrea acestora de a oglindi în operele lor realitățile societății noastre socialiste, de a milita pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român.Scriitorii României socialiste au ales de mult drumul artei nemijlocit puse în serviciul poporului, constructor al unei vieți complexe, pline de elemente inedite — a spus dramaturgul Aurel Baranga, delegat al organizației județene d« partid Neamț. Ei au optat pentru a literatură realistă, în întregime și nemijlocit închinată omului și vieții sale, strădaniilor și speranțelor lui, însuflețite de noblețea luptei pentru socialism.Vorbitorul s-a oprit în continuare asupra unor aspecte care fac ca lucrările literare să nu se ridice întotdeauna la înălțimea acestor aspirații, referindu-se la poezia neinteligibilă, obscură, ce mai apare uneori în revistele noastre, și care reia mimetic procedee ale unor a- numite tendințe literare din perioada dintre cele două războaie, tendințe inadecvate însă realității sociale și spirituale a zilelor noastre ; la suprasolicitarea în teatru a literaturii absurdului, la elementele ininteligibile și la stările de angoasă ce mai străbat uneori în proza contemporană. Desigur, asemenea aspecte epigonice care nu pot decît să rupă arta de marele public nu caracterizează creația artistică în ansamblu, dar ele trebuie reamintite pentru a se vedea ce răspunderi apasă asupra umerilor reprezentanților breslei scriitoricești, cîte mai sînt de făcut. în spiritul exigenței la care cheamă, prin fiecare literă a sa Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, munca literară se cuvine să se ridice la acel stadiu superior pe care marile dezbateri de idei, argumentele și principiile. Congresului X îl impun fiecărui cetățean al patriei noastre.

Reliefînd unele modalități apte să sporească înrîurirea educativă a sindicatelor asupra atitudinii civice a oamenilor muncii, asupra orizontului lor cultural, științific, tovarășul Nicolae Gavrilescu, secretar al U.G.S.R., delegat al organizației județene de partid Maramureș, a insistat în cuvîntul său asupra necesității unor schimbări de ordin calitativ în întreaga activitate ideologică și cultural-edu- cativă.Exprimînd recunoștința oamenilor de teatru față de partid, de politica sa de dezvoltare și încurajare a vieții artistice și culturale de pe întreg cuprinsul țării, actorul George Constantin, delegat al organizației municipale de partid București, a reliefat faptul că funcția social-culturală a teatrului nu poate fi gîndită și împlinită fără strînsă legătură cu țelurile și perspectivele construcției socialiste. Vorbitorul a subliniat că interpreții, regizorii, ca și spectatorii așteaptă de la drama--' turgi piese în care să se dezbată aspecte și probleme ale actualității, reliefînd figurile oamenilor înaintați, eroi care au asigurat dintotdeauna dramaturgiei noastre o largă apreciere publică.Subscriind întru totul la aprecierea cuprinsă în Raportul general cu privire la rămînerea în urmă a științelor sociale, tovarășul 
Gheorghe Cazan, delegat al organizației municipale de partid Bucu

rești, lector univ. la Facultatea de filozofie, a stăruit în - cuvîntul său asupra căilor de a o înlătura, între care necesitatea formării unui număr mai mare de cadre bine pregătite, cu vocație pentru cercetarea filozofică. în acest-sens, a subliniat vorbitorul, se impune ca, încă din școala medie, studiul filozofiei să capete o pondere mai mare, asi- gurîndu-se, totodată, o mai bună încadrare a posturilor didactice.Succesele veneraților maeștri — a spus pictorul Brăduț Covaliu, delegat al organizației municipale București, președintele Uniunii artiștilor plastici — reușitele numeroșilor artiști aparținînd generației de mijloc și ale celor mai tineri, care își pun talentul și forța lor creatoare în slujba patriei, dovedesc faptul că politica culturală și ideologică a partidului alcătuiește un program de artă care exprimă spiritul societății socialiste românești. Se mai întîlnește însă fenomenul mimării estetice a unor formule care vor să dea gustul „de modern" și să surprindă, să producă „șoc". Dar ambianța lumii noastre e menită să promoveze o- pere de artă autentice și originale. Artiștii plastici sînt hotărîți să cinstească așa cum se cuvine viitorul țării prin opere cu care poporul nostru să se poată mîndri.în cuvîntul său, scriitorul Neta Ioszef, delegat al organizației de partid Timiș, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, și-a exprimat deplinul acord cu conținutul și finalitatea raportului C.C. al P.C.R., dezbătînd cîteva probleme legate de îmbunătățirea activității în domeniul științelor sociale. în aceeași ordine de idei, a arătat că în etapa actuală a dezvoltării noastre sociale și politice, schimbările fundamentale survenite în structura societății noast»e se reflectă într-o unitate superior cetățenească, într-o conștiință socialistă comună a tuturor cetățenilor patriei noastre, indiferent de limba lor maternă.în încheiere, vorbitorul a arătat că adeseori a avut prilejul să cunoască nemijlocit grija și preocuparea permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru afirmarea posibilităților creatoare ale tuturor celor ce locuiesc pe aceste meleaguri. De aceea, realegerea sa în înalta funcție de secretar general al partidului corespunde întru totul cu interesele întregului popor, ale tuturor fiilor' patriei, fie români, maghiari, germani sau de altă naționalitate.Tovarășul Constantin Vlad, delegat al organizației județene de partid Timiș, adjunct de șef de see- 

ție la C.C. al P.C.R., reluînd problema rămînerii în urmă a științelor sociale, a apreciat că principala cauză a acestei stări de lucruri rezidă în insuficienta legătură a cercetărilor cu viața, determinată îndeosebi de lipsurile exis? tente în orientarea și conducerea activității de cercetare. Se simte nevoia,, a arătat vorbitorul, unui organism cu caracter național — acesta ar putea fi o Academie de științe sociale — care pe baza directivelor conducerii partidului să elaboreze orientările fundamentale ale cercetării și chiar să pună în fața institutelor, a catedrelor de științe sociale, anumite teme concrete care, împreună cu cele rezultate din ' contractele încheiate cu diferiți beneficiari, să constituie nucleul planurilor de cercetare ale institutelor.Vorbitorul a subliniat în continuare, ca un imperativ major al progresului științelor sociale, accentuarea caracterului lor militant, adoptarea unei poziții marxiste ferme și dezvoltarea unei combativități convingătoare față de ideologia străină, sarcină importantă și pentru publicistica social-poli- tică și cultural-artistică.Tovarășul Ion Prică, delegat al organizației județene de partid Sibiu, secretar al comitetului ■ județean P.C.R., a apreciat că în munca cultural-educativă a organizațiilor de partid se simte nevoia ajutorului operativ, sistematic, din partea instituțiilor și publicațiilor centrale cu profil ideologic. Totodată, vorbitorul a făcut o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității C.S.C.A., atît pe linia contactului direct, nemijlocit cu instituțiile de cultură din țară, cît și pe linia urgentării reglementării statutului de funcționare a unor instituții cultural- artistice, revizuirea instrucțiunilor și regulamentelor privind mișcarea artistică de amatori.Compozitorul Theodor Grigoriu, delegat al organizației județene Suceava, secretar al Uniunii Compozitorilor, reliefînd datoriile mari față de popor, a insistat asupra necesității de a realiza o prezență statornică a genurilor muzicale de largă circulație, a unui contact mai strîns al muzicienilor cu formațiile de amatori, a dezvoltării gustului celor mulți pentru muzica de calitate. Publicul, teatrele noastre muzicale așteaptă opere și balete inspirate din trecutul glorios al patriei, din actualitatea vieții noi. Vorbitorul s-a oprit și asupra sarcinilor care revin muzicologilor și criticilor, care trebuie să analizeze de pe poziții estetice științifice evoluția creației românești actuale. Compozitorii au datoria să respingă cu fermitate curentele caduce, efemere, ce fac din artă un joc absurd punînd în centrul preocupărilor lor ridicarea’omului, făfiri- tor al tuturor valorilor materiale și spirituale.Tovarășa Gurău luliana, delegată a organizației județene de partid Vrancea, s-a oprit asupra unor probleme izvorîte din activitatea politică și educativă ce se desfășoară în rîndul tineretului muncitoresc. Vorbitoarea a subliniat cerințele îndreptățite pe care tinerii le adresează presei, radioului, televiziunii, cinematografiei, care le pot oferi modele adecvate de atitudine înaintată în viață, de comportare în spiritul moralei comuniste. De asemenea, -criticînd unele producții literare publicate în paginile revistelor, a arătat că poeții, compozitorii, toți creatorii de frumos, se cuvine a fi mai receptivi la problemele care îi fră- mîntă pe tineri, apropiindu-se de universul lor de viață, contribuind nemijlocit prin lucrări clare, accesibile, de o înaltă ținută artistică, _ la educarea patriotică și cetățenească.Relevînd dezvoltarea fără precedent, ca și mutațiile calitative pe care le-a cunoscut presa comunistă din țara noastră în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, tovarășul Bujor Sion, delegat al organizației județene de partid Neamț, șef de secție la C.C. al P.C.R., a arătat rolul deosebit pe care l-a avut în orientarea și vitalizarea presei tovarășul Nicolae Ceaușescu. Clțemînd frontul publicistic să pătrundă în miezul problemelor realității, să se situeze cu curaj și fermitate în primele rînduri ale ofensivei declanșate de partid împotriva a tot ceea ce frînează progresul, ’ întîlnindu-se în repetate rînduri cu cadrele de conducere din presă, dînd indicații extrem de prețioase, secretarul general al partidului a- contribuit în modul cei mai hotărît Ia tot ceea ce a realizat presa din țara noastră, la dobîndirea statutului de instituție cu rol activ în întreaga viață socială. Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg de sarcinile care revin presei pentru ridicarea activității el la nivelul exigențelor exprimate în documentele Congresului. In legătură cu necesitatea înlăturării șablonului, el a arătat că acesta se manifestă nu numai în modalități de expresie sau în conceperea unor articole, ci în însăși configurația de ansamblu a presei, care conține încă elemente de uniformizare. în mod special vorbitorul s-a referit la sarcinile care revin televiziunii, unde, așa oum s-a apreciat în Raportul tovarășului Ceaușescu prezentat la Congres, se manifestă o 
anumită rămînere în urmă, precum 

și ziarelor județene de partid. Pentru sporirea eficienței presei se impune, elaborarea unui act normativ, care să reglementeze răspunderile ce revin organelor de stat și obștești nu numai în ce privește răspunsurile datorate presei, ci și pentru soluționarea efectivă și operativă a deficiențelor semnalate. Sarcini insuficient onorate pînă în prezent revin Uniunii ziariștilor, care trebuie să-și precizeze direcțiile de activitate, să-și exercite responsabilitățile asupra problemelor de fond ale presei. Vorbitorul a prezentat propuneri concrete privind modalitățile de formare a ziariștilor, de perfecționare a pregătirii lucrătorilor din presă.Largile perspective pe care Documentele Congresului al X-lea al partidului nostru le deschide activității politice și cultural-educative de masă — a subliniat tovarășul Constantin Potîngă, delegat al organizației județene de partid Neamț, secretar al comitetului județean al P.C.R., impun să se acorde o atenție sporită pregătirii cadrelor ce desfășoară muncă de propagandă la sate, cu atît mai mult cu cît în activitatea multor activiști salariați se mai manifestă adesea rigiditate, rutină, lacune vădind o înțelegere simplistă a fenomenului complex al conștiinței socialiste și al dinamicii dezvoltării ei.în lumina adevărului( evident că în România socialismul este o rea- \ litate istorică și ireversibilă — a spus în cuvîntul său scriitorul 
Titus Popovici, delegat al organizației județene de partid Crișana — decurge și misiunea artei concepută ca mijloc de comunicare și afirmare nu numai a individului-artist — ci și a colectivității umane care i-a dat naștere, care l-a hrănit spiritualicește. Subliniind faptul că literatura noastră a cîștigat în acești ani un substanțial teren în profunzime, în explorarea sufletului omenesc, vorbitorul a arătat că nu același lucru se poate spune însă pe planul înfățișării, al meditației filozofice și estetice a- supra marilor procese ale societății noastre socialiste, asupra raporturilor dintre om și istorie, a- supra ciocnirilor de poziții, da idei, care sînt și vor rămîne motorul oricărei deveniri.Referindu-se apoi la problemele poeziei în care în acești ultimi ani s-au afirmat talente poetice remar- cabile, vorbitorul a arătat că se, observă uneori și un fenomen de? grafomanie lirică, încurajat de reviste și edituri, care nedumerește și îndepărtează pe cititor. Decurge de aici necesitatea unei sporite exigențe și responsabilități a editurilor, orientarea lor către cerințele majore ale publicului. în acest șens, a propus un nou sistem de apreciere și retribuție a operelor de artă actuale, care să țină seamă de valoarea acestor opere, de audiența lor publică.Tovarășul Kronavetter Francisc, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, s-a oprit în cuvîntul său asupra sarcinilor specifice ce revin în etapa actuală activității ideologice a organizațiilor de partid în formarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, în apropierea lor de tot ceea ce este valoros în domeniul culturii, științei și tehnicii contemporane.Tovarășul Ion Brad, delegat al organizației județene de partid Suceava, vicepreședinte al C.S.C.A., a arătat, în cuvîntul său, că dezvoltarea vieții cultural-artistice din ultimii patru ani a confirmat justețea și viabilitatea ideilor Congresului al IX-lea. Vorbitorul s-a referit, în continuare, la noțiunea de experiment, subliniind faptul că fără înnoiri arta, ca și celelalte domenii ale activității sociale și spirituale, s-ar lipsi de nervul ei, viața, plină de cele mal uluitoare transformări. Dar, alături de acele experimente și înnoiri reale, există și altele care păcătuiesc tocmai prin distanțarea de viață, de social. într-o societate ca a noastră, care a făcut din logică și rațiune comandamentele sale fundamentale, care se dezvoltă conform unor principii științifice, ilogicul nu poate fi acceptat Relevînd succesele obținute în ultimul timp de teatrele noastre, și în aceiași timp, unele carențe care se manifestă în alcătuirea repertoriului teatral, neglijîndu-se caracterul de for public al teatrului, de mijloc puternic educativ, vorbitorul a criticat selecția unilaterală din dramaturgia universală, ca și prezentarea unor piese originale ce nu corespund adevărului vieții noastre socialiste. în încheiere, vorbitorul s-a referit la problemele cinematografiei, la necesitatea creării unui climat sănătos, exigent și responsabil, care să ridice producția cinematografică de actualitate la nivelul așteptărilor și exigențelor societății noastre.

★în încheierea lucrărilor, secția a adoptat un proiect de concluzie a discuțiilor și a dat în unanimitate mandat tovarășului Dumitru Popescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., să prezinte aceste concluzii în ședință plenară a Congresului.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI ĂL X-LEÂ ĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE 
STA TUTARE, ALE A CTIVITĂ ȚII 
Șl VIEȚII INTERNE DE PARTID

în zilele de 9, 10 și 11 august s-au desfășurat lucrările Secțiunii pentru problemele statutare, ale activității și vieții interne de partid — prezidată de tovarășul Vir
gil Trofin. La lucrările Secțiunii au participat 177 de delegați și 64 de invitați.Caracterizate printr-un pronunțat spirit de lucru, dezbaterile din cadrul secțiunii au prilejuit o amplă și multilaterală analiză a celor mai importante aspecte ale vieții interne de partid, a activității organizatorice a partidului în lumina sarcinilor trasate de Raportul Comitetului Central al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres. Participan- ții la lucrări au acordat, totodată, o atenție deosebită discutării modificărilor propuse la Statutul Partidului Comunist Român, ca și ideilor enunțate în raportul pe această temă, expus de tovarășul Virgil Trofin.Trăsătura fundamentală a dezbaterilor a constituit-o exprimarea a- deziunii totale față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic de excepțională valoare teoretică și practică, față de toate documentele Congresului al X-lea, față de politica internă și externă mar- xist-leninistă a partidului. Cu un sentiment de profundă mîndrie pa- tjiâtică, toți participanții la discuții au îndeplinit mandatul unanim încredințat de conferințele organizațiilor județene de partid de a propune Congresului realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului. în cuvinte emoționante, reflectînd gîndurile și sentimentele celor peste 1 900 000 de comuniști, delegații și-au exprimat convingerea că înaintarea României pe calea edificării societății socialiste, a trecerii treptate spre comunism, va fi chezășuită și în viitor de prezența în fruntea partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit patriot și internaționalist, eminent conducător al partidului și statului, avînd o contribuție hoță- rîtoare în elaborarea și aplicarea întregii politici interne, șl, externe a partidului, în fundamentarea programului dezvoltării multilaterale a societății socialiste, în imprimarea unui curs înnoitor în toate domeniile vieții sociale.?n cuvîntul său, tovarășul Sîrbu 
ităiuț, delegat al organizației județene de partid Alba, secretar al comitetului județean de partid, a relevat însemnătatea sarcinilor trasate în Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la creșterea continuă a rolului conducător al partidului, subliniind că aceasta impune să se acorde o a- tenție susținută perfecționării metodelor de muncă ale organizațiilor de partid. Exprimîndu-și acordul la modificările și completările ce se propun a fi aduse Statutului P.C.R., vorbitorul a apreciat că ele reflectă schimbările survenite în organizarea partidului, ca urmare a îmbunătățirii structurii administra- tiv-teritoriale a țării, precizează mai bine atribuțiile organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice, politice, sociale și culturale. Prin completarea propusă a fi adusă Statutului, ca organele de partid să- supună în prealabil unei largi dezbateri cu comuniștii, cu ceilalți oameni ai muncii principalele măsuri ce urmează a fi adoptate, se asigură generalizarea în întregul partid a practicii încetățenite în activitatea conducerii partidului, de a se sfătui cu masele, manifestare elocventă a încrederii nestrămutate în capacitatea și înțelepciunea poporului nostru.Tov. Gheorghe Neațu, delegat al organizației județene de partid Galați, secretar al Comitetului de partid al Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“, s-a referit la modalitățile de realizare a sarcinilor trasate de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae .Ceaușescu privind ridicarea calității membrilor de partid, creșterea forței de mobilizare, a exemplului personal al acestora, dezvoltarea democrației interne de partid și întărirea disciplinei de partid.în cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Paloș, delegat al organizației județene de partid Gorj, prim-secretar al comitetului județean de partid, a arătat că viața a confirmat pe deplin justețea ansamblului de măsuri adoptat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului privind perfecționarea întregii vieți sociale, “ întărirea legăturilor organelor de partid și de stat cu masele prin eliminarea verigilor intermediare ; prin aplicarea acestor măsuri s-a creat un cadru favorabil ridicării muncii de partid la un nivel superior. Amintind că în unele cazuri, între altele, în reorganizarea unor instituții interjudețene se manifestă tărăgănări nejustificate, vorbitorul a subliniat că, în lumina sarcinilor de deosebită însemnătate ce rezultă din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind perfecționarea activității organelor de partid și de stat, este necesar ca secțiile Comitetului Central al partidului, Consiliul Economic să manifeste o mai mare preocupare pentru creșterea spiritului de răspundere și 

operativității cu care organele centrale economice aplică indicațiile conducerii de partid și de stat. Totodată, vorbitorul a arătat că stabilirea sarcinilor pe linie de partid trebuie să fie urmată cu mai multă operativitate de indicații și măsuri corespunzătoare pe linia organelor de stat în scopul coordonării eforturilor spre atingerea în cele mai bune condiții a obiectivelor stabilite. De asemenea, vorbitorul a cerut ca organele de stat centrale să manifeste o mai mare receptivitate față de propunerile de a se trece o serie de atribuții din competența consiliilor populare județene în aceea a consiliilor populare municipale și o- rășen.ești, așa cum prevede, de altfel, legea de organizare a acestora.Referindu-se la modalitățile de perfecționare a stilului muncii de partid în lumina sarcinilor trasate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca și în Raportul cu privire la modificările ce se propun a fi aduse Statutului, tov. Aurel Bulgărea, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, secretar al comitetului județean de partid, a apreciat că îmbunătățirile ce urmează a fi aduse Statutului vor contribui la creșterea competenței și dinamismului organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice și social-culturale ; el a insistat a- supra unor aspecte ale stilului și metodelor muncii de partid ce trebuie să se caracterizeze prin preocupare susținută pentru generalizarea experienței pozitive, mobilitate și intervenție energică, pentru soluționarea problemelor majore.în, continuare, vorbitorul a arătat că persecutarea celor care aduc critici în cadrul organizat al partidului constituie o abatere gravă care trebuie sancționată cu asprime. Totodată, el a propus ca, în vederea asigurării unei mai mari continuități în muncă a organelor de partid, ca și din numeroase considerente, conferințele municipale și orășenești de partid să fie convocate, ca și cele județene, la patru ani; - ■ -■ ........Tov. Vaier Giurgiu, delegat al or- ganizației județene de partid Mureș, prim-secretar al Comitetului municipal Sighișoara, a arătat că, în lumina sarcinilor trasate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, activiștii de partid trebuie să desfășoare cea mai mare parte a activității lor pe teren, întărind legăturile cu comuniștii, cu ceilalți oameni ai muncii, astfel încît să cunoască temeinic, de la sursă, munca ce se desfășoară în unitățile economice, sociale, culturale, să poată acorda astfel un ajutor efectiv, eficient organizațiilor de partid.Tov. Ștefan Mănăstireanu, delegat al organizației municipale de partid București, secretar al comitetului de partid al Ministerului Comerțului Exterior, a arătat că pentru lucrătorii din comerțul exterior are deosebită însemnătate faptul că, în urma completărilor propuse. Statutul va stabili obligații mai precise tuturor membrilor de partid, cerîndu-le să manifeste o mai înaltă răspundere pentru realizarea politicii partidului, pentru combaterea manifestărilor de birocratism și superficialitate, pentru stricta respectare a disciplinii de partid și de stat.în cuvîntul său, tov. Constantin 
Marinov, delegat al organizației județene de partid Prahova, secretar al comitetului județean de partid, și-a exprimat satisfacția pentru faptul că desfășurarea lucrărilor Congresului atît în cadrul ședințelor plenare cît și în secțiuni a dat posibilitate unui număr mai mare de delegați să-și aducă contribuția la elaborarea hotărîrilor Congresului. Manifestîndu-și acordul deplin față de modificările și completările propuse a fi aduse Statutului partidului, vorbitorul a opinat că ar fi necesar să se acorde drept de control asupra conducerilor administrative și organizațiilor de partid din unitățile medico-sa- nitare. Pornind de la sarcinile privind creșterea exigenței față de calitatea celor primiți în partid ca și de la răspunderile organizațiilor U.T.C. în educarea tinerei generații, vorbitorul a propus să se prevadă în Statut ca tinerii pînă la vîrsta de 26 de ani să fie primiți în partid numai din rîndurile membrilor organizației de tineret.Delegata organizației municipale de partid București, prim-secretar al comitetului sectorului 2, tovarășa 
Lina Ciobanu, s-a referit la necesitatea însușirii spiritului de înaltă exigență care se degajă din documentele Congresului al X-lea, a fermității cu care sînt combătute tendințele de automulțumire, des- prinzînd concluzii practice pentru perfecționarea continuă a muncii de partid. Exprimîndu-și acordul cu modificările propuse a fi aduse Statutului, vorbitoarea a arătat că perfecționarea formelor și metodelor muncii de partid corespunde cerințelor actualei etape de dezvoltare a societății noastre, măsurile luate în acest scop converg spre lărgirea continuă a atribuțiilor organizațiilor de partid, dezvoltarea democrației interne și întărirea disciplinei de partid, stimularea inițiativei și spiritului de răspundere a fiecărui comunist pentru îndepli

nirea exemplară a hotărîrilor Congresului al X-lea. După ce a arătat că se dovedește pe deplin întemeiată acordarea dreptului de control organizațiilor de partid din institutele de cercetări, școli și facultăți, vorbitoarea și-a exprimat acordul cu propunerea făcută în cadrul lucrărilor secțiunii cu privire la acordarea dreptului de control organizațiilor de partid din unitățile sanitare. Totodată,:'ea a propus ca și la nivelul organizațiilor de partid ale sectoarelor din municipiul București, conferințele de alegeri să aibă loc odată la patru ani.în cuvîntul său, tov. Ioan Bold, delegat al organizației județene de partid Argeș, șeful secției organizatorice a Comitetului județean Argeș al P.C.R., a subliniat că, după părerea sa, în scopul creșterii exigenței față de calitățile celor ce solicită primirea în partid, Statutul ar trebui să prevadă nu numai răspunderea tovarășilor care dau recomandări ci, în primul rînd, răspunderea biroului organizației de bază. Vorbitorul a propus ca cei aleși în organele de partid să prezinte periodic informări privind activitatea proprie, ca și a organelor din care fac parte. în vederea îmbunătățirii muncii de partid la sate a propus să fie lărgite atribuțiile comitetelor comunale de partid, trecîn- du-se în subordinea lor toate organizațiile de partid din raza comunei.Tov. Petru Demeter, delegat al 
® Atenție permanentă întăririi partidului, nu

cleul in jurul căruia gravitează întreaga 
societate, singura forță politică in stare să 
conducă poporul pe calea socialismului și 
comunismului

® Aprobare unanimă a Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a politicii interne 
și externe a partidului

• Preocupare susținută pentru perfecționarea 
formelor de organizare și metodelor de lucru 
in vederea creșterii continue a rolului condu
cător al organizațiilor de partid

organizației județene de partid Bihor, secretar al Comitetului orășenesc Salonta al P.C.R., a arătat că desemnarea de ' către organizațiile de partid a candidaților pentru alegerea în organele de partid imediat superioare contribue la lărgirea democrației interne de partid și a democrației socialiste în general, constituind, totodată, o expresie concretă a încrederii în capacitatea, discernămîntul și maturitatea politică a organizațiilor de partid. Vorbitorul a adus critici unor cadre de conducere din ministere, care nu vin cu anii în județele mai îndepărtate.După ce s-a referit la preocuparea organizațiilor de partid din municipiul Tr. Severin pentru a folosi metodele cele mai adecvate îndeplinirii sarcinilor complexe ce le revin, tov. Octavian Socol, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, prim-secretar al Comitetului municipal Turnu Severin al P.C.R., a arătat că aprobă fără rezerve modificările propuse a fi aduse Statutului ; el a sprijinit propunerea ca birourile organizațiilor de bază să-și asume în mai măre măsură răspunderea pentru cei ce solicită primirea în partid. în aceeași ordine de idei, tovarășul Gheorghe Tărău, delegat al organizației județene de partid Vrancea, secretar al comitetului orășenesc de partid Pan- ciu, a arătat că, după părerea sa, cel care solicită primirea în partid ar trebui să prezinte o recomandare din partea unui membru de partid care-1 cunoaște de mai multă vreme și alta din partea biroului organizației de bază de la locul de muncă unde își desfășoară activitatea.Tov. Vasile Dancoș, delegat al organizației județene de partid Maramureș, secretar al Comitetului județean de partid, a susținut propunerile făcute în cadrul dezbaterilor din secțiune privind convocarea la 4 ani a conferințelor municipale și orășenești de partid, precum și acordarea dreptului de control organizațiilor de partid din instituții.Tov. Virgil Cazacu, delegat al organizației municipale de partid București, secretar al Comitetului municipal de partid, a arătat 

că însușirea de către întregul partid, de întregul popor a propunerii Conferinței extraordinare a organizației municipale de partid București privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al C.C. al P.C.R. reflectă aprecierea calităților deosebite ale conducătorului iubit al partidului nostru, prețuirea rolului proeminent și a a- portului său personal la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și internaționale, cît și coeziunea și unitatea de nezdruncinat a tuturor comuniștilor în jurul Comitetului Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul a remarcat că introducerea în Statut a unor îndatoriri legate dc promovarea echității sociale, respectarea normelor eticii comuniste, manifestarea receptivității față de tot ce este nou și înaintat, precum și combaterea cu hotărîre a lipsurilor, greșelilor și tendințeloi’ de acoperire a neajunsurilor vor contribui la sporirea exigenței și combativității comuniștilor. în continuare, vorbitorul a arătat că socotește pe deplin îndreptățită prevederea propusă a fi inclusă în Statut ca membrii organelor de partid să răspundă atît pentru realizarea sarcinilor în domeniul de care se ocupă, cît și pentru întreaga activitate a organelor din care fac parte.Tov. Suzana Gâdea, delegată a organizației județene de partid Ia

lomița, președinta Consiliului Național al Femeilor, exprimîndu-și satisfacția pentru cuvintele calde de apreciere rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adresa aportului maselor de femei la opera de construcție socialistă, precum și pentru sublinierea necesității ca ele să fie promovate în funcții de răspundere corespunzător aptitudinilor și pregătirii lor, și-a manifestat convingerea că organizațiile de partid vor acorda atenția cuvenită primirii în rîndurile lor a celor mai înaintate femei și a propus ca în întreprinderile unde lucrează un mare număr de femei comitetele de partid să reflecte a- cest lucru în componența lor.
Tov. Petre Dănică, delegat al organizației județene de partid Vîl- cea, prim-secretar al comitetului județean de partid, și-a exprimat acordul deplin față de propunerea formulată în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu privitoare la confirmarea de către Congresul al X-lea a hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 și a măsurilor luate ulterior pentru reabilitarea politică și judiciară a tovarășilor care au avut de suferit pe nedrept.Vorbitorul a făcut, totodată, unele propuneri privind precizarea atribuțiilor comisiilor de revizie, stabilirea termenului de convocare a adunărilor generale de partid nu prin Statut, ci prin instrucțiuni ale C.C. ; întărirea răspunderii celor care dau recomandări privind primirea în partid.Tov. Nicolae Angheloiu, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, secretar al comitetului de partid de la Combinatul siderurgic Reșița, exprimîndu-și adeziunea față de modificările preconizate a fi aduse Statutului, a sprijinit propunerea de a se acorda și organizațiilor de partid din instituțiile sanitare drept de control asupra activității conducerii administrative. Totodată, vorbitorul a prppus ca Statutul să prevadă obligația celor aleși în diferite organe de partid să răspundă în fața acestora nu numai pentru propria lor activitate, dar și pentru aceea a organizației din care fac parte.

Tov. Diick Petre, delegat al organizației județene de partid Brașov, secretarul Comitetului comunal de partid din Hărman, s-a referit la necesitatea îmbunătățirii activității comisiilor pe probleme de pe lingă comitetele comunale de partid și a propus ca alegerea comitetelor comunale de partid să aibă loc la un interval mai lung în scopul asigurării unei mai mari continuități în muncă.Tov. Mihai Burcheșin, delegat al organizației județene de partid Dolj, secretar al comitetului județean de partid, a arătat că, în urma adoptării modificărilor propuse a fi aduse Statutului, organizațiile de partid voi- avea un cadru mai prielnic și atribuții sporite spre a-și exercita în cele mai bune condiții rolul conducător în toate domeniile de activitate. Studiind modificările propuse a fi aduse Statutului — a spus vorbitorul — am constatat cu satisfacție deplina concordanță dintre a- ce9te prevederi și cerințele dezvoltării societății noastre. Activitatea organizațiilor de partid — ridicată pe o treaptă nouă în condițiile actuale — reliefează caracterul științific, novator tot mai pronunțat al muncii de partid în toate domeniile. In vederea unei mai mari operativități, vorbitorul a propus ca recomandările pentru primirea tinerilor în partid să fie date nu .de organizațiile U.T.C., ci de organele U.T.C.Tov. Petre C. Ion, delegat al 

organizației de partid Constanța, secretar al comitetului județean de partid, s-a pronunțat împotriva propunerilor făcute de unii participant! la discuții privind acordarea dreptului de control tuturor organizațiilor de partid din instituții, precum și împotriva propunerii ca organizațiile de partid din fermele I.M.A. și I.A.S. să fie trecute în subordinea comitetelor comunale de partid întrucît aceasta ar putea slăbi rolul comitetelor de partid din întreprinderile de mecanizare a agriculturii și din întreprinderile agricole de stat. Dat fiind că în ultimii ani au fost promovate numeroase cadre noi în rîndurile activului de partid de la sate, vorbitorul a propus să se studieze posibilitatea creării unor școli sau cursuri pentru instruirea secretarilor organizațiilor de partid sătești.Tov. Gheorghe Tănase, delegat al organizației județene de partid Vaslui, prim-secretar al comitetului județean de partid, s-a referit pe larg la necesitatea ea organele locale de partid să-și însușească metodele de lucru folosite de brigăzile C.C., care nu se limitează să „constate* 1 diferite stări de lucruri, să „sesizeze**  existența unor neajunsuri, ci acordă ajutor efectiv la fața locului. în vederea îmbunătățirii muncii. Vorbitorul a criticat faptul că unele cadre de conducere din ministere se deplasează foarte rar în județul Vaslui, deși ajutorul lor ar fi deosebit de util; el a cerut, totodată, ca ministerele economice să sprijine în mai mare măsură munca comitetelor de direcție. Vorbitorul a propus organizarea unor cursuri pentru activiștii comitetelor orășenești, municipale și comunale.Tov. Ristache Florea, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, secretar al comitetului județean de partid, a arătat că socotește neîntemeiată propunerea făcută în cadrul discuțiilor de a se acorda tuturoi- organizațiilor de partid dreptul de control, soluționarea acestei probleme fiind asigurată prin precizarea din Statut privind dreptul Comitetului Central al P.C.R. de a acorda, la nevoie, și altor organizații de partid 

dreptul de control. Vorbitorul » propus ca prevederea din Statut referitoare la faptul că', în caz de descompletare, Comitetul Central este completat din rîndurile membrilor supleanți, să fie menționată și în legătură cu comitetele județene de partid.Tov. Szâbo Iosîf, delegat al organizației județene de partid Co- vasna, prim-secretar al Comitetului orășenesc Sf. Gheorghe al P.C.R., a arătat că desemnarea candidaților în adunările și conferințele de partid pentru organele imediat superioare va fi un mijloc important de cunoaștere a cadrelor, a modului cum sînt apreciate de mase, va duce la creșterea responsabilității celor aleși față de membrii de partid.Tov. Nicolae Sandu, delegat al organizației județene de partid Tulcea, secretar al comitetului județean de partid, a subliniat necesitatea ca organizațiile de partid, însușindu-și spiritul de înaltă exigență caracteristic Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să militeze cu consecvență împotriva automulțumirii, rutinei și conservatorismului, să manifeste receptivitate față de tot ce e nou și înaintat.Tovarășul loan Leț, delegat al organizației județene de partid Neamț, secretarul comitetului de partid de la Uzinele de fire și fibre sintetice Săvinești, a împărtășit din experiența acumulată de acest comitet de partid în munca cu comisiile pe probleme și s-a referit la necesitatea creșterii continue a rolului adunărilor generale de partid.Tovarășul loan Dumitriu, delegat al organizației județene de partid Iași, secretarul Comitetului comunal de partid Costuleni, și-a exprimat acordul față de modificările propuse a fi introduse în Statut și a propus generalizarea experienței acumulate de comisiile pe probleme de pe lîngă comitetele comunale de partid.Tov. Constantin Sandu, delegat al organizației județene de partid Bu- •zău, secretar al Comitetului județean de partid, a făcut unele propuneri în vederea îmbunătățirii structurii organizatorice a organizațiilor U.T.C. din I.M.A. și I.A.S. In vedere.a creșterii exigenței față de calitățile celor care solicită primirea în partid, vorbitorul a propus ca răspunderea politică pentru cei primiți în rîndurile organizației să revină nu numai celor care ău dat recomandări, dar și biroului și organizației de bază în întregul ei. De asemenea, a propus să se studieze posibilitatea ca, atunci cînd este necesar, conferințele ordinare ale organizațiilor județene de partid, aplicînd metodele de lucru folosite la Congresul al X-lea, să-și desfășoare lucrările atît în ședințe plenare, cît și pe secțiuni, pentru ca un număr mai mare de delegați să-și aducă contribuția la dezbaterea problemelor și elaborarea hotărîrilor.Tov. Maria Bereschi, delegată a organizației județene de partid Cluj, muncitoare la fabrica de porțelan Cluj, a subliniat că întărirea continuă a rolului partidului de forță conducătoare a societății este condiționată în ultimă instanță de munca fiecărei organizații de partid, ceea ce impune atragerea tuturor comuniștilor la o participare efectivă la activitatea organizației din care fac parte.Tov. Guță Crăciun, delegat al organizației municipale de partid București, secretar al comitetului de partid al Institutului Politehnic, referindu-se la necesitatea perfecționării formelor și metodelor de activitate ale organizațiilor da partid din învățămîntul superior, a propus ca în facultățile mari să poată fi create organizații de partid pe secții de specialitate sau pa grupe de secții cu profil apropiat.Tov. Nicolae Goldberger, delegat al organizației județene de partid Arad, director adjunct al Institutului de studii istorice și social- politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., și-a exprimat adeziunea deplină la documentele Congresului al X-lea, la întreaga politică internă și internațională marxist-leninistă a partidului, la programul de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste. Vorbitorul a arătat că înscrierea în Statut, ca una dintre atribuțiile Congresului, aceea de a alege pe secretarul general al partidului, are o deosebită însemnătate principială, constituind o expresie elocventă a lărgirii democrației interne de partid ; în felul acesta, secretarul general al partidului va fi învestit cu încrederea forului suprem al partidului, a partidului în întregul lui. Alegînd în această înaltă funcție pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom alege pe cel mai bun dintre cei mai buni militanți ai partidului nostru. în continuare, vorbitorul s-a pronunțat în favoarea menținerii recomandării a doi comuniști pentru cei ce solicită primirea în partid, paralel cu creșterea răspunderii biroului organizației de bază Și a a- dunării generale pentru adoptarea hotărîrii de primire în partid. El a apreciat că propunerile făcute în cadrul discuțiilor privind acordarea dreptului de control tuturor orga

nizațiilor de partid, Inclusiv celor din instituțiile centrale, nu sînt justificate și că, în urma completărilor aduse, Statutul asigură toate condițiile pentru exercitarea în condiții optime a rolului conducător al tuturor organizațiilor de partid.
Tov. Alexandru Burghelea, membru de partid din ilegalitate, a adus calde mulțumiri conducerii partidului pentru cinstea ce i s-a făcut de a fi invitat la istoricul Congres al X-lea al partidului, de a participa la adoptarea mărețului program de înflorire a patriei socialiste. Vorbitorul și-a exprimat acordul deplin față de Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca și față de îmbunătățirile propuse a fi aduse Statutului convins fiind că adoptarea lor va determina perfecționarea în continuare a activității organelor și organizațiilor de partid, îndeplinirea în mai bune condiții a sarcinilor care le revin.
Tov. Dumitru Coliu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Maramureș, după ce și-a exprimat deplina adeziune față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și față de toate documentele supuse dezbaterii Congresului, a arătat că bogatul bilanț cu care Comitetul Central se prezintă în fața Congresului al X-lea ilustrează convingător justețea politicii interne și externe 

a partidului, spiritul creator în care conducerea partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a elaborat și aplică programul de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste. Relevînd că o coordonată fundamentală a democratismului orînduirii noastre este dialogul viu, direct între partid și mase, atragerea acestora la dezbaterea și rezolvarea problemelor majore ale dezvoltării țării, vorbitorul a subliniat că o expresie a procesului de adîncire a democratismului socialist este însăși dezbaterea documentelor pentru Congresul al X-lea, modul cum este stimulat spiritul critic față de neajunsuri. Scoțînd în evidență unitatea dialectică indisolubilă dintre calitatea de forță conducătoare a societății și structura și compoziția partidului nostru, tov. Dumitru Coliu a arătat că aceasta conferă partidului o înaltă competență, posibilitatea de a acționa eficient pentru soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică dezvoltarea țării. Conducerea partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal au știut să îmbine cu măiestrie experiența valoroasă a vechilor militanți ai partidului, cu energia și talentul cadrelor tinere.în continuare, vorbitorul a arătat că realizarea țelurilor partidului impune intensificarea activității po- litico-ideologice pentru dezvoltarea educației partinice a comuniștilor, cu atît mai mult cu cît numărul celor primiți în partid în ultimii 4 ani este de aproape jumătate de milion.Relevînd calitățile deosebite de eminent conducător politic de partid și de stat ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, capacitatea și devotamentul său nemărginit față de cauza partidului, a națiunii noastre socialiste, receptivitatea și umanismul care îl caracterizează, vorbitorul a declarat că se asociază din toată inima propunerii privind realegerea sa în funcția de secretar general al partidului, cu convingerea că avînd pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, poporul nostru va obține noi și remarcabile victorii pe drumul socialismului și comunismului.în încheierea lucrărilor secțiunii a luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care a arătat că discuțiile din cadrul secțiunii au reflectat aprobarea unanimă a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața Congresului, a întregii politici interne și externe a partidului, a activității desfășurate de Comitetul Central de la Congresul al IX-lea, 
a programului de viitor al partidului, ca și a modificărilor propuse a fi aduse Statutului. Dînd o înaltă apreciere caracterului constructiv al dezbaterilor, vorbitorul a arătat că ele au adus o importantă contribuție la aprofundarea și elucidarea unor probleme privind îmbunătățirea activității organizatorice, 
ca și a vieții interne de partid. Propunerile însușite de Secțiunea pentru problemele statutare, ale activității și vieții interne de partid vor fi supuse aprobării Congresului. în cursul discuțiilor au fost formulate, de asemenea, propuneri privind interpretarea și aplicarea unor prevederi statutare care vor trebui să-și găsească rezolvarea în instrucțiunile C.C.; alte propuneri, vizînd îmbunătățirea stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, urmează să stea în atenția Comitetului Central și a organelor locale de partid.

★în încheiere, a fost adoptat în unanimitate proiectul de raport al secțiunii, care urmează a fi prezentat Congresului de către tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.



SCÂNTEIA - luni 11 august 1969PAGINA 14
EBamiiMKmKww assgmdffi

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEÂ AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SECȚIUNEA PENTRU POLITICA
INTERNAȚIONALĂ A PARTIDULUI Șl STATULUI

La~lucrările Secțiunii pentru politica internațională a partidului și statului, desfășurate în zilele de 8 și 9 august, lucrări ce au fost prezidate de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, au participat 174 delegați, precum și un mare număr de invitați — conducători ai Ministerului Afacerilor Externe, diplomați din centrala ministerului și din oficiile diplomatice, activiști care lucrează în domeniul relațiilor internaționale în diferite organizații obștești, muncitori, țărani, oameni de cultură, cadre didactice, ofițeri, activiști de partid. La dezbateri au asistat, de asemenea, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Participanții au dezbătut în profunzime Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și celelalte documente ale Congresului, exprimînd o deosebită apreciere pentru valoarea lor teoretică si practică. Ei au anrobat cu însuflețire liniile directoare ale politicii interne și externe a partidului, așa cum au fost definite în aceste documente, au relevat cu un sentiment de mîndrie activitatea desfășurată de partidul și statul nostru pe planul relațiilor internaționale — activitate pusă cu consecvență în slujba intereselor fundamentale ale poporului român, ale cauzei socialismului si păcii. Expri- mîndu-și hotărîrea de a milita cu și mai multă fermitate pentru traducerea în viată a hotărîrilpr Congresului, delegații au făcut propuneri concrete pentru ridicarea activității în domeniul relațiilor internaționale la nivelul exigențelor sporite formulate de Congres și reclamate de prestigiul crescînd al țării noastre. într-o emoționantă unanimitate, toți vorbitorii au susținut propunerea ca Congresul să aleagă în înalta funcție de secretar general al Comitetului Central pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.în cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, delegat al organizației de partid a județului Galați, prim-secretar al comitetului ' județean de partid, apreciind că Ranortul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, celelalte documente ale Congresului, sintetizează în mod strălucit profundele transformări economice și social-politice din societatea noastră în sfertul de veac de la eliberare si, în mod deosebit, în perioada dintre Congresele al IX-leă și al'X-lea-—cea mai fecundă în realizări — a relevat unitatea dialectică indisolubilă dintre politica internă și cea externă a partidului și sfatului nostru. Comuniștii, ponorul român — a spus vorbitorul — anro- bînd cu entuziasm aceste documente. apreciază în mod unanim că liniile directoare și activitatea practică în domeniul relațiilor internaționale a partidului și statului nostru corespund pe deplin năzuințelor și intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste, se caracterizează printr-un înalt spirit de responsabilitate față de cauza socialismului si păcii, față de destinele întregii omeniri.Tovarășa Larisa Munteanu, delegată a organizației județene de partid Vrancea, secretar al U.G.S.R.. exnrimîndu-si acordul cu analiza profund științifică, mar- xist-leninistă, a proceselor lumii contemporane, a situației internaționale, conținută în Ranort și în celelalte documente, a relevat adeziunea clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii din țara noastră la întreaga politică externă a partidului, la principiile pe care Ie promovează, subliniind spiritul profund internaționalist care o animă, orientarea consecventă snre întărirea unității și coeziunii sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești, spre unirea tuturor detașamentelor proletariatului, a tuturor forțelor frontului antiim- perialist. Acționînd cu consecventă în acest spirit, Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România se manifestă tot mai activ pe plan internațional, dezvoltă relații prietenești și de colaborare cu organizațiile sindicale din țările frățești, precum și cu organizații de diferite orientări și afilieri; își manifestă solidaritatea cu lupta oamenilor muncii de pretutindeni împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptul popoarelor de a dispune de soarta lor ; militează pentru înlăturarea dificultăților din mișcarea sindicală mondială prin promovarea unui spirit principial, tovărășesc.Doresc să relev cu toată satisfacția — a spus tovarășul Ionel 
Bîrsan, delegat al organizației județene de partid Harghita, director la Industria Laptelui-Remețea, — că masele largi de oameni ai muncii din județul nostru, din întreaga țară — români, maghiari, germani și de alte naționalități — nutresc respect și recunoștință față de strădania conducerii partidului și statului nostru de a crea condiții internaționale favorabile desfășurării operei de construcție pașnică și, totodată, de a \ contribui la împlinirea idealurilor de libertate, independență, pace și socialism ale tuturor popoarelor. Este o mîndrie pentru noi ca atunci cînd ne întîlnim cu străini care ^vizitează meleagurile noastre să auzim cuvinte de prețuire despre modul cum acționează România pe plan internațional.Tovarășul Petre Puncescu, delegat al organizației județene de partid Gorj, ofițer, amintind că, Încă de la începuturile existenței 

sale, P.C.R. și-a împletit strîns lupta pentru interesele vitale ale poporului nostru cu lupta proletariatului internațional, a militat neobosit pentru prietenia cu Uniunea Sovietică — primul stat socialist —, a relevat că în prezent internaționalismul partidului nostru își găsește o vie întruchipare în preocuparea constantă pentru întărirea prieteniei cu țările socialiste — ca factor central al activității pe plan internațional a partidului și statului nostru —, în eforturile pe care le depune cu consecvență pentru promovarea cauzei unității sistemului mondial socialist. Comuniștii acordă toată prețuirea activității neobosite a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea și adîncirea colaborării economice în cadrul C.A.E.R., pentru dezvoltarea colaborării militare în cadrul Tratatului de la Varșovia, pentru extinderea colaborării economice, politice, tehnico-științifice cu toate celelalte țări socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist.In cuvîntul său, tovarășa Ionela 
Cornescu, delegată a organizației municipale de partid București, judecător la Tribunalul Suprem, relevînd cu satisfacție amploarea relațiilor României cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, a subliniat meritul ce revine partidului și statului nostru în afirmarea și promovarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne — ca principii fundamentale ale conviețuirii pașnice între state, ca bază a eticii și dreptului internațional contemporan, care cere să primeze forța dreptului și nu dreptul forței și care reclamă respectarea dreptului fiecărui popor în alegerea liberă, nestingherită a căilor dezvoltării sale.Tovarășul Vasile Nicolcioiu, delegat al organizației județene de partid Constanța, secretar al C.C. al U.T.C., a dat glas adeziunii tinerei generații față de politica externă a partidului și statului nostru așa cum a fost sintetizată în Raportul Comitetului Central. Relevînd că tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază în permanență rolul tineretului ca forță socială importantă în lupta antiim- perialistă, pentru democrație și pace, el a subliniat că, în activitatea lor internațională, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studențești din România militează neobosit pentru unitatea tineretului în lupta pentru destindere, securitate, progres social. In acest sens, vorbitorul a menționat succesul „mesei rotunde" organizate de U.T.C. în problemele securității europene.Delegata organizației județene de partid Vîlcea, tovarășa Solomon 
Ioana, activistă de partid, a relevat că una din direcțiile principale ale politicii externe a partidului și statului nostru o constituie cultivarea și lărgirea relațiilor politicodiplomatice și economice cu tinerele state independente din Asia, Africa, America Latină, solidaritatea și sprijinul activ acordat popoarelor care luptă împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru afirmarea lor ca națiuni libere. Ca popor care a cunoscut și el în trecut vicisitudinile dominației monopolurilor străine, înțelegem bine năzuințele de libertate ale acestor popoare, preocuparea lor de a-și folosi resursele naturale și umane în scopul dezvoltării lor pe calea progresului material și spiritual, împărtășesc întru totul cerința exprimată în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea de a intensifica și mai mult relațiile cu aceste țări și forțe, în interesul întăririi frontului anti- imperialist.. Tovarășul Corneliu Mănescu. delegat al organizației județene Prahova, ministrul afacerilor externe, a relevat că dacă, în trecut, România, ca și alte state ale Europei, a cunoscut experiența tristă a subdezvoltării, a dependenței și dominației, în condițiile socialismului, cînd poporul român, sub conducerea Partidului Comunist, a devenit stăpîn pe destinele sale, Republica Socialistă România își poate afirma personalitatea în concertul națiunilor, contribuie cu experiența și posibilitățile sale la pacea și conlucrarea internațională. Convinsă că tuturor statelor, fie ele mari, mijlocii sau mici, le incumbă răspunderea pentru statornicirea unui climat de încredere și cooperare între popoare, România își aduce contribuția la promovarea unor relații juste și echitabile între state, ia parte activă la explorarea și definirea căilor propice soluționării problemelor mari care confruntă în prezent omenirea.După ce a înfățișat un tablou al dezvoltării relațiilor României cu țările socialiste — aflate în centrul activității internaționale a partidului și statului — precum și al extinderii relațiilor cu celelalte țări, vorbitorul a arătat că inițiativele și acțiunile întreprinse de țara noastră pe plan bilateral sau multilateral, inclusiv activitatea intensă în organizațiile internaționale, exprimă dorința României de a contribui la instaurarea unor raporturi de bună vecinătate între state, la însănătoșirea climatului politic, la întărirea rolului O.N.U. și a caracterului ei universal, la cauza păcii, independenței și progresului no- poarelor. Sub conducerea nemijlo

cită a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a cărui îndrumare Ministerul Afacerilor Externe beneficiază din plin, diplomația României promovează cu convingere și demnitate principiile și acțiunile internaționale ale partidului și statului nostru. îndeplinirea hotărîrilor Congresului va pune în fața lucrătorilor M.A.E. din centrală și misiunile diplomatice sarcini complexe, mult mai mari, cărora ei sînt hotărîți să le facă față printr-o ridicare a nivelului întregii activități diplomatice.Relevînd că Raportul Comitetului Central, celelalte documente ale Congresului, orientarea pe care ele o dau, activitatea desfășurată de partidul și statul nostru pe tărîm internațional întrunește adeziunea plenară a detașamentului de mineri din Valea Jiului, a întregului popor, tovarășul Lazăr David, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani, a menționat că- aceste documente constituie un material de imensă valoare teoretică și totodată un îndreptar pentru dezvoltarea de noi inițiative. Vorbitorul a apreciat că se impune creșterea preocupării organelor și organizațiilor de partid pentru popularizarea politicii externe, pentru informarea politică operativă a oamenilor muncii asupra evenimentelor internaționale și acțiunilor țării noastre.Istoria politicii internaționale a 
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partidului și statului român — a spus scriitorul Mihnea Gheorghiu, delegat al organizației județene Iași — este în primul rînd o istorie a luptei pentsu cucerirea și consfințirea libertății, suveranității și demnității naționale. Aplauzele prelungite și uralele cu care a fost salutat, la 6 august, Raportul Comitetului Central, cuvîntul înaripat și formulările lapidare cu care conducătorul partidului și al statului ne-a prezentat argumentele a- cestei demnități și căile de viitor ale progresului patriei au marcat în conștiința noastră datele fundamentale ale noii istorii în care capitolul consacrat legăturilor internaționale ale României este inseparabil de oricare din documentele Congresului. înscriind pe steagul de culoarea sîngelui nostru cuvintele pace, suveranitate, internaționalism proletar, ca un program unitar și consecvent, ca o politică sinceră și principială, mar- xist-leninistă, a partidului și statului nostru socialist, înțelegem să ne asumăm în întregime responsabilitatea practică, a traducerii lor în viață, în conformitate cu interesele poporului român și ale socialismului. Prestigiul dobîndit de țara noastră peste hotare — a spus vorbitorul — ar putea fi sprijinit printr-o mai elaborată politică de cultură și informație românească în străinătate, printr-o mai bună coordonare a ei pe linie de partid și de stat.Tovarășa Stana Drăgoi, delegată a organizației județene de partid Prahova, relevînd vasta activitate desfășurată de partid pentru întărirea solidarității internaționaliste cu clasa muncitoare de pretutindeni, cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele antiimperialiste, a spus : Este bine cunoscut că lumea de astăzi este o lume complexă, cu o imensă varietate de condiții, de unde decurge și diversitatea de păreri asupra problemelor dezvoltării sociale, proceselor vieții internaționale. Partidul nostru pornește de la înțelegerea acestor realități și consideră firești deosebirile de opinii, dar subliniază în permanență că aceste deosebiri nu trebuie în nici un caz să se repercuteze asupra relațiilor interstatale, nu trebuie să ducă la încordare între țările socialiste. Ca reprezentantă a 

U.G.S.R. în secretariatul Federației Sindicale Mondiale am putut să-mi dau seama de valoarea deosebită a acestor principii, susținute de noi și pe planul relațiilor intersindi- cale.în calitate de profesor și de conducător al bazei din Timișoara a Academiei — a spus în cuvîntul său tovarășul Coriolan Drăgulescu, delegat din partea organizației județene de partid Timiș — am avut dese prilejuri de a participa la manifestări științifice internaționale și am avut depline satisfacții constatînd prestigiul pe care l-au dobîndit țara noastră, știința și cultura ei, activitatea ei internațională pusă în slujba’progresului și civilizației. La Universitatea Lomonosov, Ia Cambridge, la Facultatea de Științe din Paris, activitatea unor reprezentanți români s-a bucurat de aprecieri favorabile.Tovarășul Constantin Flitan, delegat al organizației județene de partid Brăila, ambasador al României în Franța, a citat cu titlu de exemplu, în contextul preocupărilor României pentru extinderea relațiilor cu țări cu altă orînduire, în spiritul coexistenței pașnice, relațiile româno- franceze, care se dezvoltă favorabil în interesul ambelor popoare, al destinderii și păcii în Europa și în lume. Subliniind sarcinile ce revin diplomației românești în scopul promovării politicii externe a țării noastre, vorbitorul a făcut o serie de propuneri pentru 

ca și în acest domeniu să se desfășoare o activitate mai eficientă, între care propuneri cu privire la coordonarea activității reprezentanților politici și economici.Tovarășa Garofița Pavel, delegată a organizației județene de partid Cluj, vicepreședintă a Consiliului popular municipal Cluj, a relevat că politica externă a partidului, ca parte integrantă a liniei sale generale, are o fundamentare științifică, întrucît se întemeiază pe analiza profundă, marxist-leninis- tă a legilor obiective ce guvernează dezvoltarea societății omenești, a caracteristicilor și tendințelor vieții! internaționale contemporane în întreaga ei complexitate și ia în considerare în mod concret raporturile de forțe de pe arena mondială. Abordînd problema propagandei în străinătate, vorbitoarea a subliniat necesitatea de a se manifesta exigență sporită în desemnarea și în activitatea unor lucrători ai oficiilor noastre diplomatice, în scopul unei mai bune cunoașteri și apropieri între popoare.Tovarășul Ion Sîrbu, delegat al organizației județene de partid Buzău, prim-secretar al comitetului județean, a relevat semnificația internațională a realizărilor obținute în construcția socialistă, subliniind ideea susținută în mod consecvent de P.C.R. că succesele țării noastre, ale celorlalte țări socialiste reprezintă principala contribuție la întărirea sistemului mondial socialist, ’ la creșterea influenței ideilor socialismului în lume. Este pentru noi un titlu de mîndrie că — așa cum au arătat și în cadrul Congresului o serie de delegați de peste hotare — privirile multor popoare se îndreaptă spre țara noastră cu admirație și prețuire, succesele obținute de noi constituind pentru ele încurajare în luptă și izvor de inspirație în rezolvarea unor probleme care le stau în față.După ce și-a exprimat deplina adeziune față de întreaga politică internă și externă a partidului, tovarășul prof. univ. Barbu Zaha- 
rescu, delegat al organizației județene de partid Ilfov, a subliniat activitatea intensă desfășurată de partid, de conducerea sa pentru întărirea legăturilor de prietenie și colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești. Vorbitorul a relevat necesitatea de a 

se desfășura în viitor o activitate și mai intensă pentru a face cunoscut punctul de vedere just și constructiv al partidului nostru în problemele mișcării comuniste.Deși nu sînt diplomat, ci un soldat din marea armată a făuritorilor de bunuri materiale — a spus tovarășul Marin Enache, delegat al organizației de partid a municipiului București — doresc să-mi exprim și eu aprobarea față de poziția expusă în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în problemele vieții internaționale și să subliniez că ea corespunde gîndurilor și sentimentelor celor 3 000 de comuniști, ale celor peste 11 500 de salariați de la uzinele „23 August", ale tuturor oamenilor muncii, ale întregului nostru popor, care consideră politica partidului drept propria lui politică.Sînt mîndră de contribuția pe care P.C.R. a adus-o pînă acum și de hotărîrea afirmată în documentele Congresului de a milita și de aici înainte pentru nobila cauză a prieteniei frățești și solidarității cu țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, pentru adîncirea prieteniei între toate popoarele lumii — a spus tovarășa Roza
lia Peterfî, delegată a organizației județene de partid Arad, redactor- șef al publicației „Voros Lobogo". în continuare, arătînd că în explicarea politicii externe a partidului și a statului nostru, presa centrală și locală au un rol deo

sebit de mare, vorbitoarea a subliniat că este necesară o mai mare preocupare p.entru reflectarea și comentarea evenimentelor internaționale, — aceasta contribuind la educarea maselor largi de oameni ai muncii în spiritul internaționalismului, în spiritul frăției și înțelegerii între popoare.Corpul didactic și studenții, intelectualitatea, toți oamenii muncii din patria noastră — a spus tovarășul Ion Creangă, delegat al organizației județene de partid Iași, rectorul Universității ieșene — își dau seama cît de înțelept, ce cuantum de analiză științifică a călăuzit și călăuzește mereu politica externă a statului nostru și cu cîtă măiestrie conducerea partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, știe să rezolve problemele care privesc lumea contemporană. Subliniind că activitatea partidului nostru favorizează legăturile științifice și culturale internaționale — cerință importantă a progresului general — vorbitorul a scos în evidență activitatea de colaborare internațională pe care o desfășoară Universitatea ieșeană și a făcut propuneri pentru intensificarea ei în viitor.în cuvîntul său, tovarășul Aurel 
Ghiță, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, secretarul comunal de partid Punghina, a evidențiat, între altele, preocuparea constantă a României, ca țară europeană, față de problema securității pe continentul nostru — deziderat vital al tuturor popoarelor, obiectiv important al luptei popoarelor pentru pace. Este întru totul justă poziția partidului și statului nostru, care consideră că spre înfăptuirea securității europene se poate înainta prin eforturi susținute pentru- dezvoltarea relațiilor între țările continentului, prin luarea în considerare a realităților postbelice, recunoașterea celor două state germane și a granițelor existente, lichidarea blocului militar N.A.T.O. și concomitent a Tratatului de la Varșovia, retragerea trupelor străine în granițele naționale, înfăptuirea unor măsuri de dezarmare.Ca delegată la marele sfat al comuniștilor — a relevat tovarășa 
Donco Irina, profesoară, delegată a organizației județene de partid Brașov — am încercat momente de satisfacție și de mîndrie, ascultînd la Congres cuvîntul unor delegați de 

peste hotare — cuvînt de respect și stimă la adresa politicii partidului nostru, care îmbină armonios patriotismul cu internaționalismul.O caracteristică a internaționalismului consecvent al partidului nostru o constituie solidaritatea activă, sprijinul material, politic, diplomatic acordat de țara și poporul nostru eroicului popor al Vietnamului, care, prin lupta sa plină de abnegație și eroism împotriva agresiunii, demonstrează cu tărie că nu există forță în lume în stare să îngenunche un popor care-și apără libertatea și cuceririle revoluționare.Subliniind că Raportul Comitetului Central, celelalte documente prezentate la Congres, intervențiile în dezbateri au dovedit o voință unanimă de a întări prietenia cu țările socialiste și a contribui la cimentarea unității lor, tovarășul 
Marin Burcea, delegat al organizației de partid a municipiului București, prim secretar al comitetului de partid sector 5, și-a exprimat deplinul acord cu teza din Raport potrivit căreia prin sistemul socialist mondial noi înțelegem nu un bloc în care statele se contopesc într-un tot, renunțînd la suveranitatea lor națională, ci afirmarea socialismului ca forță internațională, prin victoria sa în mai multe state independente, care se dezvoltă de sine stătător și își întemeiază relațiile dintre ele pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, împărtășim întrutotul poziția partidului nostru — a spus vorbitorul — potrivit căreia deosebirile de vederi nu trebuie să constituie o piedică în lărgirea continuă a colaborării și cooperării rodnice, reciproc avantajoase, dintre țările socialiste, că trebuie pus pe prim plan ceea ce este comun și le unește. Consider că Congresul trebuie să dea mandat C.C. de a acționa și în viitor în același spirit.Ca membru de partid de 30 de ani — a declarat tovarășul Hoffman 
Gavrilă, președinte al Cooperației de consum Cehul Silvaniei, delegat al organizației județene de partid Sălaj — doresc să subliniez că aprob și dau o deosebită apreciere activității desfășurate de partidul nostru pentru dezvoltarea legăturilor de solidaritate frățească cu toate partidele comuniste, eforturilor sale neslăbite pentru apărarea și întărirea unității mișcării comuniste internaționale. împărtășesc pe deplin punctul de vedere al partidului nostru că, în zilele noastre, unitatea mișcării comuniste poate fi trainică numai dacă se pornește de la realitate, de la faptul că partidele își duc activitatea într-o mare diversitate de condiții, dacă se respectă necondiționat dreptul fiecăruia de a-și stabili de sine stătător politica, dacă relațiile sînt clădite pe principiile egalității, neamestecului în treburile interne.Ne bucură faptul că țara noastră. se manifestă activ în viața internațională, că vocea sa este tot mai ascultată, datorită propunerilor și inițiativelor sale constructive, că are tot mai mulți prieteni — a spus tovarășul Maghiar 
Teodor, delegat al organizației județene de partid Bihor, președintele C.A.P. Mădăraș. Politica externă a României socialiste, care ne încălzește inimile și ne înaripează gîndurile, poartă pecetea înțelepciunii colective a partidului nostru, a conducerii sale, a activității neobosite desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ple- cînd din Mădăraș pentru a reprezenta comuniștii din organizația noastră județeană la cel mai înalt forum al partidului, țăranii din cooperativa noastră mi-au spus răspicat și simplu: „Să duci- cu tine la Congresul partidului nostru iubit dorința noastră fierbinte și hotărîrea neclintită a cetățenilor de aici, de la marginea de vest a țării, de a-1 avea pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, aceasta fiind chezășia că țara noastră va înflori mereu".Ca delegat din partea organizațiilor de partid din marina militară, raportez că am primit mandatul unanim al tuturor ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor și militarilor în termen, de a exprima Congresului nostru nețărmuritele lor sentimente de devotament față de patrie și partid, față de conducerea sa înțeleaptă, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, statornica lor hotărîre de a îndeplini cu orice sacrificiu misiunea de apărare a frontierelor maritime și fluviale ale României socialiste — a declarat tovarășul Marteș Grigore, comandantul Marinei militare. Referin- du-se la activitățile proprii și de cooperare cu armatele țărilor frățești, vorbitorul a subliniat că toate acestea arată că România, acordînd atenția cuvenită pregătirii forțelor sale armate, își respectă obligațiile ce-i revin în cadrul Tratatului de la Varșovia, fiind gata, așa cum se arată în Raport, ca în cazul unui atac imperialist să lupte umăr la umăr cu celelalte armate ale țărilor socialiste pentru înfrîngerea agresorilor.Subliniind că, animat de un profund spirit internaționalist, partidul nostru militează ferm pentru netezirea căilor spre restabilirea unității mișcării comuniste, tovarășul Ștefan Dumitrescu, delegat al organizației județene de partid Prahova, rector al Institutului de petrol Ploiești, a arătat că această poziție a fost pregnant reliefată 

de activitatea desfășurată de delegația P.C.R. la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova. Dînd glas convingerilor tuturor comuniștilor din țara noastră, conducătorul delegației, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a militat ferm pentru soluții care să favorizeze netezirea căilor spre unitate, a chemat stăruitor la normalizarea relațiilor dintre partide. Intr-o impresionantă manifestare de unitate, comuniștii, întregul nostru popor și-au exprimat adeziunea deplină față de poziția adoptată de delegația P.C.R. în cadrul Consfătuirii.în cuvîntul său, tovarășul Mi
trofan Boca, delegat al organizației județene de partid Maramureș, secretar al Comitetului județean de partid, a relevat că Raportul Comitetului Central face o analiză profundă a raportului de forțe pe arena mondială, punînd în lumină faptul că trăsătura fundamentală a lumii contemporane constă în aceea că forțele revoluționare, progresiste se află în ascensiune. Imperialismul — și îndeosebi cel american — continuă să dețină poziții puternice; atîta timp cît există imperialism se menține și pericolul unui război mondial. Aceasta nu înseamnă că un asemenea război ar fi iminent sau inevitabil. în prezent, forțele antiimperialiste, atît de mari și de diverse, acționînd unite, sînt capabile să zădărnicească planurile a- gresive ale imperialismului, să a- sigure pacea.în cuvîntul său, tovarășa SanCK* ’ 
Rangheț, delegată a organizației județene de partid Timiș, secretara Comitetului național pentru a- părarea păcii, a spus : Continuînd tradiția luptei nobile pentru pace dusă și în trecut de cele mai luminate minți, mișcarea pentru pace din România, care se identifică cu întregul nostru popor, participă cu însuflețire la activitatea închinată țelurilor păcii și prieteniei între popoare. Se bucură nu numai de sprijinul total al poporului nostru, dar și de acela a numeroși partizani ai păcii de pretutindeni poziția României pentru lichidarea focarelor de încordare și reglementarea prin tratative a problemelor litigioase. în acest sens, ne exprimăm speranța și cerință ca tratativele de la Paris în problema Vietnamului să ducă la retragerea trapelor americane din Vietnam și la consfințirea dreptului poporului vietnamez de a-sț hotărî singur destinele; de asemenea sprijinim poziția ca probleț^ ma conflictului din Orientul A- propiat să fie soluționată pe cale pașnică, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 1967.Relevînd bogăția de idei a documentelor Congresului, tov. Ribu 
Ion, delegat al organizației județene de partid Teleorman, prim- secretar al comitetului orășenesc de partid Alexandria, a arătat că pentru oamenii muncii din țara noastră ele constituie un îndreptar, mobilizînd toate energiile națiunii noastre în lupta pentru înflorirea României socialiste, pentru socialism și pace în lume.Interesele supreme ale omenirii — a spus tovarășa Munteanu Olga, delegată din partea organizației județene Bacău, muncitoare textilis- tă, cer unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, și de aceea sînt necesare eforturi continue pentru lichidarea neînțelegerilor și depășirea dificultăților, evitarea a tot ceea ce ar putea să genereze noi elemente de tensiune, în această ordine de idei, vorbitoarea și-a exprimat sprijinul deplin față de propunerea din Raport ca Congresul partidului să dea mandat Comitetului Central ca și în viitor în rezolvarea deosebirilor de păreri politice sau ideologice partidul nostru 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.Reliefînd că politica noastră externă este pătrunsă consecvent de spirit patriotic, umanist și internaționalist, tovarășul conf. univ. 
Mircea Zaciu, delegat al organizației județene de partid Cluj, a spus : Sîntem astăzi România socialistă, cu profilul nostru bine definit în familia popoarelor, cu trăsăturile noastre distinctive și personale proprii condițiilor noastre specifice, istoriei și ființei noastre naționale. Aceasta tocmai datorită partidului nostru, politicii sale clarvăzătoare care sintetizează dezvoltarea creatoare a propriilor tradiții înaintate, concomitent cu dezvoltarea creatoare a ideilor clasicilor marxism-leninismului. Adeziunea ce mi-o dau la principiile călăuzitoare ale politicii noastre externe e întărită de convingerea că actele inspirate de ele găsesc o largă aprobare, au răsunet favorabil, determină mutații în straturi tot mai largi chiar printre oamenii ce aveau pînă mai ieri o viziune deformată asupra noastră ori n-aveau nici o idee despre noi.

★în încheiere, tovarășul Mihai Da- lea, secretar al C.C. al P.C.R., a dat citire raportului cu privire la concluziile dezbaterilor din Secțiune, care, după discuții, a fost supus la vot și aprobat în unanimitate.Secțiunea l-a însărcinat pe tovarășul Mihai Dalea să prezint» acest raport Congresului.
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CONGRESUL PARTIDULUI
DĂ GLAS NĂZUINȚELOR

NOASTRE CELOR MAI SCUMPE
Scrisori și telegrame adresate Congresului, 

tovarășului Nicolae Ceausescu
/ •> X

la Încetarea din viață'

A PROFESORULUI C. I. PARHON

Exemplul de neuitat 
al unui savant 

de mare prestigiu

Pe adresa Congresului ab X-lea al 
P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
continuă să sosească numeroase tele
grame și scrisori prih care muncitori 
și țărani, oameni de . știință și cul
tură, cadre didactice, elevi, studenți și 
militari își exprimă dragostea și căl
dura față de partid, adeziunea deplină 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului. O dată cu cuvin
tele de înaltă apreciere față de ideile 
cuprinse în Raportul C.C. al P.C.R. 
prezentat de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru celelalte documen
te supuse dezbaterii Congresului, oa
menii muncii se angajează să înfăp
tuiască politica partidului, să mun
cească neobosit pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Subliniind că, alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră, colectivul de 
muncă al Combinatului siderurgic Re
șița urmărește cu viu interes lucrările 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
în telegrama acestei mari întreprin
deri se arată : „în Raportul prezentat 
Ia Congres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, colectivul nostru vede o- 
glindită politica științifică a partidu
lui, preocuparea sa statornică față de 
dezvoltarea multilaterală a țării noas
tre, de asigurarea bunăstării și ferici
rii tuturor oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate. Documentele supuse dez
baterii Congresului, hotărîrile pe care 
acesta le va adopta vor da un nou im
puls operei de desăvîrșire a construc
ției' socialiste în România, vor deter- 
«V X ascensiunea viguroasă a patriei 
noastre pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației.

Folosim acest prilej pentru a da glas 
încă o dată adeziunii noastre depline 
la politica internă și externă a parti
dului, în care își află expresia intere
sele și năzuințele vitale ale întregului 
nostru popor. Politica partidului este 
politica noastră, a tuturor oamenilor 
muncii. Tocmai de aceea, noi, siderur- 
giștii reșițeni, vom depune toate for
țele și puterea noastră de muncă pen
tru a o transpune în viață în mod 
exemplar".

„Trăim momente de puternică ani
mație și entuziasm, create de desfășu
rarea lucrărilor celui de-al X-lea Con
gres al partidului — eveniment istoric 
de o covîrșitoare importanță pentru 
destinele patriei --s se arată? în. iele- 
grama colectivului de muncă‘ devia 
Uzinele „Electroputere" — Craiova. 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii, 
toți salariații uzinei noastre, ani
mați de aceleași sentimente, își 
exf, imă și cu această ocazie adeziu
nea lor deplină față de politica știin
țifică marxist-leninistă a partidului 
nostru. Antrenați în întrecerea socia
listă, sub conducerea organizației de 
partid, raportăm Congresului îndepli

nirea la principalii indicatori a sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
luate în cinstea Congresului al X-lea și 
a celei de-a XXV-a aniversări a elibe
rării patriei. Asigurăm Congresul, per
sonal pe dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, că, strîns uniți în jurul par
tidului, sîntem ferm hotărîți să depu
nem toată puterea rioastră de muncă, 
energia și priceperea pentru a înde
plini hotărîrile ce vor fi adoptate de 
Congresul al X-lea al partidului".

Din inima munților, unde construc
torii ridică importantul obiectiv ener
getic — Hidrocentrala de pe Lotru — 
a sosit pe adresa Congresului următoa
rea telegramă : „Comuniștii, toți con
structorii celui mai mare obiectiv hi
droenergetic de pe rîurile interioare 
ale țării, aduc un cald salut celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., salut pornit 
din inimile celor peste cinci mii de 
salariați care își desfășoară activitatea 
pe Valea Lotrului. Vedem în politica 
partidului expresia cea mai înaltă a 
intereselor fundamentale ale poporu
lui român, călăuza sigură spre noi vic
torii în desăvîrșirea construcției socia
lismului, în creșterea prestigiului in
ternațional al României socialiste. Am 
învestit pe delegații noștri la Congres 
să susțină realegerea în marea funcție 
de răspundere de secretar general al 
partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Asigurăm conducerea su
perioară de partid că vom desfășura o 
activitate susținută în vederea înde
plinirii și depășirii sarcinilor de plan., 
ce ne revin, în așa fel ca în 1972 să 
conectăm la sistemul energetic național 
prima turbină a hidrocentralei de pe 
Lotru".

„Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră — se arată în telegrama 
întreprinderii agricole de stat Prejmer, 
județul Brașov, sîntem strîns uniți în 
jurul partidului, ferm hotărîți să nu 
precupețim nici un efort pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor anua
le de plan și pentru traducerea în 
viață a măsurilor ce vor fi adoptate 
de cel de-al X-lea Congres. Conti- 
nuînd tradiția de a întâmpina marele 
eveniment cu realizări remarcabile, 
comuniștii, lucrătorii întreprinderii 
noastre raportează îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor luate în cin
stea Congresului. Planul de venituri 
a fost depășit cu 3 291 000 lei. Vă asi- 
gurăm că vom obține cantități de 
produse suplimentare /anilor prece- 
denți, livrînd statului produse agro- 
alimentare în cantități tot mai mari, 
contribuind astfel la continua înflori
re și propășire a patriei noastre".

După ce se arată satisfacția și în
crederea nețărmurită cu care studen
ții și cadrele didactice ale Institutului 
de mine din Petroșani urmăresc lu
crările celui de-al X-lea Congres al 

partidului, în telegrama adresată se 
spune : „Am studiat Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și celelalte materiale supuse dezba
terii Congresului, documente progra
matice de excepțională însemnătate 
pentru continua dezvoltare a Româ
niei socialiste. Ele dovedesc capaci
tatea partidului de a porni la elabo
rarea politicii sale de la' studierea 
aprofundată a cerințelor vieții, a le
gilor obiective de dezvoltare a socie
tății. Profund atașați politicii partidu
lui, în misiunea noastră de formare 
a viitorilor specialiști în ramura mi
nieră, ne vom înzeci eforturile de îm
bunătățire și perfecționare a procesu
lui instinctiv, de ridicare Ia un nivel 
superior a muncii de educație comu
nistă a studenților în spiritul docu
mentelor dezbătute la actualul Con
gres al partidului. Ne unim glasurile 
eu cele ale întregului popor pentru a 
ne exprima deplina adeziune față de 
politica internă și externă a partidului 
nostru, politică pătrunsă de nobilele 
idei ale socialismului, ale internațio
nalismului socialist, de înaltă respon
sabilitate față de viitorul poporului 
român. Asigurăm Congresul, pe dum
neavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, 
că vom munci cu pasiune și devota
ment pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin în opera de edificare a 
României socialiste".

In telegrama colectivului de mun
că al Uniunii județene a cooperati
velor de consum Bihor, care repre
zintă pe cei peste 250 000 de membri 
cooperatori, români, maghiari și de 
alte naționalități, se arată : „Studiind 
Raportul și celelalte documente pre
zentate în fața celui mai înalt forum 
politic al țării, constatăm cu legitimă 
mîndrie că ele sintetizează vasta și 
rodnica activitate desfășurată în răs
timpul ultimilor patru ani, pe plan 
intern și internațional, de către partid 
și Comitetul său Central, exprimînd 
în mod științific și creator principiile 
de bază ale marxism-leninismului 
după care se călăuzește Partidul Co
munist Român în opera de edificare 
a socialismului, în condițiile concrete 
ale României contemporane. Cu de
plină satisfacție salutăm și aprobăm 
politica externă a partidului și gu
vernului țării noastre, care militează 
cu consecvență pentru promovarea în 
continuare a unor relații internaționa
le care să garanteze independența și 
suveranitatea fiecărui popor, exercita
rea dreptului sacru de a-și clădi viața 
așa cum gîndește și dorește fiecare 
națiune.

Hotărîrile Congresului ne vor în
tări dorința de a sluji cu și mai 
multă abnegație cauza înfloririi mul
tilaterale a patriei noastre dragi — 
România socialistă"

Vizite ale delegațiilor 
de peste hotare 

participante la Congresul 
al X-lea al P. C. R.

DELEGAȚIA PARTIDULUI

CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM
Delegația Partidului celor ce muncesc din Vietnam, condusă de tovarășul Nguyen Van Kinh, membru al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, însoțită de tovarășul Gheorghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., a făcut în cursul zilei de duminică o vizită la Cooperativa agricolă de producție din comuna Ion Roată, județul Ilfov.La sosire, oaspeții au fost în- tîmpinați de tovarășii Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Ju

DELEGAȚIA PARTIDULUI

COMUNIST DIN DANEMARCA
Delegația Partidului Comunist din Danemarca, condusă de tovarășul Ib Norlund, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al partidului, însoțită de ing. Atanasie Diaconescu, adjunct al ministrului industriei chimice, a făcut duminică după- amiază o vizită la Rafinăria de la Brazi și Combinatul petrochimic- Ploiești.Oaspeții au fost întîmpinați de ing. Traian Vulpe, directorul general al combinatului, Teodor Ni- colau, inginer-șef al rafinăriei, ing.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost 

instabilă și s-a răcit în cea mai 
mare parte a țării, . exceptînd 
șud-estul unde ș-a .menținut fru- 

" mohsă. Cărui aTfbst variabil’în' 
Muntenia, Dobrogea și sudul 
Moldovei și mai mult acoperit în 
rest. Au căzut ploi temporare și 
cu caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice în Transil
vania, Moldova, Oltenia și zona 
muntoasă. In Banat a plouat lo
cal. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din nord-est. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 11 grade la Borsec și Poiana 

dețean Ilfov al P.C.R., Marin Argint, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, de numeroși cooperatori.După o scurtă prezentare a unității, făcută de Ion Marinache, președintele C.A.P., oaspeții au vizitat sectorul zootehnic al cooperativei. în timpul vizitei, numeroși locuitori ai comunei Ion Roată au făcut oaspeților vietnamezi o caldă manifestare de simpatie, expresie a prieteniei dintre poporul român și eroicul popor vietnamez.(Agerpres)

Arestina Parotă, șefa protocolului pe rafinărie, care, înainte de a-i conduce prin secțiile celor două mari unități industriale, au dat explicații privind nivelul tehnic al instalațiilor, calitatea produselor fabricate aici, cunoscute și apreciate în peste 30 de țări din lume unde sînt exportate. în timpul vizitei, membrii delegației s-au interesat de activitatea organizațiilor de partid și au apreciat elogios succesele obținute de colectivele celor două unități prahovene.
(Agerpres)

Stampei și 26 grade la Călărași 
și Jurilovca. în București: Vre
mea a fost în general frumoasă 
cu cerul variabil mai mult se
nin în cursul după-amiezii. Vîn
tul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a fost de 25 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 12, 13 și 14 august a.c. în 
țară : Vreme relativ călduroasă. 

_ Ceryl vă fi temporar. , noros. 
'Averse locale. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit cu inten
sificări de scurtă durată, predo- 
minînd din sectorul estic. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între 12 și 18 grade, iar maxi
mele între 25—30 grade. în 
București : Vreme relativ căl
duroasă. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii slabe. Vîn
tul va sufla potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

Profesorul C. I. Parhon nu mai 
este și totuși va fi mereu Iîngă noi, 
așa cum a fost o viață întreagă și 
chiar în ultimii ani, cînd vîrsta îna
intată l-a împiedicat să-și continue 
activitatea. La patul bolnavilor, la 
cursuri, în laboratoarele de cerce
tare, el a îndrumat cu exigență pașii 
discipolilor săi, personalitatea lui 
covîrșitoare lăsînd urme adinei în 
gîndirea noastră.

Cercetător neobosit, distins neuro
log și psihiatru, a renunțat la aceste 
specialități bine consolidate în acel 
timp în țara noastră, pentru a se 
consacra unei ramuri noi a medici- 
nei, care abia apăruse la orizont, 
întemeind școala românească de en
docrinologie, el a pus totodată teme
liile acestei discipline și pe plan in
ternațional. Prin publicarea în 1909 
a primei cărți din lume asupra glan
delor cu secreție internă, ca și prin 
crearea în 1934 a catedrei de endo
crinologie din București, a adus o 
contribuție substanțială la promova
rea endocrinologiei ca importantă 
ramură a medicinei și biologiei.

Dezvoltarea vertiginoasă a endo
crinologiei în ultimele 2—3 decenii 
a demonstrat concepția progresistă 
a marelui savant român. Dacă s-ar 
compara ideile emise de profesorul 
C. I. Parhon, la începuturile secolu
lui nostru, cu cele care aveau cir
culație pe atunci și cu concepțiile 
contemporane, s-ar constata uimi 
toarea clarviziune a savantului, care 
își depășise epoca. Multiple aspecte 
ale endocrinologiei și chiar ale me 
dicinei moderne au fost abordate si 
cercetate de el cu mijloacele mo
deste de atunci : raporturile dintre 
sistemul endocrin și cel nervos, co
relațiile endocrino-metabolice și en 
docrino-viscerale, probleme ale bio
logiei vîrstelor, ale patologiei eredi
tare, oncologiei, endocrinologiei 
comparate și altele. în prezent, mii 
de cercetători din întreaga lume a- 
profundează aceste probleme, viu 
dezbătute în cadrul marilor socie
tăți internaționale de endocrinolo 
gie, gerontologie, genetică, endocri
nologie comparată, care au luat 
ființă în ultimele decenii.

Profesorul Parhon a reușit să 
adune în jurul lui un număr de en
tuziaști, creînd școala românească 
de endocrinologie, care s-a impus 
de timpuriu. A fost în același timp 
un dascăl neîntrecut care, și în mo
mentul cînd deținea cea mai înaltă 
funcție în stat, găsea zilnic timpul 
necesar pentru a-și exercita nobila 
profesie, pentru a fi în mijlocul ele 
vilpr ,și colaborațp.fjlor săi. Le .ur
mărea personal activitatea, discu 
tînd amănunțit tematica de cerce
tare, interpretarea rezultatelor, !n- 
drepțînd greșelile și chiar dojenind, 
cînd era cazul. Colaboratorii intrau 
în biroul profesorului oricînd, pen 
tru orice problemă, fiind siguri că 
vor găsi înțelegere și sprijin, expli

carea fenomenelor nelămurite aflate 
în studiu.

Și-a învățat cu răbdare elevii, 
le-a deschis orizontul, a stimulat 
originalitatea, spiritul critic, el în
suși fiind un model al corectitudinii, 
modestiei, dar și al demnității caro 
trebuie să caracterizeze pe omul d« 
știință. în disputele științifice a 
apărat cu dîrzenie pozițiile endocri
nologiei și ale medicinei românești, 
îmi amintesc că se discuta odată o 
metodă terapeutică aplicată într-o 
țară considerată avansată, metodă 
cu care el nu era de acord, ca de 
altfel și alți specialiști din țara 
noastră. El a susținut atunci că ori
ce țară poate avea genii, dar și oa
meni mediocri, așa că nu tot ce 
vine din altă parte trebuie acceptat 
necondiționat.

Profesorul C. !. Parhon știa să 
trezească pasiunea pentru știință și 
nici unul din elevii săi nu lucra 
pentru obținerea de titluri sau avan
taje sociale. A reușit să creeze un 
climat în care relațiile. dintre pro
fesor și elevi stimulau cercetarea, 
fără a fi relații de competiție sau 
concurentă. Purta studenților, dis
cipolilor săi, o reală dragoste.

Ca medic, a avut o mare înțele
gere pentru suferința bolnavilor și, 
în lunga sa carieră, scopul principal 
al activității sale a fost să redea 
omului sănătatea. După 60 de ani de 
activitate, ne spunea că, dacă cu ex
periența acumulată ar avea posibili
tatea să-și reia viața, ar începe tot 
cu clinica, cu problemele pe care Ie 
ridică bolnavul și pe care cercetarea 
medicală trebuie să le rezolve. Nu 
a conceput niciodată o instituție 
medicală fără bolnavi, cercetarea 
trebuind să se inspire din clinică, 
de rezultatele ei urmînd să benefi
cieze, In primul rînd, practica me
dicală.

Profesorul C. !. Parhon a desfă
șurat o bogată activitate științifică, 
didactică, de asistență medicală, so
cială, pînă la o vîrstă j-elativ înain
tată, de peste 80 de ani. Neobosit, 
pasionat, interesat în rezultatele 
cercetărilor noi, cu scepticismul ■ 
inerent îndelungatei sale experiențe, 
cu spiritul lui critic riguros și fina 
lui ironie, trădînd o vigoare tine
rească, era pentru noi o continuă 
surpriză. întrebat de multe ori care 
este secretul acestei tinereți răspun
dea invariabil : sînt tînăr, pentru că 
sînt în pas cu vremea,

Profesorul C. I. Parhon nu poate 
să dispară, el este prezent printre 
noi, prin tradiția școlii pe care a 
creat-o, și va rămlne și după gene
rația noastră, prin forța moștenirii 
spirituale pe care ne-a lăsat-o.

Prof. dr. Marcela PITIȘ 
membră a prezidiului Academiei 
de Știinfe Medicale

SllElgESfS

FOTBAL

ÎN CÎTEVA RÎNDURI Cronica zilei

RAPID A CÎȘTIGAT „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Cea de-a treia ediție a competiției 

de fotbal „Cupa municipiului Bucu
rești", la care au participat patru 
echipe fruntașe din Capitală, a. fost 
cîștigată de formația Rapid. în finală, 
desfășurată aseară pe stadionul Repu
blicii, fotbaliștii de la Rapid au în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) echipa 
Progresul. Golul victoriei a fost mar
cat în minutul 44 de Neagu.

în meciul pentru locurile 3—-4, 
disputat între echipele Steaua și Di
namo, după 90 de minute de joc sco
rul a fost egal: 2—2. în urma exe
cutării loviturilor de la 11 m, victo
ria a revenit formației Steaua (6—4).

în pauza dintre cele două meciuri, 
publicul spectator a aplaudat sosirea 
pe stadion a ștafetei „A XXV-a ani
versare a eliberării patriei".

FARUL —SAO PAULO 2-1
CONSTANȚA. (Corespondentul 

Scînteii). Aproape 30 000 de spec
tatori au umplut pînă la refuz tri
bunele stadionului constănțean. 
Jocul, mai mult decît o partidă a- 
micală, s-a desfășurat, mai ales 
în prima repriză, într-o atmosferă 
de trac, atacurile ambelor echipe 
fiind sporadice, ineficace.

Repriza a Il-a a adus cele trei 
goluri. Farul a înscris prin Tufan 
în min. 49, dintr-o lovitură indirec
tă, și prin Kallo în minutul 80. 
Oaspeții, cu o tehnică individuală 
superioară, după ce egalaseră în 
minutul 61 prin Edson, dintr-o lo
vitură de colț, s-au recunoscut în
vinși, dar după nenumărate ob
strucții, gesturi nesportive și du
rități.

J fost prea lungă vacanța?
Multe nume vechi, dar și cîteva 

mai noi în lotul reprezentativ che
mat săptămîna trecută la un prim- 
joc-școală, pe stadionul „23 August". 
Iată-i, cu mențiunea clubului de unde 
provin : Ghiță (Dinamo Bacău), Ră- 
ducanu (Rapid) — portari ; Sătmă- 
reanu (Steaua), Lupescu (Rapid), 
(Barbu) (F. C. Argeș), Dumitru Ni
colae (Steaua), Dinu (Dinamo Bucu
rești), Dan (Rapid), Deleanu (Di
namo București) — fundași ; Gher- 
gheli (Dinamd București), Anca (U- 
niversitatea Cluj), Radu Nunweiller 
(Dinamo București) — mijlocași ; 
Dembrovschi (Dinamo Bacău). Lu- 
cescu (Dinamo București), Tufan 
(Farul), Dumitrache (Dinamo Bucu
rești), Domide (U.T.A.), Crăiniceanu 
(Steaua).

— Care sînt primele constatări ?
Interlocutor ne este antrenorul 

ANGELO NICULESCU.
— Pe toți cei chemați acum în lo

tul reprezentativ i-am mai urmărit, 
la cluburi, în timpul pregătirii pen
tru noul campionat. Ceea ce am 
constatat la acest prim joc-școală a 
întregit deci impresii formate dinain
te. S-ar putea aprecia că majoritatea 
selecționabililor au un nivel de pre-

Dat fiind pentru Farul caracterul 
de verificare al acestei întîlniri, 
înaintea noului campionat Bazil 
Marian, noul antrenor al echipei, 
va trebui să acționeze pentru o- 
mogenizarea formației, pentru 
creșterea eficacității liniei de atac. 
Victoria în fața lui Sao Paulo, fără 
să fi ridicat-prea mari probleme, 
este pe deplin meritată.

★Stadionul Central din Craiova a găzduit MECIUL INTERNATIO
NAL DE FOTBAL DINTRE ECHI
PA LOCALA UNIVERSITATEA ȘI 
FORMAȚIA CHEMIE LEIPZIG (R. D. Germană). Victoria a revenit fotbaliștilor craioveni cu scorul de 3—0 (2—0) prin punctele înscrise de Oblemenco (2) și Ivan. 

gătire corespunzător pretențiilor de 
moment ale cluburilor. Insă noi, an
trenorii lotului, nu ne putem declara 
deloc mulțumiți de stadiul pregătirii 
jucătorilor; pretențiile naționalei 
sînt, se înțelege, mult mai mari și 
selecționabilii se află încă departe 
de aceste pretenții.

Nu vreau să demobilizez pe ni
meni, dar nici nu vreau să trec cu 
vederea ceea ce trebuie remarcat 
de la bun început. Sezonul inter
național care ne așteaptă este poate 
cel mai dificil din istoria fotbalului 
românesc la capătul examenelor ce 
le avem de susținut — știm cu toții 
că e vorba de ultimele două me
ciuri din preliminariile campiona
telor mondiale, cu Portugalia, și 
Grecia, la București — ne așteaptă, 
se înțelege în condițiile reușitei, ca
lificarea în turneul final al C. M. 
Tocmai de aceea eforturile trebuie 
înzecite, nu trebuie lăsat pe mîine 
ceea ce poate fi făcut chiar astăzi.

— Totuși, puteți face vreo dis
tincție in comportarea celor 18 ju
cători folosiți la acest joc-școală ?

— M-a bucurat, și o remarc în mod 
special, forma bună a lui Barbu. 
Cum îl știu că este foarte serios in 
pregătire, sînt convins că va rede
veni titular și om de bază în echipa 
națională. Despre ceilalți, repet, 
nimic deosebit. Este adevărat că, 
mai mult decît în alte împrejurări, 
fotbaliștii de‘lot au avut o perioadă 
mai mare de refacere, o vacanță 
binemeritată. Probabil însă că pentru 
mulți dintre ei aceasta a însemnat 
un repaus total, sau oricum cu prea 
puțină preocupare, pentru pregătire. 
Mi se pare că nici perioada de pre
parative pentru noul campionat — 
începută de aproape patru săptămîni 
— nu i-a determinat pe toți selec
ționabilii să depună eforturi serioa
se la antrenamente.

într-un fel!, graba noastră de a-i 
reuni pentru o verificare globală pe 
selecționabili, s-a dovedit bineve
nită ; am putiit constata ceva mai 
devreme o stare de fapt care. în alte 
condiții, putea fi alarmantă...

1. D.

CICLISM. — La 15 august încep la 
Brno, campionatele mondiale de ci
clism, rezervate amatorilor. întrece
rile de pistă vor avea loc pe noul ve
lodrom construit după modelul cele
brului „Vigorelli" din Milano; Cursa 
de 100 km contracronometru pe echipe 
se va disputa pe șoseaua Brno — Mi- 
kulov, iar cea de fond pe pista unui 
autodrom. Campionatele suscită un viu 
interes și prin faptul că Brno este un 
oraș cu veche tradiție velocipedistă. 
Cu 100 de ani în urmă (mai precis la 
15 august 1869), în acest oraș s-a des
fășurat una din primele curse cicliste 
din lume. Din Brno sînt originari și 
doi dintre cei mai populari cicliști ce
hoslovaci : Jan Smolik, cîștigător al 
„Cursei Păcii", și Jiri Daler, campion 
olimpic la Tokio în proba de urmă
rire individuală.

Fostul recordman mondial in cursa 
de o oră, belgianul Ferdinand Bracke, 
a cucerit la Anvers titlul de campion 
mondial profesionist în proba de ur
mărire individuală. După ce l-a eli
minat în semifinale pe olandezul Bon- 
gers, în finală Bracke, pedalînd excep
țional, l-a ajuns din urmă pe englezul 
Porter, campionul de anul trecut. Lo
cul trei a revenit olandezului Peter 
Post.

în proba do sfimifond cu antrena
ment mecanic, noul campion mondial

PRONOSPORT
etapa din 10 august 1969

1. Farul Constanța — Sao
Paulo (Brazilia) 2—1 1

2. „U“ Craiova — Chemie
Leipzig 3—0 1

3. Oltul Sf. Gheorghe —
Metrom Brașov 3—2 1

4. Colorom Codlea — Lem
narul Odorhei 4—3 1

5. Tractorul Brașov — Uni
rea Cristur 5—0 1

6. Mureșul Deva — Me
talul Hunedoara 2—0 1

7. A. S. Cugir — Victoria
Călan 4—o 1

8. Aurul Zlatna — Mine
rul Ghelar 3—0 1

9. Metalul Copșa M. —
A.S.A. Sibiu 1—0 1

10. C.S.M. Sibiu — Gaz me
tan Mediaș 4—1 1

11. Someșul S. M. — Topi-
torul B.M. 4—1 1

12. Constructorul B. M. —
Minerul B. ,M. — 2

13. Gloria Bistrița — Avîn-
tul Reghin 3—0 1

Fond de premii : 123 846.
Meciul XII nedisputîndu-se pro

nosticul s-a acordat prin tragere la 
sorți. 

profesionist este Jaap Oudkerk (Olan
da) care a acoperit 100 km în timpul 
de lh33’59”79/100, cu o medie ,orară 
de 63.834 km.

ATLETISM. — în prima zi a con
clusului de atletism din cadrul spar- 
tachiadei unionale a sindicatelor, spor
tivul Alexandr Morozov a obținut un 
rezultat remarcabil în proba de 3 000 
m obstacole cu timpul de 8’25”. Al 
doilea clasat, Ivan Kabanov, a fost cro
nometrat cu timpul de 8’34”2/10.

Recordul mondial la 3 000 m ob
stacole continuă să fie deținut de fin
landezul Jouko Kuha, cu timpul de 
8’24”2/10.

teatre
• Ansamblul folcloric „Perinița” (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara"): Pe- 
rinița mea — 19.

cinema

Duminică a sosit la Iași Marc Schreiber, directorul Diviziei drepturilor omului din Secretariatul O.N.U., pentru a participa la lucrările Seminarului european al O.N.U. cu tema „Efectele dezvoltării științei și tehnicii asupra vieții femeii", care se desfășoară la Iași.La aeroportul din localitate oaspetele a fost întîmpinat de Ion Savin, vicepreședinte al Coipitetuluf executiv al Consiliului popular județean Iași, Margaret Bruce, șefa secției pentru statutul femeii din Divizia drepturilor omului din Secretariatul O.N.U., și Ion Popescu, din partea Ministerului Afacerilor Externe. Au fost de față reprezen
* „...Apoi s-a născut legenda* * : 
UNION — 15,30 ; ia ; 20,30.

• Tinerețe fără bătrînețe : PATRIA —
11.39 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, FAVORIT — 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cerul începe la etajul in : VIC
TORIA — 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
a Străzile au amintiri : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20.
a Bun pentru serviciul auxiliar : 
REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18,45 ; 21, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
a Sherlock Holmes : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, STADIONUL DINAMO — 
20.
a Creola, ochii-ți ard ca flacăra : 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 21, GLORIA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.39 ; 18,45 ; 21, TOMIS — 8,45—15,30 
in continuare ; 17,45, la grădină — 
20, FLAMURA 9—13.30 în continuare ; 
16 : 18,15 ; 20,30.
a Fata din parc : FESTIVAL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră
dină — 20,30.
a Deșertul roșu : CENTRAL — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21, GRĂDINA DOINA 
— 20,15.
a Desene secrete :. LUMINA — 9.30—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
a Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 11.
a Rolls Royce-ul galben : DOINA — 
12 ; 14,30 ; 17.30 ; 20.30.

a Campionatele europene de box ; 
Atletism ; Stăpîn pe sine 5 File din 
istoria sportului românesc : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
a O chestiune de onoare : FEROVIAR
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,30, MELO
DIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,43, MODERN
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20,15.
a Neîmblînzita Angelica : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 
20, PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
a Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
BUZEȘTI — 15,30 ; U, la grădină —
20.30.
O șopronul roșu : DACIA — «,30—21 
în continuare.
a Crima din pădure : UNIREA —
15,30 ; 18, la grădină — 20.
a Dragoste la Las Vegas : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, BUCEGI — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină —
20.30. MIORIȚA — 9,15—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
a Comisarul X șl banda „Trei clini 
verzi" : LIRA — 15,30 ; 18, la grădină
— 20,15, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15, la grădină — 20,15.
a Noaptea generalilor (ambele serii) : 
DRUMUL SĂRII — 16 ; 19, MOȘILOR
— 15,30 ; 19, la grădină — 20.
a Alexandru cel fericit : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Contesa Cosei : FLOREASCA — 
9 ; 12 ; 16,30 ; 20.
a Străin în casă : VOLGA — 9—13.30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a A trăi pentru a trăi : VIITORUL —
15.30. ; 18 ; 20,30,
a Tarzan, omul junglei : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, VITAN. — 15,30 ; 
18, la grădină — 20.
a Prințul negru : MUNCA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
a Aruncați banca în aer : FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
a La dolce vita : ARTA — 10—18 în 
continuare ; 19,30, la grădină — 
20,15.
a Comedianțll (ambele serii) : PRO
GRESUL — 15,30 ; 19, GRĂDINA
PROGRESUL-PARC — 20,15.
a Anul trecut la Marienbad : RA

tanți ai organelor locale de stai, funcționari din M.A.E., ziariști.
★în cursul zilei de duminică parii- cipanții la Seminarul european al O.N.U. au întreprins o vizită la Muzeul Unirii din Iași. Oaspeților li s-au dat ample explicații cu privire la importanța actului istoric de la 1859 — moment de seamă în crearea statului român. în continuare, a fost vizitat sanatoriul de copii Dr. Clunet, după care oaspeții au luat parte la un pic-nic organizat de Consiliul popular județean Iași în pădurea Poeni din a- propierea orașului.

(Agerpres)

HOVA — 15,30 ; 1», la grădină —
20,30.
a Lovitură puternică : ferentari
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Am două mame «1 doi tați : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
a Casa mamei noastre : CRlNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.

17.30 — Buletin de țttrl.
17,35 — Lumea copiilor : Serial de 

păpuși „Hup șl Hop".
17,50 — Studioul școlarilor : Rebui

de vacanță.
IS,ÎS — Ateneul tineretului.
18.45 — Comentariu în Imagini î Co

locviile brașovene.
19.00 — Trepte spre finală. Interpret! 

de muzică populară partici
pant! Ia finala celui de al 
IX-lea Concurs al artiștilor; 
amatori.

19.30 — Telejurnalul de seară — Lu
crările Congresului al X-lea 
al partidului.

20.30 Steaua fără nume — emisiune
concurs de muzică ușoară. 
Prezintă Dan Deșliu. Concu- 
rențl : Marilena Stefan, Mira 
Moreno, Nicolae Suciu, Cris- 
tache Bellu.

21.30 — Roman foileton „Lunga vară
fierbinte" (XV) — „Tatăl lui 
Ben Quick.

22,10 — Film documentar.
22.30 — Congresul al X-lea al P.C.R.

Cronica lucrărilor congresu
lui — Ediție specială.

23,00 — Cîntec ți joc de pe la noi : 
Muzică șl dansuri populare.

22.45 — Miniaturi muzicale.
23,05 — Telejurnalul de noapte fi 

buletinul meteorologic.

I



CONGRES
AL X-LEA AL P. C. R.

paua interna tionale
MOSCOVA. (Corespondență de la 

S. Podină). Ziarele sovietice de du
minică informează în continuare 
despre lucrările Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân. In corespondența semnată de 
trimișii săi speciali la București, 
„PRAVDA" scrie că „luările de 
cuvînt ale delegaților sint străbă
tute de grija pentru dezvoltarea 
continuă a economiei și culturii ță
rii". Pentru a ilustra aceasta, ziarul 
redă pasaje din unele cuvîntări ale 
delegaților. Se evidențiază preocu
parea comuniștilor români pentru 
dezvoltarea principalelor ramuri ale 
industriei și pentru valorificarea 
superioară a bogatelor resurse ale 
țării.

Reportajul apărut în ziarul „Prav
da" se referă, de asemenea, la 
preocupările actuale ale oamenilor 
muncii de pe ogoarele României so
cialiste. Se subliniază astfel că dele
gații care au abordat această temă 
au vorbit în fața Congresului despre 
relațiile ce se dezvoltă între coope
rativele agricole de producție și au 
atras atenția asupra necesității spo
ririi producției de mașini și utilaje 
necesare mecanizării complexe a lu
crărilor agricole.

prezență este considerată ca o recu
noaștere a activității internaționale a 
comuniștilor români".

învestitură

X

VARȘOVIA. — (Corespondență de 
la I. Dumitrașcu). — Referindu-se la 
cea de-a patra zi a lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, „TRYBUNA 
LUDU“ scrie într-o corespondență 
din București că „delegații care iau 
cuvîntul la tribuna Congresului își 
împărtășesc experiența, fac bilanțul 
activității partidului și al dezvoltării 
republicii, exprimîndu-și, totodată, 
acordul cu Raportul prezentat de se
cretarul general al partidului și cu 
Directivele C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale, 
sprijină propunerea de alegere a to
varășului Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al P.C.R.".

rezultînd din țelul. pe care și-1 pro
pune România, acela de a se apropia, 
în următorii 10 ani, de nivelul sta
telor industriale dezvoltate. Congre
sul a declarat o luptă ascuțită îm
potriva tuturor fenomenelor de biro
cratism, arată ziarul. Totodată, se 
subliniază preocuparea pentru asigu
rarea respectării legalității socia
liste

Noul guvern
italian

a obținut 
votul de

ROMA 10 (Agerpres). — Noul guvern democrat-creștin al Italiei, condus de Mariano Rumor, a obținut duminică, după două zile de dezbateri, votul de învestitură al Camerei deputaților. In favoarea guvernului au votat 346 de depu- tați, împotriva sa — 245, iar restul de 39 de deputați, printre care ,^ei republicani, îoști parteneri de coaliție în guvernul precedent, ■ s-au abținut, sau au fost absenți. Astfel guvernul și-a asigurat o majoritate parlamentară de 50 de voturi. Acest rezultat a fost posibil, după cum se știe, datorită „sprijinului din afară" al partidelor Socialist și Socialist Unitar, care iau acceptat pe termen limitat formula unui guvern „monocolor" democrat-creștin.
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La chemarea secțiunii locale a Uniunii sindicatelor vest-germane, la Dusseldorf a avut loc o manifestație de 
protest împotriva Partidului național democrat, de orientare neonazista

BELGRAD. — (Corespondență de 
la N. Plopeanu). — Sub titlul „întil- 
nirea de la București", ziarul „PO- 
LITIKA" a publicat un comentar 
consacrat lucrărilor Congresului Par
tidului Comunist Român. „Primele 
zile ale lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân au confirmat toate așteptările. 
Concepțiile conducerii de partid și 
de stat din țara vecină în domeniul 
economiei, ca și în cel a] politicii 
interne și externe, s-au bucurat de 
un puternic sprijin din partea dele
gation România continuă dru
mul pe care și l-a ales în construc
ția societății socialiste, dezvoltarea 
vieții sale interne, lărgirea relațiilor 
sale internaționale, drum pe care l-a 
întărit unanimitatea celui mai auto
rizat for al său".

Ceea ce s-a spus pînă în prezent 
în ședințele plenare și în primul 
rînd în Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — arată mai departe zia
rul — scoate în evidență procesul 
de perfecționare a sistemului în în
tregime, faptul că un asemenea pro
ces este conceput de conducerea 
de partid și că ea îl realizează, bucu- 
rîndu-se (de sprijinul membrilor de 
partid și al întregului popor.

„Se înțelege — continuă ziarul — 
că aceste concepții române s-au re
flectat în ultimii ani și în politica ex
ternă a țării și în locul pe care co
muniștii români îl ocupă în rîndul 
partidelor comuniste. Cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân a confirmat, după cum s-a ară
tat și în raportul lui Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea României de a 
duce și în viitor o politică externă in
dependentă, ceea ce presupune, bine
înțeles, cele mai strînse relații cu 
toate țările socialiste și participarea 
activă, atît la Tratatul de la Varșo
via, cît și la Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc. Nu este deci o sur
priză că, într-un asemenea cadru, Ia 
Congres a fost subliniat dreptul fie; 
cărei țări la o politică independentă 
și la menținerea propriei suveranități, 
ca și faptul că nu se acceptă forme 
supranaționale de colaborare. Pe de 
altă parte, este normal că o aseme
nea poziție nu exclude colaborarea 
egală în drepturi cu toate celelalte 
țări, indiferent de sistemul lor so
cial".

Ziarele „BORBA", „VIESNIK" și 
„POLITIE A EXPRES" subliniază 
îndeosebi principialitatea politicii 
externe a României.

Ziarul „OSLOBODJENIE", după 
ce arată că Ia Congresul P.C.R. par
ticipă reprezentanți a 71 de partide 
și mișcări progresiste din întreaga 
lume, scrie că „această numeroasă

Intr-o altă știre, a agenției P.A.P.. 
inserată în paginile ziarelor care a- 
par' duminica la Varșovia, se infor
mează că în cadrul ședinței plenare 
de sîmbătă Congresul a aprobat pro
punerea cu privire la numărul mem
brilor Comitetului Central și al mem
brilor Comisiei Centrale de Revizie

Corespondențele din București apă
rute în presa 
despre vizita 
întreprinderea 
Decembrie".

poloneză informează 
delegației P.M.U.P. la 
agricolă de stat „30

ROMA. — (Corespondență de la N. 
Puicea). — In corespondența sa din 
București, consacrată lucrărilor Con
gresului al X-lea al Partidului Co
munist Român, ziarul „L’UNITA" de 
duminică relevă că în cea de-a patra 
zi „și-au găsit o largă reflectare pro
blemele statului, ale democrației și 
participării cetățenilor, la toate nive
lurile, la dezbateri și Ia activitatea 
politică" Ziarul subliniază că „din 
dezbateri a reieșit că este în plină 
acțiune un proces ce cuprinde nu 
numai parlamentul, ci și Frontul Uni
tății Socialiste consiliile naționalită
ților maghiară, germană și sîrbă, sin
dicatele și toate celelalte organizații 
sociale și de masă, proces ce izvorăște 
din modificările intervenite în struc
tura socială, o dată cu dezvoltarea so
cialistă a țării, și care este îndreptat 
spre democratizarea formelor și me
todelor de muncă și de conducere, 
spre obținerea participării creseînde 
a maselor la înfăptuirea politicii 
partidului și statului".

Ziarul informează, de asemenea, 
despre primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tovarășului 
Giancarlo Pajetta, conducătorul dele
gației P.C.I. la Congresul P.C.R.

Sub titlul „Congresul Partidului 
Comunist Român sprijină politica ex
ternă a lui Ceaușescu", ziarul „A- 
VANTI" se referă la lucrările secți
unii pentru politică externă a Con
gresului, evidențiind că „vorbitorii 
care s-au succedat la tribună au spri
jinit cu toții politica externă proprie 
și deschisă urmată de România, iar 
cea mai mare parte a cuvintărilor 
s-au încheiat cu un omagiu adus pre
ședintelui Ceaușescu...".

TOKIO. — (Corespondență de la 
Florea Țuiu). — Presa japoneză con
tinuă să informeze amplu despre 
desfășurarea lucrărilor celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. într-o cores
pondență specială din București, zia
rul „AKAHATA", organ al Partidului 
Comunist din Japonia, aduce dumi
nică la cunoștința cititorilor că dez
baterile Congresului se concentrează 
în principal asupra programului de 
dezvoltare economică'a României so
cialiste - Citînd din Raportul de acti
vitate al ~ ........... "
prezentat 
Ceaușescu, K
poporului român ' în toate domenii
le de activitate economică și social- 
politică în perioada dintre Congre
sele al IX-lea și al X-lea. „AKAHA; 
TA" prezintă programul înfloririi 
viitoare a României socialiste, refe- 
rindu-se la Raportul expus în 
fața Congresului de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. Dezvoltarea ne
întreruptă și fără perturbări a eco
nomiei și societății socialiste româ
nești — scrie ziarul — este una din 
caracteristicile fundamentale ale 
evoluției ei.

Ziarul „AKAHATA" publică, de a- 
semenea, pe prima pagină, cuvînta
rea de salut a tov. Korehito Kura- 
hara, membru al Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist din Japonia, 
rostită 1a cel de-al X-lea Congres ai 
P.C.R.

Importanța Congresului al X-lea 
al P.C.R. este subliniată și de alte 
cotidiene japoneze, care inserează 
corespondențe ale trimișilor lor spe
ciali sau informații .transmise de ,a- 
gențiile internaționale de„ pțesă 
,.ASAHI" — cel mai răspîndit ziar 
japonez, relevă; într-o coresponden
ță de la trimisul său special că se
cretarul general al C.C. al P.C.R.. 
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat punc
tul de vedere fundamental al Româ
niei cu privire la raporturile dintre 
țările socialiste, insistînd asupra 
eforturilor de dezvoltare a relațiilor 
multilaterale și de prietenie cu toate 
țările socialiste. La rîndul lor, ziare
le .,SANKEI", „TOKYO", „MAINI- 
CHI" publică relatări despre lucră
rile Congresului.

Comitetului Central, 
de tovarășul Nicolae 

ziarul relevă succesele

NIGERIA

DEVALORIZAREA

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Ludvik Svoboda, președintele R. S. Cehoslovace, care la invitația C.C. al P.C.U.S. s-au aflat pentru o scurtă odihnă în Crimeea, au plecat duminică spre Praga.In timpul șederii lor în Uniunea Sovietică, Gustav Husak și Ludvik Svoboda au avut convorbiri cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și cu Nikolai Pod- gornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., anunță agenția TASS.
Raiduri israeliene 
asupra iordaniei

AMMAN. Un purtător de cuvînt al 
armatei iordaniene, citat de postul 
de radio Amman, a declarat că du
minică după-amiază aviația israelia- 
nă a efectuat trei raiduri asupra te
ritoriilor iordaniene.Potrivit postului 
de radio Amman, artileria antiaeria
nă a doborît trei avioane israeliene

★

TEL AVIV. Aviația israeliană a a- 
tacat duminică cantonamente ale ar
matei iordaniene și sistemul de ca
nale de irigație de la Ghor — a de
clarat un purtător de cuvînt a] ar
matei israeliene, citat de agenția 
France Presse El a afirmat că toate 
avioanele israeliene s-au înapoiat la 
bazele de plecare.

Lupte în regiunea Port Harcourt

FRANCULUI FRANCEZ
® ASTĂZI SE ÎNTRUNESC LA BRUXELLES MINISTRU 
FINANȚELOR ȘI AGRICULTURII DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE 
PIEȚEI COMUNE ® F.M.I. A APROBAT HOTĂRÎREA FRANȚEIBRUXELLES 10 (Agerpres). — Duminică a avut loc la Bruxelles o reuniune a Comitetului monetar al Pieței comune — care grupează înalți funcționari ai celor șase țări membre ale acestei organizații — pentru a examina consecințele devalorizării francului. Nu s-a dat publicității nici un comunicat, dar cercurile Informate de la Bruxelles relatează că țările partenere ale Franței au aprobat măsura luată de guvernul francez, pe care o consideră justificată. Membrii Comitetului monetar s-âu pus, de asemenea, de acord să nu ‘modifice valoarea „unității de bont" din Piața comună, pe baza căreia sînt calculate contribuțiile țărilor membre la bugetul acestei organizații, și, mai ales, prețurile produselor agricole.Luni se întrunește la Bruxelles Consiliul ministerial al Pieței comune, grupînd pe miniștrii de finanțe și agriculturii ai celor șase țări membre ale C.E.E., în același scop al examinării consecințelor devalorizării francului.

Consiliul de a! Fondului Monetar duminică Franței și a luat acestuia
WASHINGTON, conducere Internațional a aprobat în unanimitate hotărîrea de a devaloriza francul act de noua paritate afață de dolar — 5,55419 francipentru un dolar american, față de 4,93706 franci pentru un dolar a- merican. Un purtător de cuvînt al F.M.I. a declarat solicitat Fondului pentru susținerea valutare. Citînd agenția Reuter menționează pe.de altă parte că Franța ar fi consultat în prealabil Fondul Monetar Internațional în legătură cu utilitatea devalorizării, anunțată vineri seara.

că Franța nu a nici un ajutor rezervelor sale surse informate,

BONN. — Intr-o scurtă declarație făcută ziariștilor la întoarcerea de la Washington, cancelarul vest- german, Kurt Kiesinger, a declarat : „Am fost foarte surprins de 
hotărîrea guvernului 
devaloriza francul". consecințele acestei plan internațional,menționat că deocamdată ele nu sînt previzibile. El a arătat că guvernul R. F. a Germaniei nu are nici un motiv să revină asupra hotărîrii sale privind reevaluarea mărcii vest-germane.

SAIGON 10 (Agerpres). — în noaptea de sîmbătă spre duminică s-au desfășurat în provincia Tay Ninh, la aproximativ 90 de kilometri nord-vest de Saigon/ lupte violente între unitățile guvernului revoluționar al Republicii Viei; mului de sud și trupele de parâșu- tiști ale regimului saigonez.Forțele patriotice sud-vietname- ze au bombardat importante obiective strategice americano-saigo- neze în provincia Kien Hoa, în Delta fluviului Mekong, la aproximativ 70 de kilometri sud de Saigon. In același timp, patrioții sud- vietnamezi au deschis foc de mor- tiere asupra stației de radio Ban Me Thuot, situată în regiunea zonei Platourilor înalte. Totodată, după cum a comunicat comandamentul S.U.A. de la Saigon, avioane de tip „B-52" au efectuat cinci misiuni de bombardament în zorii zilei de duminică, în mai multe regiuni sud-vietnameze.Duminică, patrioții sud-vietna- mezi au atacat două baze americane situate în apropierea zonei demilitarizate, provocînd trupelor americane „cele mai grele pierderi pe care acestea le-au suferit în a- ceastă regiune în ultimele ț-Ve Juni" — transmite agenția Assodiîi- ted Press.
francez de a Cît privește măsuri pe Kiesinger a

VIENA. — (Corespondență de la 
P. Stăncescu). — în corespondența 
trimisului său special la București, 
intitulată „Manifestări ale solidarită
ții internaționale", ziarul „VOLKS- 
STIMME" scrie că prin prezența celor 
71 de delegații din alte țări, Congre
sul al X-lea al PC.R. capătă un ca
racter deosebit și devine o manifes
tare a solidarității internaționale a 
partidelor comuniste. Informînd că 
majoritatea conducătorilor delegații
lor străine au luat pînă acum cu
vîntul la Congres, ziarul publică ex
trase din cuvîntarea de salut rostită 
de Hans Kalt. conducătorul delegației 
Partidului Comunist din Austria

„Volksstimme" relatează că dezba
terile Congresului stau sub 
interesului manifestat pentru 
mele economice și de politică

semnul 
proble- 
internă.

OWERRI 10 (Agerpres). — După Onitsha, unde mai bine de zece mii de militari federali continuă să se afle într-o cvasi-încercuire, dat fiind că mai dețin încă controlul asupra singurei căi de aprovizionare rămasă liberă — fluviul Niger, centrul luptelor s-a deplasat în regiunea Port Harcourt, una din pricipalele porți maritime ale țării. Obținerea acestei ieșiri la mare, cît și ocuparea exploatărilor petroliere de aici, pare să fie obiectivul actualei ofensive a trupelor biafreze care se află la numai 30 de kilometri de oraș. Atacurile lor s-au concentrat în ultimele zile asupra nodurilor de comunica-

ție, care, după relatarea trimisului special al A.F.P., au căzut unul după altul, la capătul unor lupte grele, în mîinile biafrezilor. A- pani, Zuzu, Ihie Ozuzu — iată principalele „plăci turnante" părăsite de cei peste 15 000 de federali obligați în prezent să ducă lupte de defensivă în jurul orașului Port Harcourt. Evitînd să atace însă frontal liniile lor de apărare, trupele generalului Ojukwu procedează, după cum transmite ziaristul francez aflat la fața locului, la o manevră de învăluire a flancurilor dispozitivului federal din jurul localității Port Harcourt.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Aproape 10 000 de persoane au participat sîmbătă la New York la o demonstrație pentru pace, organizată în legătură cu împlinirea a 24 de ani de la bombardamentele atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki. Demonstranții au cerut încetarea războiului din Vietnam, evacuarea militarilor americani din Vietnamul de sud, lichidarea bazelor militare americane din Japonia.
★împlinirea a 24 de ani de la bombardamentele atomice asupra celor două cată tala

HAGA. — La Haga a avut loc o reuniune extraordinară a guvernului olandez consacrată hotărîrii guvernului francez de a devaloriza francul cu 12,5 la sută, în comunicatul dat publicității la sfîrșitul ședinței se arată că guvernul olandez nu intenționează să adopte nici o măsură paritatea monedei țării.

0 DECLARAȚIE
A PARTIDULUI 

comunist 
PERUVIAN

privind
algerian că re-ALGER. — Guvernul a anunțat sîmbătă seara centa devalorizare a francului nu va afecta paritatea dinarului algerian care este de 0,180 grame de aur fin.

orașe japoneze a fost mar- printr-un miting și în capi- Canadei, Ottawa.
La rîndul său guvernul tunisian a luat o decizie similară, ho- tărînd să nu devalorizeze dinarul tunisian.

LIMA 10 (Agerpres). — Comisia Politică a C.C. a Partidului Comunist Peruvian a dat publicității o declarație în legătură cu poziția sa față de politica guvernului. In document se arată că partidul comunist consideră că sarcina principală a tuturor forțelor progresiste și antiimperialiste din țară este de a mobiliza masele populare în vederea unor acțiuni în apărarea reformelor efectuate pînă în prezent de guvern cu scopul de a zădărnici încercările cercurilor monopoliste de a le diminua importanța. In declarație se sublinia*,  ză că, în ciuda diferențelor ideolog gice, partidul comunist ia parte activă la realizarea transformărilor radicale care au loc în această perioadă în țară.
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0 rezoluție în care se 
cere retragerea imediată de 
pe insulele Okinawa a ar
melor chimice, bacteriolo
gice și nucleare a fost adoptata 
în unanimitate la prima ședință a noii 
adunări municipale din Naha — cen
trul administrativ al insulelor Oki
nawa.

în Burundi u avut loc o 
remaniere a guvernului. 
Președintele Michel Micombero a des
tituit din guvern pe ministrul econo
miei, A. Cabura, și pe ministrul de 
interne și al serviciilor publice, J. Bi- 
mazubete. Portofoliile rămase vacante 
au fost atribuite lui Bamabe Kanva- 
ruguru și respectiv maiorului Chibura.

Secretarul de stat al
S.U.A., William Rogers, care a fă
cut un turneu în opt țări din regiunea 
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Pacificului, a plecat spre Washington. 
Ultima etapă a turneului a fost Noua 
Zeelandă, în capitala căreia Rogers s-a 
întreținut cu primul ministru Keith 
Holyoake și cu alte oficialități guver
namentale.

Delegația irakiană, con 
dusă de mareșalul Hardân El Takriti, 
vicepremier și ministrul apărării, a fă
cut o vizită în Abu Dhabi, unde a 
examinat cu oficialitățile locale posibi
litățile dezvoltării relațiilor comerciale 
dintre țara sa și Federația emiratelor 
din Golful Persic. Au fost studiate, 
totodată, posibilitățile stabilirii unor 
comunicații aeriene directe între Irak 
și emiratele care fac parte din aceas
tă federație.

Balanța comercială a A- 
sociației europene a liberu
lui schimb 8 înregistrat în luna 

mai un deficit de 561 milioane do
lari. Acest deficit este inferior celui 
din luna mai anul trecut, cînd a fost 
de 745 milioane dolari.

Sîmbătă a fost reînnoit 
la Vientiane acordul Pentni 
anul 1969 în baza căruia S.U.A., Ma
rea Britanie, Franța, Japonia și Austra
lia sprijină Kipul, moneda națională a 
Laosului. Guvernul laoțian s-a anga
jat să nu depășească un deficit de 
18,5 milioane dolari pe exercițiul 
1968—1969.

Guvernul costaricon va 
trimite în luna septembrie 
o delegație în mai multe 
țări socialiste Pentru « studia 
posibilitățile dezvoltării relațiilor co
merciale între Costa Rica și țările res
pective.

Sîmbătă seara a sosit în 
Liban, ^ntr*°  vizită oficială de trei 
zile, Ralph Bunche, secretai general 
adjunct al O.N.U. El urmează să aibă 
întrevederi cu Charles Helou, preșe
dintele Libanului, și cu primul mi
nistru, Rachid Karame, asupra unor 
probleme ale actualei situații interna
ționale. Un loc important în timpul 
discuțiilor va fi acordat evenimentelor 
din Orientul Apropiat.

0 nouă rundă de convor
biri americano-japoneze 
privire la limitarea importurilor în 
S.U.A., îndeosebi de produse textile va 
avea loc luna viitoare la Washington, 
a anunțat ministrul comerțului al 
S.U.A., Maurice Stans. Stans a subli
niat că, în primele șase luni ale anu
lui în curs, importurile de textile din 
Japonia au crescut cu 95 la sută față 
de cele din anul precedent.

Președintele Siriei, N°«- 
reddin El-Atassi, a primit pe minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare a Yemenului de sud, Aii Sa
lem El-Beid, aflat într-un turneu în

multe țări arabe. Cu aceastămai
ocazie au fost examinate probleme 
privind relațiile dintre cele două țări 
și au fost trecute în revistă unele as
pecte ale situației actuale din Orien
tul Apropiat. Ministrul yemenit a în- 
mînat șefului statului sirian un mesaj 
din partea președintelui Consiliului 
Prezidențial al Yemenului de sud.

Puternice furtuni s au abă
tut la sfîrșitul acestei săptămîni asu
pra unor regiuni din statul Ohio, ră
nind 230 de persoane și provocînd 
pagube în valoare de milioane de do
lari. în ajutorul celor sinistrați au 
fost trimise unități ale gărzii națio
nale.

încordare intre 
Guyana și SurinamGEORGETOWN 10 (Agerpres). — Abia a fost stins conflictul armat dintre Salvador și Honduras și un altul pare să amenințe această regiune. Este vorba de disputa dintre Guyana și Surinam, teritoriu aflat sub administrația Olandei, asupra unei fîșii de pămînt cu o suprafață de aproximativ 1 000 km patrați din zona de graniță. Știrile privind incidentele dintre cele două părți se amplifică. Agenția Associated Press relevă că ambasadorul guyanez în Surinam a făcut o vizită autorităților acestui teritoriu pentru a le aduce la cunoștință poziția guvernului de la Georgetown în privința acestor incidente.Disputa asupra acestui teritoriu dăinue de mai multă vreme, atin- gînd un moment critic în ianuarie anul trecut, cînd poliția guyaneză a interzis accesul unor specialiști din Surinam veniți pentru a face prospecțiuni în vederea construirii în această regiune a unei hidrocentrale. Conflictul a fost atunci aplanat de guvernatorul olandei în Surinam.
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