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în ședința de ieri după amiază, cu
ț

entuziasm și în unanimitate

CONGRESUL
A APROBAT

/. .

® Raportul CC. al P.C.R. prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și activitatea desfășurată 
de Comitetul Central
® Liniile directoare ale dezvoltării economico-
SQciale a României socialiste

Lucrările Congresului Partidului Comunist Român — e- veniment de covîrșitoare importanță pe care întreaga țară îl trăiește cu sentimentul unei depline responsabilități istorice — au intrat luni în cea de-a șasea zi. Dezbaterile marelui for al partidului au continuat să cuprindă. într-o analiză profundă, problemele majore ce definesc viitorul socialist al României, ale ridicării sale spre cotele superioare de civilizație, bunăstare și fericire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți membri ai Prezidiului Congresului, precum și oaspeții de peste hotare au fost întîm- j j pinați, la intrarea în sală, cu aceeași deosebită căldură de delegați și invitați. Sub vasta cupolă răsună îndelungi a- plauze.în prima ședință de dimineață, prezidată de tovarășul 
Aurel Duca, s-a anunțat că în cursul zilei de duminică au luat sfîrșit lucrările celor 11 secțiuni pe probleme ale Congresului. La lucrările sec

responsabilității supreme
încă o zi, îmbogățită cu idei și 

gînduri născute din investigarea 
perspicace și multilaterală a reali
tăților prezentului, din anticiparea 
îndrăzneață și lucidă a timpului de 
mîine al țării, exprimate de comu
niști în înaltul for al partidului, 
s-a adăugat biografiei memorabile a 
evenimentului cardinal din viața 
poporului român — Congresul a! 
X-lea. Sutele de participanți la dez
baterile de deosebită anvergură au 
dovedit — deși la noi. în România 
de azi, în România democrației so
cialiste, a- respectului față de om, 
faptul este pe deplin recunoscut — 
ce inepuizabil izvor de idei, de ac
țiuni menite să propulseze pe noi 
trepte ale devenirii societatea este 
gîndirea colectivă, cît de matur și 
sigur știe să hotărască poporul asu
pra destinelor sale I

Sala în care se desfășoară în a- 
ceste zile lucrările Congresului poa
te fi asemănată unui uriaș focar în 
care se concentrează într-o fericită 
și oportună sinteză, toate forțele 
creatoare ale societății, inteligența
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La Porțile de Fier, ieri, 11 august

de zăgăzyire a Dunării
trimisul nostru special,

ora 9,18, prima etapă 
încheiată ieri, 11 au- 
metri de la porțiunea

Acțiunea de zăgăzuire a Dunării, începută Ia 9 au
gust, continuă în ritm' și mai susținut pînă la închide
rea definitivă a albiei fluviului. Acum se execută zăgă
zuirea prin metoda frontală a ultimei porțiuni a albiei, 
în lungime de 135 metri, porțiune ce se execută de pe 
podul fix.

Succesul obținut ieri este închinat de constructorii 
de Ia Porțile de Fier celui de-al X-lea Congres al par
tidului. Intr-o telegramă adresată înaltului forum al co
muniștilor, ei asigură Congresul partidului, pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, personal, că vor depune toate 
eforturile pentru ca sarcinile ce le revin să le îndepli
nească in mod exemplar și înainte de termen.

PORȚILE DE FIER (de la
Nistor Țuicu) :

începută sîmbăta trecută la 
de zăgăzuire a Dunării a fosl 
gust, ora 17,36. Digul de 100 
efectuată de constructorii iugoslavi și pînă Ia extremi
tatea podului fix din albia Dunării, construi! de ro
mâni, a fosl realizai în numai 56 ore și 18 minute, în 
loc de zece zile, cîl se prevăzuse inițial și cu 14 zile 
mai devreme.

Această victorie a constructorilor sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de Fier dovedește încă 
o dată capacitatea și maturitatea specialiștilor, munci
torilor, a tuturor celor care lucrează pe acest maro 
șantier al țării.

țiunilor au participat 1888 delegați și 590 invitați. în cuvîn- tul lor, cei 362 participanți la discuții, din 712 cîți au fost înscriși, au aprobat în unanimitate Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și celelalte documente ale Congresului, au dezbătut pe larg și aprofundat problemele din domeniul respectiv de activi- 1 tate, au făcut numeroase propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea muncii.în încheierea lucrărilor, toate secțiunile au adoptat concluzii ale dezbaterilor. Concluziile acestor ședințe au fost înmînate tuturor delegaților, pentru a lua cunoștință de problemele ridicate în discuțiile care au avut loc în toate secțiunile.Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Iile Vertleț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, delegat ăl organizației județene de partid Hunedoara.

și dăruirea revoluționară a celor mai 
aleși fii ai patriei, comuniștii Ei au 
proclamat, cu solemnitatea marilor 
adevăruri, convingerea de nestră
mutat că țara a ajuns, sub condu
cerea partidului, pînă acolo unde 
trebuia să se afle, pînă acolo unde 
a fost posibil să o ducă eforturile 
constructive, entuziaste ale oameni
lor muncii care-i populează melea
gurile, pînă acolo unde condițiile 
concrete, multiple și complexe l-au 
îngăduit evoluția obiectiv necesară

Perfecțiunea-un dar 
pe care ni-l facem 

singuri
Demnitate și mîndrie, luciditate și 

încredere — iată cuvintele a căror 
apropiere ar avea darul să dimen

în continuare, au luat cuvîntul tovarășii Ion Potoceanu, director general al Combinatului siderurgic Galați, delegat al organizației județene de partid Galați, Maxim Ber- ghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, delegat al organizației județene de partid Brașov, Richard Winter, prim- secretar -e4 Comitetului județean Sibiu al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Sityiu, Dumitru Popescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. * al P.C.R., delegat al organizației de partid a municipiului București.Au urcat apoi la tribuna Congresului, pentru-a rosti cu- vîntări de salut, tovarășii : 
Mohamed Al-Zayat, membru al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Unită, Antonis Gheorghiou 
Brillakis, membru al Comitetului Executiv al Uniunii Democrate de Stînga din Grecia (E.D.A.), Humberto Lopez,

sioneze și să asigure configurarea 
unei imagini veridice a sentimente
lor pe care le-au trăit în aceste zile 
toți oamenii muncii — români și, 
alături de ei, cei maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități — care, 
prin împrejurări istorice cunoscute, 
au conviețuit laolaltă, împărțind 
deopotrivă și bucuriile victoriei și 
amarul înfrîngerilor, năzuind' cu o 
credință neînduplecată către un vii
tor de lumină, frăție, dreptate și 
egalitate Acesta este prezentul so
cialist al patriei, viitorul ei comu
nist.

Demnitate — pentru că prin acest 
cuvînt putem numi sobru întreaga 
noastră tradiție de luptă dusă de-a 
lungul veacurilor de eroism revolu
ționar prin care am străbătut dru
mul de la ziua de ieri a istoriei Ia 
ziua ei de azi.

Demnitate - pentru că acest cu
vînt merită să fie pronunțat, tre
buie să fie pronunțat cînd se vor
bește de un popor caie a descoperit 
că singura cale ce-l poate duce către 

membru al Direcțiunii C.C. al Partidului Muncii din Guatemala, Ludwig Miiller, membru al Prezidiului Partidului Comunist German, Jose Encarna
cion Perez, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al Partidului Comunist Mexican.Cuvîntările rostite de conducătorii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești, socialiste și democratice au fost subliniate în repetate rînduri cu vii aplauze de toți cei pre- zenți.Președintele ședinței a mulțumit în numele delegaților și invitaților pentru saluturile a- dresate congresului.în continuarea lucrărilor, prezidate de tovarășul Miron 
Nicolescu, la discuția generală au luat cuvîntul tovarășii : 
Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Ilfov, 
Gheorghe Bratosin, maistru strungar la Uzinele „Progresul" — Brăila, delegat al orga-
(Continuare în pag. a XV-a)

respectul altor popoare este munca 
tenace, harnică, destinată înnobilă
rii vieții sale, colaborarea și întraju
torarea în spiritul egalității și res
pectului. dăruite cu deopotrivă ge
nerozitate de către toți cei ce sînt 
partizani loiali ai acestei idei.

Mîndrie - pentru că are dreptul 
să fie mîndru un popor care. înăl- 
țîndu-se pe piscurile cele mai înalte 
ale munților săi și privindu-și țara, 
o descoperă nu numai dăruită de 
natură cu inestimabile frumuseți, ci 
și împodobită de mîna sa cu impre
sionante cetăți industriale, cu bo
gate holde aurii, o descoperă puter
nică. liberă, pe soartă stăpînă.'

Luciditate — pentru că acesta este 
cuvîntul care se cere a fi invocat 
pentru a spune simplu, concis, ceea 
ce se poate spune în mii de pagini

Victor BIRLADEANU 
Nicolae DRAGOȘ

(Continuare în pag. a VII-a)

La posturile 
de radio 

și televiziune 
ASTĂZI, 12 AUGUST 

1969, ÎN JURUL OREI 
16,00, POSTURILE NOAS
TRE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE VOR TRANS
MITE IN DIRECT, DE LA 
PALATUL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA, 
ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE 
A CELUI DE-AL X-LEA 
CONGRES AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
MICOLAE CEAUȘESCU 

DELEGAȚIA
PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a primit luni dimineața delegația Partidului Comunist Francez, con

DELEGAȚIILE PARTIDELOR 
COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI 
Wi TARILE AMERICil LATINE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit, luni la amiază, delegațiile partidelor comuniste și muncitorești din țările Americii Latine, care participă la lucrările Congresului al X-lea al P.C.R.: delegația Partidului Muncii din Guatemala, condusă de tovarășul Humberto Lopez, membru al Direcțiunii. Comitetului Central al partidului; delegația Partidului Comunist Mexican, condusă de tovarășul Jose Encarnacion Perez, membru al Prezidiului, secretar al Comitetului. Central al partidului; delegația Partidului Comunist din Argentina, condusă de tovarășul 
Pedro Tadiolî, membru al Comitetului Executiv al partidului ; reprezentantul Partidului Comunist did Chile, tovarășul Mario Zamo
rano, membru al Comisiei Politice 
a partidului; reprezentantul Par

DELEGAȚIA UNIUNII SOCIALISTE ARABE 
W REPUBLICA ARABĂ UNITA

In cursul după-amiezil de luni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central Ial Partidului Comunist Român, a primit delegația Uniunii Socialiste 

dusă de tovarășul Andrâ Vieuguet, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Comunist Francez, care participă la lucrările celui de-al X-lea Con

tidului Comunist din Uruguay, tovarășa Julia Arevalo, membru al Comitetului Central al partidului, președintele Comisiei de Control; delegația Partidului Comunist din Ecuador, condusă de tovarășul 
Efrain Alvarez, membru al Comitetului Executiv al C.C. al partidului ; reprezentantul Partidului Comunist din Columbia, tovarășul 
Julio Posada, membru al Comitetului Executiv al C.C. al partidului ; reprezentantul Partidului Comunist Brazilian,, tovarășul An
tonio Souza, membru al Comitetului Central al partidului; reprezentantul Partidului Comunist Dominican, tovarășul Manuel Sanchez, membru al Comitetului Central al partidului ; reprezentantul Partidului Comunist Paraguayan, tovarășul Hugo Campos, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului ; reprezentantul Partidului Socialist din Nicaragua,

Arabe din Republica Arabă Unită, condusă de tovarășul Mohamed Al- Zayat, membru al Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, care participă Ia lucrările celui 

gres al Partidului Comunist Român.în cadrul întrevederii a avut loa 
o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

tovarășul Juan Jose Rodriguez, membru al Comisiei Politice și al Secretariatului Executiv al Comitetului Central al partidului; reprezentantul Partidului Comunist din Honduras, tovarășul E. Esca
lante, membru al Comitetului Central al partidului; reprezentantul Partidului Poporului din Panama, tovarășul Luther Thomas, membru al Comitetului Central al partidului ; reprezentantul Partidului Socialist din Chile, tovarășa Marta 
Melo, membru al Comisiei Politice a partidului.La primire au fost de față tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass,- Mihai Burcă și Valter Roman, membri ai C.C. al P.C.R.In cadrul întrevederii a avut loa 
o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
ILIE VERDEȚ

delegat al organizației județene de partid Hunedoara

Stimați tovarăși.Viața ne oferă numeroase elemente pentru a aprecia încă de pe acum dimensiunile istorice cu totul deosebite ale acestui Congres al partidului nostru. El are loc la confluența unui trecut bogat în rezultate și învățăminte și a unui viitor cu probleme complexe și sarcini calitativ noi, pe care mai mult de- cît oricînd sîntem pregătiți să le rezolvăm într-o concepție socialistă creatoare, adaptată realităților societății noastre.Perioada de după Congresul al IX-lea încununează în modul cel mai fericit întreaga evoluție a țării de la insurecția armată din august 1944. In această perioadă am obținut în toate domeniile vieții sociale, în întreaga activitate internă și externă, realizări mari, cu care partidul, întregul popor se pot mîn- dri cu deplină îndreptățire.Sîntem chemați să aprobăm a- cum jaloanele dezvoltării viitoare a țării. Aceste jaloane sînt trasate în documentele supuse dezbaterii Congresului șl, în primul rînd, în Raportul atît de substanțial și de sobru, pătruns de un vibrant patriotism, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Găsim întrunite aici învățămintele dezvoltării noastre socialiste de-a lungul unui sfert de veac, Concluziile teoretice șl practice rezultate din laborioasa activitate desfășurată de Comitetul Central, de întregul partid după Congresul al IX-lea. Raportul constituie un document de o înaltă ținută analitică, care pune în relief toate trăsăturile esențiale ale liniei politice a partidului și aduce o importantă contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, a gîndirii marxist-leni- 
niste. (Aplauze).Decurgînd dintr-o concepție generală, clară și bine gîndită, despre făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, obiectivele și sarcinile stabilite se îmbină armonios între ele, constituind un a- devărat program al partidului nostru comunist. Fiecare om al muncii poate aprecia, în deplină concordanță cu conștiința lui de comunist și cetățean, că programul partidului nostru pentru perioada următoare constituie calea sigură pentru înfăptuirea integrală a idealurilor de echitate și de fericire socială, a aspirațiilor fundamentale ale poporului român.Centrul ție greutate al preocupărilor viitoare ale partidului continuă să-1 constituie economia. Dezvoltarea puternică a forțelor de producție are nu numai o importanță intrinsecă și este nu numai pîrghia unică a ridicării nivelului de trai. Ea constituie totodată o 

Delegați din județul Vaslui

condiție indispensabilă pentru ridicarea nivelului științei și culturii, a nivelului de conștiință al fiecărui cetățean, pentru îmbogățirea și perfecționarea întregului .mecanism al relațiilor sociale. In acest cadru se impune ca un adevăr elementar importanța menținerii industrializării socialiste în rolul de pivot al progresului întregii societăți. Doresc să subliniez că, elaborat pe baza unui calcul atent și realist, ritmul prevăzut pentru creșterea industriei corespunde pe deplin posibilităților economiei naționale în etapa actuală. Putem a- precia, de asemenea, că echilibrarea eforturilor între industrie, a- gricultură și celelalte ramuri asigură premisele necesare pentru dezvoltarea armonioasă, în ritmuri susținute, a întregii economii naționale.Am convingerea fermă că progresul economiei noastre este de neconceput fără o rată înaltă a a- cumulărij. Este limpede că pentru a ajunge din urmă țările dezvoltate trebuie să tindem să ne apropiem de ele în ceea ce privește volumul acumulării pe locuitor. Or, întrucît aceste țări au un venit pe locuitor considerabil mai mare de- cît al nostru și întrucît și ele afectează acumulării o parte importantă din acest venit, alegerea nu se pune decît în termenii următori: sau facem efortul de acumulare necesar și ne apropiem de nivelul țărilor avansate, sau nu facem a- cest efort și atunci vom rămîne șl mai mult în urmă, cu toate implicațiile — economice, sociale și politice — ce decurg de aici. Prima cale, deși cere anumite sacrificii, nu înseamnă că dezvoltăm producția de dragul producției. Dimpotrivă, această cale ne permite să îmbinăm rațional Interesele prezente cu cele viitoare, obținînd în perspectivă rezultate superioare și în ridicarea nivelului de trai. (Aplau- 
ze puternice).în Industrie, ca șl în celelalte ramuri, toate problemele de dezvoltare sînt abordate într-o , concepție de lungă perspectivă. Tocmai de aceea, programul nostru acordă o atenție prioritară ramurilor șl subramurilor moderne, de mare viitor, hotărîtoare pentru progresul economic șl tehnic — energia electrică, metalurgia, chimia, construcțiile de mașini, iar în cadrul acestora — electrotehnica și electronica, mecanica fină, optica, producția de mașini-unelte și instalații. Stabilind aceste priorități, avem în vedere nu numai nevoile actuale, ci și confruntarea cu cerințele pe care ni le va pune viața în viitor.Esența programului partidului pentru dezvoltarea Industriei și, în general, a forțelor de producție, este ridicarea eficienței activității economice. De ridicarea eficienței trebuie să ne ocupăm sistematic, la toate nivelele, prin toate mijloacele, să o avem în vedere în rezolvarea oricăror probleme. In această privință, din lucrările Congresului pot fl trase învățăminte prețioase.In cursul dezbaterilor din ședințele plenare și din cadrul secțiunilor Congresului nostru au fost dezvăluite o serie de situații nesatisfăcătoare din domeniul planificării, al activității sistemului financiar și de credit, al aprovizionării tehnico-materiale, al folosirii capacităților de producție, al cheltuielilor de producție, al utilizării forței de muncă, precum și din 

alte domenii. Au fost direct criticate unele ministere și organe economice centrale, subliniindu-se insuficienta lor preocupare în vederea asigurării condițiilor pentru buna desfășurare a activității de producție, de investiții în cadrul întreprinderilor și pe șantiere. Un obiect al tuturor criticilor aduse îl constituie modul birocratic și lipsa de operativitate cu care sînt rezolvate unele probleme ale unităților economice și organelor locale.Consider că neajunsurile semnalate sînt reale, iar criticile sînt întemeiate. Ele vizează nu numai aparatul ministerelor și organelor economice cențrale, dar și pe miniștrii și conducătorii acestor organe care poartă răspunderea nemijlocită pentru întreaga desfășurare a muncii în sectoarele ca le-au fost încredințate. Noi, comuniștii care muncim în guvern, trebuie să tragem din aceste critici toate concluziile necesare.Se impune, înainte de toate, urgentarea definitivării și aplicării măsurilor privind perfecționarea planificării, a sistemului de finanțare și creditare, a sistemului de prețuri, descentralizarea activității de comerț exterior, într-un cuvînt a tuturor măsurilor elaborate de Conferința Națională a partidului nostru. Numai astfel vom reuși să eliminăm din mecanismul economic elementele de centralism excesiv care au devenit o frînă în calea desfășurării muncii noastre.Consiliul de Miniștri trebuie să-și îmbunătățească metodele de muncă, să-și intensifice controlul asupra- ministerelor și organelor economice centrale, să asigure realizarea în cele mai bune condiții a politicii economice a partidului.Trebuie să ne preocupăm cu ho- tărîre de simplificarea și perfecționarea aparatului ministerelor și organelor economice centrale, de reducerea formularisticil utilizate în sistemele de evidență, de sporirea operativității în munca tuturor instituțiilor centrale. Să promovăm cu toata consecvența politica de cadre a partidului, ridicînd în muncile de răspundere oameni bine pregătiți, înzestrați cu spirit organizatoric, dinamism și inițiativă. In același timp să ținem seama că, așa cum s-a subliniat și în lucrările Congresului, locul cel mai potrivit al cadrelor tehnice cu pregătire superioară este în uzină și nu în aparatul funcționăresc, în direcții și servicii supradimensionate.Pornind de la faptul că soarta sarcinilor stabilite de partid se hotărăște în fabrici și uzine, în unitățile economice, ministerele și organele centrale trebuie să-și îndrepte atenția asupra întreprinderilor, să creeze condițiile necesare pentru ca ele să-și poată manifesta din plin inițiativa în alegerea căilor de îndeplinire a sarcinilor de plan, de mobilizare a rezervelor interne. îndeplinirea programului însuflețitor pe care-1 va aproba Congresul cere ca organele de conducere ale întreprinderilor să abordeze într-un mod nou sarcinile lor. Ele trebuie să-și însușească știința conducerii și organizării, pentru că numai astfel pot fi puse din plin în valoare mijloacele tehnice, resursele materiale, financiare și de forță de muncă cu care sînt înzestrate întreprinderile.îmi exprim convingerea că activul de partid care lucrează în economie privește cu răspundere sarcinile încredințate și că va de

pune toate eforturile pentru ridicarea întregii activități la nivelul exigențelor sporite ale actualei etape de dezvoltare. (Aplauze).Tovarăși,Astăzi este mal limpede decît oricînd că, bazîndu-se pe forța statului socialist, pe rolul conducător al clasei muncitoare, pe comunitatea de interese a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, pe unitatea tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în jurul partidului comunist, socialismul a devenit forma ireversibilă de existență a societății noastre, o realitate puternică pe care nici o forță din lume nu o poate clinti. (Aplauze puternice).Vorbind de viitorul țării, se poate aprecia că nimic nu are o Importanță atît de mare, Influențe atît de multiple șl de adînci. cum are Creșterea rolului conducător al partidului în domeniul economiei, al culturii, în toate domeniile vieții sociale. Faptul că astăzi, la cel de-al X-lea Congres, întregul popor este strîns unit și formează un zid de nepătruns în jurul partidului nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, demonstrează cum nu se poate mai grăitor că politica internă și internațională a partidului s-a înscris cu neabătută consecvență în coordonatele intereselor vitale ale țării, ale dezvoltării și întăririi sistemului mondial socialist. Prin munca sa de zi cu zi, prin politica sa, partidul nostru a devenit într-adevăr conducătorul necontestat șl de neînlocuit al societății noastre. (Aplau
ze puternice).Una dintre cele mai importante opțiuni politice ale partidului nostru pentru perioada următoare o constituie întărirea rolului organizatoric al statului și, totodată, dezvoltarea în continuare a democrației socialiste. Promovată într-o concepție care va exclude și pe viitor mersul de la sine, dezvoltarea democrației constituie o pîr- ghie puternică a activizării inițiativei, capacității creatoare a maselor și, totodată, o condiție a afirmării integrale a personalității fiecărui cetățean.In ceea ce privește problemele externe, mă alătur integral aprecierii că activitatea internațională desfășurată de Comitetul Central și guvern în baza liniilor directoare stabilite de Congresul al IX-lea își confirmă pe deplin justețea. Axarea politicii externe pe întărirea prieteniei- și alianței, cu țările socialiste, dezvoltarea relațiilor cu toate statele pe baza cunoscutelor principii ale relațiilor Internaționale, preocuparea pentru unitatea mișcării comuniste pe baza autonomiei fiecărui partid, a dreptului său inalienabil de a-și stabili de. sine stătător linia politică, vor constitui și pe viitor cadrul unei politici externe dinamice șl cons- structive. înfăptuirea orientărilor supuse spre aprobare Congresului asigură atît condițiile externe necesare continuării operei de edificare a noii orînduiri, cît și participarea activă și plină de răspundere a partidului nostru la rezolvarea problemelor ce se ridică în mișcarea comunistă și muncitorească, pe drumul făuririi unei noi unități, a problemelor mari care confruntă lumea contemporană.Dragi tovarăși, aș dori să subli
niez și eu că în toate domeniile activității partidului și statului nostru — în elaborarea politicii e- conomice, a liniei spre dezvoltarea democrației socialiste, în perfecționarea stilului și metodelor de lucru ale partidului, în elaborarea politicii internaționale — tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut și are un rol hotărîtor. Noi, cei care am avut cinstea să activăm în organele de conducere ale partidului, cunoaștem dintr-o activitate de zi cu zi excepționalele însușiri de conducător și organizator ale secretarului general, modul său creator de a gîndi, încrederea sa nețărmurită în popor, în forțele creatoare ale poporului. El este într-adevăr cel mai bun dintre cei mai buni, comunistul cel mai indicat să ocupe funcția supremă de conducere în cadrul partidului noștru. (Aplauze 
puternice). Este limpede, tovarăși, că prin sprijinul unanim șl entuziast de care s-a bucurat propunerea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general, partidul și poporul își exprimă dragostea și recunoștința față de conducătorul partidului și statului nostru, voința de a vedea 'continuată linia politică care a înscris țara pe traiectoria unor succese remarcabile în toate domeniile, l-a consolidat independența și i-a sporit prestigiul.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să-mi exprim încrederea profundă că programul de progres și prosperitate elaborat de Congresul al X-lea va fi îndeplinit cu succes. Noi, comuniștii, am făcut din făurirea noii orînduiri sensul principal al vieții noastre. Cheia succesului în îndeplinirea misiunii istorice care a revenit partidului nostru comunist stă în disciplina de fier 
a rîndurilor noastre, în menținerea și întărirea unității națiunii, a întregului popor în jurul partidului. Interesele superioare ale țării ne cer să nu precupețim nici un e- fort pentru a pune cît mai deplin în valoare pe pămîntul României avantajele imense ale socialismului, pentru a asigura triumful programului elaborat de Congresul al X-lea, triumful liniei politice generale a Partidului Comunist Ro
mân. (Aplauze puternice).

Intr-o pauzâ a Congresului, tovarâșul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegației Partidului Comunist 
Bulgar, condusâ de tovarâșul Venelin Koțev

■ CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI .
ION POTOCEANU

delegat al organizației județene de partid Galați

Alături de întregul nostru popor, comuniștii, siderurgiștii și constructorii de pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați au dezbătut Tezele Comitetului Central și proiectul de Directive ale celui de-al X-lea Congres al partidului, cu însuflețire și viu interes, demonstrînd deplina adeziune față de politica partidului, în care văd "întruchipate năzuințele lor de înflorire continuă a patriei socialiste și de ridicare a bunăstării poporului.Aplicînd în mod creator principiile generale ale marxism-leninis- mului la condițiile concrete și particularitățile specifice ale țării noastre și pornind de la necesitățile e- conomiei, Partidul Comunist Român consideră ca un obiectiv central al eforturilor sale continuarea neabătută a industrializării socialiste. Cei 25 de ani de dezvoltare puternică a economiei naționale, de construcție socialistă au dovedit cu elocvența faptelor că industrializarea constituie pentru țara noastră condiția vitală a progresului social- economic și cultural, a ridicării nivelului de trai al poporului, pentru întărirea continuă a suveranității naționale. Tocmai pe această cale, pe calea dezvoltării forțelor de producție, a realizării unei industrii moderne și diversificate, țara noastră a putut și poate să-și dezvolte relațiile cu țările socialiste, cu alte țări ale lumii, să participe tot mai intens la cooperarea tehnico-științifică internațională.In cadrul acestei vaste și complexe opere de industrializare a țării, siderurgia constituie unul din capitolele cele mai importante ale dezvoltării noastre economice, ca ramură de care depind în mod hotărîtor promovarea progresului tehnic, valorificarea superioară a bogățiilor naturale ale țării, ridicarea eficienței muncii sociale.Aflat încă din primii ani ai construcției socialiste în centrul unor adînci prefaceri, județul Galați — unde numai în ultimii 3 ani au fost investite 9,8 miliarde lei, din care cea mai mare parte a fost a- locată industriei — cunoaște o dezvoltare fără precedent. în acești ani, au fost puse în funcțiune noi capacități de producție, iar cele e- xistente au fost considerabil modernizate. Județul a cunoscut, totodată, și o intensă dezvoltare social- edilitară. Numai în perioada 1966— 1968 au fost date în folosință un număr de 9 000 de apartamente, precum și numeroase alte edificii so- cial-culturale.In contextul acestei dezvoltări 

industriale fără precedent se înscrie și construcția Combinatului siderurgic de la Galați, care reprezintă o încununare a eforturilor consecvente depuse de partid și de stat îh cadrul operei de realizare a unei industrii Siderurgice moderne. Fondurile de investiții alocate pentru construirea combinatului gălățean în actualul cincinal totalizează circa 11 miliarde lei, sumă ce reprezintă peste 65 la sută din totalul investițiilor destinate siderurgiei. O dată cu intrarea în funcțiune în anul 1968 a principalelor sale obiective și, deci, concomitent cu producția în flux integrat a a- glomeratului, fontei; oțelului și laminatelor, mărețul edificiu siderurgic și-a înscris numele la loc de frunte în cadrul industriei românești, în rîndul marilor centre siderurgice ale lumii, contribuind la satisfacerea în măsură hotărîtoare a necesităților de metal ale țării; 20 la sută din producția de oțel și 84 la sută din producția de tablă a țării din acest an va fi furnizată de Combinatul siderurgic de la Galați.Acum cînd lucrările la obiectivele primei etape de dezvoltare a combinatului sînt pe terminate, pe planșetele proiectanților se aștern în continuare, pentru următorul cincinal, schițele noilor obiective care vor permite ca, așa cum se prevede în proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, Combinatul siderurgic de la Galați să a- ducă o contribuție esențială la producerea celor 10—10,5 milioane de tone de oțel. Apreciez în mod deosebit orientarea rațională, hotărîtoare pentru ramura siderurgică și pentru economie, prezentată în Raportul Comitetului Central, ca în condițiile sporirii cererii de metal a țării să intensificăm activitatea de asimilare a noi mărci de oțeluri și sortimente de laminate cu caracteristici tehnice superioare, care să permită ridicarea eficienței economice a industriei noastre siderurgice, a bazei de materii prime și, în același timp, să contribuie la reducerea importului.Față de nivelul tehnic al agregatelor combinatului, putem afirma în fața Congresului că muncitorii, tehnicienii și inginerii, paralel cu punerile în funcțiune, și-au însușit tehnologiile complexe de fabricație și conducere a acestor u- tilaje moderne. Realizările obținute pînă în prezent, cînd indicii de utilizare au fost în continuă creștere, ne dau garanția că vom realiza și depăși producțiile obținute pe agregate similare din alte țări. Ne dăm însă seama că, în viitor, în a- cest domeniu trebuie să îmbunătățim activitatea, prin luarea unor măsuri eficiente privind ridicarea calificării cadrelor, folosirea mai bună a capacității agregatelor și a timpului de lucru, eliminarea întreruperilor și buna întreținere a utilajelor, realizarea dinamicii de atingere a parametrilor agregatelor care să conducă la creșterea substanțială a productivității muncii.Anii care urmează ridică în fața noastră sarcini de mare răspundere și nu putem spune că drumul care duce spre înfăptuirea lor este neted, lipsit de greutăți. Comuniștii, întregul colectiv, conștient de însemnătatea majoră a acestui o- biectiv, de rolul pe care este che

mat să-l joace în asigurarea progresului rapid al economiei naționale, contribuie zi de zi prin întreaga lor energie și capacitate la perfecționarea activității economice. Toate acestea mă îndreptățesc să asigur Congresul, conducerea partidului, pe dumneavoastră tovarășe Nicolae Ceaușescu, personal, că noi, siderurgiștii gălățeni, sîntem hotărîți să facem totul pentru eliminarea neajunsurilor existente, să luăm măsurile cele mal potrivite pentru asigurarea unojft condiții optime de desfășurare a muncii, pentru valorificarea deplină a uriașului potențial tehnic ce ne-a fost încredințat. în calitate de exe- cutanți ai unei producții destinate în măsură importantă exportului, avem obligația majoră și permanentă de a ne preocupa neobosit de ridicarea calitativă a produselor noastre, de creșterea gradului lor de competitivitate. Aceasta ne-a și determinat, de fapt, să punem pe agenda noastră de lucru intensificarea activității de cercetare științifică proprie și orientarea ei spre rezolvarea problemelor legate de calitatea și diversificarea produselor siderurgice.Avîrid în vedere multitudinea și complexitatea sarcinilor ce ne stau în față, doresc să fac cîteva propuneri care rezultă din documentele Congresului al X-lea, a căror realizare va determina crearea unui cadru mai favorabil activității noastre de viitor. Aș solicita, în primul rînd, Ministerului Industriei Metalurgice să asigure înființarea unui centru de cercetări metalurgice la Galați, centru care va trebui să contribuie la perfecționarea continuă a producției și diversificarea ei, la o valorificare mai înaltă a metalului. Propun, de asemenea, cunoscute fiind cerințele actuale în formarea cadrelor de ingineri side- rurgiști, că Ministerul învățămîntu- lui âă studieze posibilitatea înființării unei facultăți metalurgice în cadrul Institutului Politehnic de la Galați. Propun, de asemenea, Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Comerțului Exterior să ia măsuri pentru soluționarea aprovizionării uzinelor siderurgice, în scopul cunoașterii din timp a bazei de materii prime, oferindu-li-se posibilitatea încheierii unor contracte economice de durată, iar stocurile să fie astfel dimensionate încît să se asigure desfășurarea normală a activității de producție.înfăptuirea programului Partidului Comunist Român de dezvoltare economică și socială a țării în deceniul viitor va deschide în fața poporului nostru noi și însuflețitoa- re. perspective de progres și prosperitate. în numele celor 30 000 de siderurgiști și constructori de pe platforma combinatului de Ia Galați, al tuturor comuniștilor și oamenilor' muncii din județul Galați, ne asociem din toată inima propunerii făcute ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului. (Aplauze). Exprim în fața Congresului hotărîrea noastră fermă de a fi la înălțimea răspunderilor istorice ce ne revin, de a lupta în continuare cu toată priceperea și pasiunea comunistă pentru traducerea în viață a politicii partidului, pentru înfăptuirea grandioaselor obiective ale înaintării României pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).
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CUVINTAREA TOVARAȘULU

delegat al organizației județene de partid Brașov

Stimațl tovarăși,Congresul se înscrie ca un moment strălucit în viața poporului român, reprezentînd o vastă sinteză a experienței social-politice acumulate în acești ani, o contribuție originală a partidului nostru la tezaurul teoretic și practic al socialismului și comunismului.Nicicînd hărnicia poporului nostru, priceperea, talentul și abnegația sa n-au dat roade atît de bogate ca în această epocă plină de înfăptuiri cu adinei semnificații. Nicicînd ideile socialismului n-au țîșnit cu atîta vigoare din realitățile noastre, din însăși ființa acestui neam greu încercat în trecut, avid de libertate, de dreptate socială și independență națională, de năzuința de a fi stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri liber viitorul, așa cum și-1 făurește azi sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român.Modul de abordare a problemelor conducerii țării conferă politicii interne și externe a partidului un fundament riguros științific și face ca această politică minunat sintetizată în Raportul prezentat Congresului de secretarul general al partidului, document de o excepțională valoare teoretică și practică, 
să răspundă năzuințelor întregului popor; programul preconizat va degaja mari energii creatoare, va determina acea fuziune desăvîrșită între ideal și faptă. Aceasta face ca întreaga noastră națiune să fie un singur gînd cu partidul, cu conducerea sa, reprezentată cu atîta strălucire în tot ■fci are partidul și poporul nostru mai demn și mai măreț, este înmănuncheat în'virtuțile, în personalitatea puternică a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze).Doresc să-mi exprim întreaga mea adeziune față de documentele prezentate Congresului,, de Directivele pentru dezvoltarea României în deceniul următor. Consider că ritmurile și proporțiile corespund necesităților și posibilităților creării unei economii moderne, capabilă să satisfacă nevoile crescînde materiale și spirituale ale poporului nostru. Susțin din inimă întreaga politică internă și externă desfășurată de partid și preconizată pentru viitor. (Aplauze).Tovarăși,Activitatea desfășurată de întregul partid sub conducerea Comitetului Central, ca și rapoartele prezentate Congresului, demonstrează elocvent că partidul nostru dispune de capacitatea de a pune în valoare în fiecare etapă resursele inepuizabile existente în orînduirea socialistă pentru a grăbi procesul dezvoltării, al progresului și prosperității patriei, hotărîrea de a asigura României o prezență demnă în comunitatea' națiunilor lumii de mîine. Esența măsurilor stabilite este asigurarea deplinei concordanțe între progresul forțelor de producție și dezvoltarea relațiilor de producție, înlăturarea a tot ceea ce este depășit de viață, triumful noului.In acest context dinamic se înscrie și atenția acordată activității de planificare, unul din atributele de bază ale conducerii partidului și statului, mijlocul prin care se dirijează toate resursele națiunii spre progresul și înflorirea generală a țării. Faptul că planurile se realizează în ritmuri ridicate, care accelerează progresul armonios și rapid al economiei, este o dovadă a realismului lor, că metodele noi de elaborare a planurilor noastre economice, introduse după Congresul al IX-lea, din indicația conducerii partidului, au dat rezultate bune.După cum se arată în documentele Congresului, Comitetului de Stat al Planificării îi revin sarcini sporite în direcția perfecționării metodelor de planificare, folosirii conștiente a legilor ce acționează în socialism, cunoașterii realităților — acțiuni menite să confere planurilor un caracter mai analitic, mai realist, științific fundamentat, să asigure dezvoltarea proporțională și modernizarea economiei.
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Consider îndreptățite observațiile făcute cu privire la necesitatea aprofundării analizelor și studiilor asupra laturilor calitative ale activității economice pe toate treptele, de la întreprinderi la ministere și, bineînțeles, la Comitetul de Stat al Planificării, cît și asupra preocupărilor privind profilarea mal bună a producției, lărgirea specializării, concentrării producției unităților cu profil similar, în scopul organizării pe baze mai eficiente a producției, asigurării unei game de produse de nivel tehnic superior cu cheltuieli materiale reduse și înaltă productivitate.Mi-au reținut atenția indicațiile prețioase din Raportul Comitetului Central care pune în fața noastră, a tuturor, sarcini importante privind perfecționarea planificării investițiilor și creșterea eficienței lor. Trebuie pus capăt ușurinței cu care se alocă fondurile de investiții, fără o analiză multilaterală a gradului de folosire a capacităților existente, știut fiind că prin utilizarea intensivă a a- cestora s-ar putea obține sporuri mari de producție fără a mai investi suplimentar. Se cere să prospectăm mai bine necesitățile consumului intern și ale. exportului, atunci cînd dimensionăm noile obiective spre a evita situații, existente azi în unele ramuri, unde, din lipsă de desfacere, nu se folosesc integral anumite capacități. De asemenea, se impune acordarea unei atenții sporite amplasării obiectivelor pentru a evita transporturile costisitoare, pentru folosirea în comun a construcțiilor conexe, ceea ce va ieftini investițiile. Pentru creșterea operativității în elaborarea documentațiilor de investiții, toate avizele vor fi date pe parcursul întocmirii acestora. Ne propunem ca în viitor să fim mai exigențl și să nu înscriem în plan decît acele lucrări care au asigurate toate condițiile, astfel ca investiția o dată începută să poată fi pusă în funcțiune la termen.O bună parte din neajunsurile în pregătirea producției și a investițiilor sînt determinate de faptul că nu sînt încă folosite, în suficientă măsură, avantajele care decurg din existența planului cincinal defalcat pe ani. Ministerele, organele de sinteză și unitățile economice trebuie să folosească mult mai bine condițiile create în vederea asigurării avansului necesar în proiectare, organizării șantierelor' și pregătirii cadrelor, încheierii contractelor ferme și de durată privind desfacerea producției, aprovizionării cu utilaje și materiale, atît la intern cît și la export și import, creînd astfel condițiile desfășurării ritmice a procesului de producție.Este cunoscut că aprovizionarea cu materii prime și materiale este una din problemele majore ale economiei noastre în plină modernizare, în care relațiile de interdependență dintre întreprinderi se amplifică. Tocmai de aceea, în aplicarea hotărîrilor Conferinței Naționale se urmărește îmbunătățirea aprovizionării tehnlco-mate- riale prin mutarea centrului de greutate al acestei activități la centrale și întreprinderi, simplificarea formalităților de repartiție și circulație, înlăturarea verigilor intermediare, prin extinderea relațiilor directe între furnizori și consumatori pe baza unor contracte ferme și de durată.In același timp, se simte tot mai acut necesitatea folosirii în mai mare măsură a materiilor prime interne, a diversificării surselor de aprovizionare din import, a normării științifice a consumurilor de materiale și a unei juste dimensionări a stocurilor care să asigure desfășurarea normală, ritmică, a proceselor de producție, să prevină — prin organizarea unui sistem informațional adecvat — imobilizarea unor resurse de materiale și materii prime, să asigure o circulație rapidă a acestora în procesul economic. Tocmai acestor probleme trebuie să le facă față Departamentul aprovizionării teh- nico-materiale creat în cadrul Comitetului de Stat al Planificării. Consider legitime observațiile critice cu privire la faptul că Departamentul aprovizionării nu a reușit încă să fie mai activ în rezolvarea problemelor complexe care se ivesc în acest domeniu. El nu va putea însă înlocui munca aparatului specializat al întreprinderilor și ministerelor, care poartă și ele răspunderea pentru realizarea aprovizionării. Numai printr-o eficientă conlucrare a ministerelor și departamentului se vor putea soluționa punzător Congres.Multe domeniul dincontractuale, timp a materialelor din țară și din import, Numai acestui proape

multe dintre ele fiind încheiate între unități subordonate aceluiași minister. Pe bună dreptate, se subliniază în Raport necesitatea întăririi disciplinei contractuale șl creșterea răspunderii materiale care să afecteze direct veniturile celor care nu-și respectă angajamentele asumate.C altă problemă care creează dificultăți în activitatea întreprinderilor și dereglări în realizarea planului o constituie modul în care ministerele repartizează sarcinile ce le revin din planul de stat. Nu puț’ne sînt cazurile cînd unele ministere repartizează sarcini de plan pe întreprinderi insuficient corelate, nu țin totdeauna seama de dotarea, de rezervele existente în întreprinderi, ceea ce face ca unele unități să fie prea încărcate, iar altele să poată depăși în mod lejer sarcinile.In procesul de planificare, pe toate treptele, nu pot fi admise derogări și nici confuzii de răspunderi. De aceea, trebuie ca în actele normative privind planificarea și aprovizionarea pe care le vom elabora să stabilim mai clar răspunderile ce revin ( pe toate treptele, astfel îneît nici un organism să nu se poată sustrage răspunderilor ce-i revin.Este de remarcat că, deși partidul a cerut un nou stilîn activitatea organelor economice de stat, totuși unele ministere se desprind greu de vechile obiceiuri de a solicita de la, Comitetul de Stat al Planificării rezolvarea unor probleme care apar în relațiile dintre ele și uneori chiar în cadrul aceluiași minister, fără să se încerce rezolvarea lor directă și operativă. Trebuie spus,Comitetul de Stat nu se străduiește să se elibereze mai rapid de miile de avize și probleme de detaliu, care cu ușurință și cu mai multă competență pot fi rezolvate de ministere, centrale și chiar de întreprinderi. De aceea, consider îndreptățite cerințele subliniate în Congres, de a se grăbi elaborarea actelor normative privind perfecționarea planificării, aprovizionării tehnico- materiale și a sistemului financiar bancar și de credit, astfel îneît întreprinderile, centralele și ministerele economice să-și poată exercita din plin atribuțiile lărgite acordate prin hotărîrile Conferinței Naționale și subliniate cu pregnanță la Congresul nostru. Sîn- tem ferm hotărîți să aplicăm in-

de muncă

tovarăși, că nici al Planificării

Stimați tovarăși,

aceste probleme cores- sarcinilor stabilite dedin neajunsurile din aprovizionării provin nerespectarea obligațiilor din nelivrarea laîn sortimentele convenite, în primele șapte luni ale an, n-au fost onorate a- 16 000 contracte, cele mal

Intr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se Intrefine cu membrii delegajiei Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de tovarășul Josef Kempny

străine, retrograde, pentru sporirea caracterului militant al muncii ,■ noastre politice, împotriva fenome- I nelor negative din activitatea economică și social-culturală, pentru promovarea înaltelor principii ale eticii comuniste.Tovarăși, tradițiile frăției de roda sta- ma- asi- e- 
a

dicațiile Congresului șl să acționăm în acest spirit.Nu o dată conaucerea partidului a subliniat rolul și sarcinile instituției noastre in ansamblul activității economice. Pentru ca ea să poată îndeplini aceste sarcini, pentru a ne putea ocupa de problemele de sinteză la nivelul economiei naționale și de a urmări mersul realizării planului, trebuie să nu mai fie atrasă, și cînd este necesar și cînd nu este, în elaborarea a tot felul de materiale și analize care sînt de competența exclusivă a ministerelor.Față de complexitatea vieții noastre economice, a mari care le ridică programului stabilit de sîntem conștienți că trebuie să acționăm mai intens în direcția promovării metodelor de , analiză și calcul previzional, grăbirea elabo-,.. rării balanței legăturilor intre ramuri și a adîncirii modelului de dezvoltare a economiei, în vederea elaborării a mai multe variante de plan și de a alege pe cea optimă, să ne ocupăm de perfecționarea indicatorilor valorici și a celor în unități naturale, care să reflecte mai bine activitatea economică. Toate acestea ne vor permite o mai bună investigare și previzionare a fenomenelor economice, aprofundarea studiilor proporțiilor, echilibrului și coerenței planului, a unei mai bune corelări în toate secțiunile sale, o abordare

sarcinilor realizarea Congres,

mai calificată a problemelor de eficiență a întregii economii.In Încheiere, doresc să subliniez faptul că am reținut din lucrările Congresului o serie de propuneri și sugestii valoroase, pe care le vom folosi în elaborarea cincinalului viitor, cît și la definitivarea legislației privind planificarea economiei naționale, în perfecționarea întregii noastre activități.Stimați tovarăși,Se definește în acest Congres viitorul socialist și comunist al României. Am convingerea că programul care va fi adoptat va stimula energiile și talentul întregii noastre națiuni, va constitui un puternic imbold pentru noi realizări în ascensiunea noastră cutezătoare către viitor.Aș spune că acest program este buletinul prin care nu numai noi, delegații la acest Congres, nu numai noi, comuniștii, ci întregul popor votează pentru viitorul comunist al patriei, votează cu adîn- că dragoste și recunoștință, pentru realegerea în fruntea partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducător iubit și încercat al partidului și poporului, patriot și internaționalist înflăcărat. Aceasta ne dă nouă, tuturor, garanția că și în viitor, partidul nostru își va îndeplini cu aceeași fidelitate misiunea sa istorică față de popor, față de cauza socialismului în 
lume. (Aplauze puternice).

al IX-lea, întreaga activitate ideologică a cunoscut o continuă îmbunătățire. 'Așa cum pe drept cuvîrit se subliniază < în Raport, procesul făuririi noii orînduiri sociale, ca ur- . mare a marilor transformări so- cial-economice petrecute la orașe și sate, a dezvoltării învățămîntului, culturii, științei s-a format o nouă conștiință a oamenilor, un-nou profil etic. Ideologia marxist-leni- nistă stă la temelia întregii vieți sociale, influențează profund conștiința și acțiunile oamenilor muncii. Un factor important în dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor îl constituie vasta activitate politico-ideologică și educativă desfășurată de partid, preocuparea permanentă pentru a stimula participarea activă a oamenilor ' la viața politică și ideologică. întîlni- rile de stat oameni tuturor

Dezvoltînd luptă dintre oamenii muncii mâni, maghiari, germani și alte naționalități, partidul și tul nostru au creat condițiile teriale și spirituale pentru gurarea unei reale și depline galități a poporului român și naționalităților conlocuitoare.Județul Sibiu reprezintă exemplu elocvent în acest sens ; pe meleagurile sale, alături de cei 310 000 români, trăiesc și muncesc înfrățiți 98 000 germani aproape 25 000 maghiari și naționalități.Din rîndul fruntașilor, al muniștilor cu o bogată activitate profesională și obștească au fost promovați în organele de 'conducere de partid 750 de oameni ai muncii .de naționalitate germană și maghiară, iar în consiliile populare au fost aleși 682 deputați din rîndul toare. învață nie și .lor, țăranilor și intelectualilor români, germani, maghiari. Peste 15 000 copii de naționalitate germană învață școala generală în limba maternă, iar peste 1 000 — cursurile liceale. în același timp ei își însușesc temeinic limba română, fapt ce le oferă condițiile unei perfecționări continue a calificării profesionale, posibilitatea afirmării în întreaga viață socială a patriei.Pe terenul fertil al noilor condiții de viață materială ale oamenilor muncii din județul Sibiu, îmbinate cu tradițiile progresiste de pe aceste meleaguri s-a’ dezvoltat continuu, cantitativ și calitativ; activitatea de îmbunătățire a patrimoniului spiritual, activitate la care alături de creatorii români participă scriitorii, artiștii, cercetătorii aparținînd naționalităților conlocuitoare.Munca în comun, identitatea condiții sociale, de țeluri și terese, dezvoltarea continuă

un

Șialtaco-

naționalităților conlocui- în școlile din județul Sibiu alături, în deplină armo- prietenie, copiii muncitori-

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
RICHARD WINTER

al organizației județene de partid Sibiu

conducerii de cu masele ai muncii, problemelor

Raport pre- conține Imagi- a realizărilor obți- Congresul . al IX-lea în această perioadă de de veac liber, ca- printr-o vastă activi- și ideologică de partid pentru înde dezvol- activitate care s-a în mersul continuu al economiei, științei și culturii, în suflul novator promovat în toate domeniile vieții societății noastre.în cadrul amplelor, măsuri luate pentru continuarea dezvoltării 'armonioase și multilaterale a tuturor județelor țării, județul Sibiu, bucu- rîndu-se de sprijinul și îndrumarea permanentă a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cunoscut în anii de după Congresul al IX-lea o dezvoltare industrială puternică, multilaterală. în perioada ultimilor 20 de ani au fost date în funcțiune 14 întreprinderi noi și au fost modernizate și reutilate majoritatea întreprinderilor. Numai în

zentat Congresului nea sintetică a re nute de la Congrc pînă acum, în acea; vîrf a sfertului de racterizată printr-.
zentat nea nute pînă vîrf ata tedesfășurată de făptuirea prog tare a patriei, materializat ascendent al etare a

ultimii 3 ani, pentru dezvoltarea industriei s-au alocat 2,7 miliarde lei, ceea ce echivalează cu aproape întregul volum de investiții realizat în. cincinalul anterior. Ritmul mediu anual de, dezvoltare a industriei județului în perioada 1966—1968 a fost de 13 la sută față de 11,6 la sută cît s-a prevăzut pentru acești 5 ani ai cincinalului.Cinstind Congresul al X-lea prin Importante realizări, oamenii muncii din Industria județului Sibiu au livrat peste plan produse în valoare de 200 milioane lei. Livrările la expert au fost realizate în proporție de 109 la sută, ceea ce reprezintă o depășire de 75 milioane lei.Avem convingerea că vom încheia planul cincinal cu un spor de producție de circa 2,1 miliarde lei fată de prevederile inițiale, că vom realiza o producție sporită față de 1965 cu 4,6 miliarde iei. Din acest spor aproximativ 76 la sută se va realiza pe seama creșterii productivității muncii, ceea ce asigură ca ritmurile și proporțiile de dezvoltare ale economiei județului, principalele materiale actual să șite.Studiilepropunerilor economiei județului nostru în anii 1971—1975 și perspectiva pînă în anul 1980 ne dau certitudinea că e- conomia județului Sibiu se va cadra în ritmurile și proporțiile scrise în Raportul prezentat de varășul Nicolae Ceaușescu.Așa cum pe bună dreptatesubliniază în documentele Congresului, apreciem că în județul nostru există încă ’mportante rezerve de producție, care prin organizarea superioară a producției și a muncii, prin stimularea eforturilor de concepție și corelare a măsurilor curente cu activitatea de perspectivă pcfi pe deplin valorificate.

niveluri ale producției prevăzute în cincinalul fie îndeplinite și depă-efectuate pe marginea privind dezvoltarea
in- tn- to-/
se

Tovarăși,Fiecare dintre noi a primit cu justificată mîndrie aprecierile Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu referitoare la creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toate sferele vieții noastre materiale și spirituale. Sub conducerea plină de grijă a Comitetului Central, în anii care au trecut de la Congresul

partid și largi de discutarea principale în conferințe și adunări departid, ale organizațiilor demasă și obștești, care înlesnesc cunoașterea și aplicarea experienței practice, contribuie la maturizarea politică și ideologică a oamenilor muncii, asigură îmbogățirea activității ideologice. Există străduințe și se obțin unele rezultate în înlăturarea formulelor ste- reotipe, a șablonismului, a tendințelor de ignorare a realității din cadrul propagandei și muncii politice de masă.Pentru viitor — ne dăm foarte bine seama — este nevoie, așa cum subliniază Raportul Comitetului Central, ca peste tot să acordăm o atenție neslăbită îmbinării armonioase a pregătirii politice a oamenilor cu o înaltă pregătire profesională, să cunoaștem și să valorificăm tot ce a creat omenirea mai valoros în economie, tehnică, știință, c.ultură. în acest sens este cît se poate de necesar ca în munca de pregătire ideologică a oamenilor să nu ne rezumăm doar la cunoașterea de suprafață a hotărîrilor și documentelor de partid ; este nevoie să muncim în așa fel îneît fiecare membru de partid, fiecare om al muncii să pătrundă cît mai profund în spiritul și esența acestor documente, în perspectivele pe care le jalonează. în a- celași timp, vom promova și în viitor măsuri pentru întărirea combativității împotriva ideologiei

legat de prosperitatea Ro- socialiste, consolidează unitatea dintre oamenii români, germani, maghiari

da in- 
a democrației socialiste, conștiințacă destinul fiecărui locuitor al țării este mâniei trainic munciide pe teritoriul județului, îi unesa și mai puternic în realizarea idealurilor socialiste.Dragi tovarăși,Conștient de importanța excepțională a documentelor supuse dezbaterii, îmi voi exercita mandatul și însărcinarea încredințată de comuniștii sibieni da a le vota cu deplină hotărîre șl totală încredere. Voi susține din toată inima realegerea în înalta funcție de secretar general a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al poporului român, e- minent conducător de partid și de stat, luptător neînfricat pentru cauza socialismului șiȚin să asigur Congresul, ganele și organizațiile de comuniștii, toți oamenii din județul Sibiu, români,mani, maghiari, înfrățiți sub semnul acelorași idealuri, strîns u- niți în jurul partidului, își vor înzeci eforturile, vor concentra întreaga lor energie și capacitate creatoare într-o singură direcție : aplicarea în viață a politicii partidului nostru, traducerea în fapt a istoricelor hotărîri pe care le va adopta Congresul, pentru edificarea societății noastre socialiste, spre binele și fericirea poporului român. (Aplauze pu

ternice, prelungite).

păcii, că or- partid, ■ muncii ger-

înfr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu conducătorul delegației Partidului So« 
cialist Italian al Unității Proletare, tovarășul Vincenzo Ansanelli



PAGINA 4 SClNTEIA - marți 12 august 1969

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
DUMITRU POPESCU

delegat al organizației de partid

a municipiului București

Stimate delegate și invitate, stimați delegați și invitați,Facem în aceste zile retrospectiva unei perioade de numai patru ani din viața partidului nostru — a cărui vîrstă se apropie de o jumătate de secol. Cred însă că, prin implicațiile în destinul socialismului din România, prin procesele social-politice calitative pe care le-a însumat, în perspectiva relevantă a viitorului, acesta va fi unul din cele mai remarcabile ca- ’ pitole ale existenței Partidului Comunist Român.Am abandonat în această perioadă ceea ce era rudimentar în reprezentările noastre despre socialism — simptome ale acelei maladii pe care Lenin o numea copilăria comunismului — multe viziuni rigide, simpliste, dogmatice. Un imens cîștig a fost afirmarea în guvernarea țării a unui spirit lucid, realist, rațional, repudierea subiectivismului — contrar marxism-leninismului prin a- ceea că promovează primatul ideii arbitrare asupra realității obiective — într-un cuvînt întronarea cultului cunoașterii, al adevărului, criteriu primordial al socialismului.Acolo unde în mintea noastră domina o schemă rece, abstractă, încătușată de precepte înguste, unilaterale, a pătruns gîndirea vie, fierbinte, înviorătoare și tonică. Umanismul socialist a ieșit dintre filele manualelor și a pătruns în viață. Una din nenumăratele dovezi este dezavuarea publică de către partid a suspiciunii — acest nefast element de coroziune a relațiilor sociale. Afirmîndu-și dreptul și obligația de a judeca și acționa creator, în spiritul marxism- leninismului — doctrină prin excelență novatoare, — partidul a încurajat pe fiecare om să gîn- dească cu capul propriu, să-și valorifice toate zăcămintele personalității, să fie el însuși, prin a- ceasta, să fie cu totul al societății, al țării.A fost sporit sentimentul valorii noastre naționale, al continuității istorice, rupîndu-se îndelungata tăcere, ilogică și atît de dureroasă, despre ceea ce a fost glorios în trecutul nostru, despre ceea ce este patriotism veritabil, spirit revoluționar, ideal democratic și progresist, valoare intelectuală și progres în moștenirea lăsată de înaintași. Redarea către națiune a memoriei virtuților ei de totdeauna — curățată de orice denaturări — este, cred, unul din cele mai înalte acte de dreptate pe care le-a făcut Partidul Comunist Român în anii din urmă — la inițiativa directă a secretarului nostru general. (Aplauze puternice).O strălucită realizare a acestei perioade este afirmarea impetuoasă a patriei noastre în conclavul popoarelor. Respectul și simpatia opiniei publice față de România se datoresc faptului că ea dă expre

în unanimitate

sie unei aspirații ce reprezintă azi 
numitorul comun al tuturor popoarelor : instaurarea egalității depline între națiuni. Fiecare popor are dreptul sacru de a-și orîndui viața așa cum dorește și nu a existat, nu există și nu va exista niciodată dreptul altcuiva de a-i porunci cum să trăiască. (Aplauze 
puternice). Marile puteri coloniale au furat și călcat în picioare libertatea popoarelor, spunîndu-le că le vor da o alta mai bună, din propriile mîini. Brutală ironie. Vremurile însă s-au schimbat. Realitatea demonstrează că cei care mai încearcă să strivească drepturile elementare ale popoarelor ratează lamentabil; istoria va fi necruțătoare cu cercurile imperialiste care se pun de-a curmezișul voinței de fier a umanității. (A- 
plauze prelungite).Tovarăși,Istoria are meandrele și treptele sale, momentele ei de înălțare, punctele ei nodale. Ultimii patru ani au fost punctul dialectic al acelei osmoze depline a partidului nostru cu poporul de care vorbea Raportul, momentul în care procesul de sudură politică s-a împlinit. Niciodată poporul român nu și-a confundat mai plenar destinul cu acela al partidului comunist. Opțiunea sa pentru socialism este definitivă și unanimă. El și-a făcut din politica marxist- leninistă a partidului comunist cauza proprie, vitală, fiind hotărît să urmeze partidul — dacă va fi nevoie — pînă la sacrificiu. (Vii a- 
plauze). A pune la îndoială forța și viabilitatea orînduiriț noastre socialiste, voința și capacitatea muncitorilor, țăranilor și intelectualilor de a o desăvîrși și apăra pînă la capăt, înseamnă a leza, tovarăși, cele mai intime sentimente ale poporului român. (Aplauze). Cine pătrunde aici, în inima poporului nostru, cine ia pulsul acestei națiuni, înțelege pe deplin loialitatea față de comunism și internaționalism a celor 20 de milioane de constructori al noii orînduiri din România. (Aplauze puternice).Această realitate dovedește o dată mai mult ce valoare inestimabilă pentru triumful socialismului, pentru afirmarea superiorității sale au orientarea spre' specificul social național, stabilirea unei concordanțe armonioase între adevărurile generale ale marxism-leninismului și cerințele concrete ale locului și, etapei istorice date, realizarea generalului prin particular. Valoarea revoluționară, transformatoare a politicii partidului comunist nu se judecă după declarații, oricît de grandilocvente ar fi ele, după demonstrații teoretice, oricît de principiale ar fi, ci după efectul ei vizibil, după verdictul pe care i-1 dă practica — supremul judecător — după capacitatea de a materializa idealul nostru comunist. Cine judecă pe baza acestor criterii partidul nostru nu poate să nu-I felicite — așa cum n-au putut să nu-1 felicite aici atîția frați de idei și de luptă din străinătate. (Aplauze puternice).Desigur, tovarăși, sîntem cu toții' conștienți de carențele pe care le mai avem, de dificultățile pe care ■trebuie să le mai înlăturăm. Congresul nostru elaborează tocmai soluțiile pentru a le depăși. Cheia a- cestora o găsim în adînca secțiune transversală făcută de Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu realității noastre actuale — Raport care a pus în evidență, cu o rară și impresionantă putere de cunoaștere, problemele centrale vitale ale societății românești contemporane. Ziua de mîine, cu dimensiunile ei 

nelimitate, cuceritoare, trăiește în ampla panoramă deschisă de acest Raport, și nu cred că există conștiință comunistă, conștiință civică în această țară, care să nu fi vibrat profund la urmărirea ei, care să nu se fi simțit răscolită și angajată de pe acum în lupta pentru materializarea sa. (Vii aplauze).în Raport, în dezbaterile Congresului, ca și în secțiunea ideologică în care am lucrat, s-a manifestat preocuparea vie pentru o activitate teoretică, marxist-leninistă și pentru o creație literar-artistică de factură superioară. S-au adus critici, în mod justificat ascuțite, uhor sectoare de care mă ocup direct în calitate de activist de partid. într-adevăr, tovarăși, în presă, diletantismul, platitudinea sînt departe de a fi sucombat; televiziunea aduce încă mult cu un magazin ilustrat, rămînînd aproape inertă în fața marilor frămîntări sociale și spirituale ale societății noastre ; C.S.C.A. — coordonatorul de drept al întregii vieți artistice — și organele sale se sufocă, și îi sufocă și pe alții, în acte administrative și asudă pe la festivități protocolare. (Aplauze); importante valori materiale și spirituale ale poporului se consumă în acte de artă submediocre, în teribilisme puerile sau în prolixități de gîndire, rezultate dintr-un amalgam de reziduuri filozofice colectate la întîmplare. (Aplauze). Să ne resemnăm în fața acestor neîmpliniri — care nu reprezintă, desigur, decît un obraz al culturii noastre dar din păcate nu invizibil ca acela al Lunii ? Nu este aceasta în firea Partidului Comunist Român, a stilului său de a guverna societatea. Această zadarnică, uneori chiar dăunătoare, hemoragie de valori și de talente se produce acolo unde conducerea de către partid nu a fost sau nu este la înălțime.Este încă un argument peremptoriu că nu poate exista domeniu al vieții sociale în care partidul nostru — acest gigantic creier colectiv — să nu fie prezent, să nu-și facă simțită prerogativa cu care l-a investit națiunea. Datoria noastră este de a face ca tot acest angrenaj de producere a ideilor, de ridicare a voltajului gîndirii și conștiinței oamenilor la marele generator al filozofiei marxist-leni- niste a partidului să acționeze concertat, armonios, într-o unică direcție, dictată de imperativul epocii. (Aplauze). Va trebui să scuturăm odată praful de pe umerii u- nora din instituțiile noastre ideologice și de cultură. Va trebui să smulgem, cum spunea tovarășul Bre- ban, cununa de lauri, dar nu de pe tîmpla talentului responsabil, ci de pe fruntea imposturii intelectuale. Noi, comuniștii care muncim în sfera gingașă a creației spirituale, trebuie să ne întîlnim necondiționat pe aceeași platformă și, fără a impune voința noastră prin dictat administrativ acolo unde este vorba de gust, de originalitatea personalității, să punem în joc forța de persuasiune a convingerilor noastre, să milităm mai energic pentru ideile în care credem, să facem ca tot frontul ideologic și cultural să pulseze de seva concepției materișlist-dialectice. în aceasta văd suprema obligație a intelectualilor înrolați de bună voie în marea oaste a partidului. (Aplauze 
puternice).Tovarăși,Ceea ce conștiința mea de comunist, de cetățean român și de om îmi dictează să declar âici, în fața celui mai înalt for al partidului nostru, este că la saltul calitativ al României din ultimii ani, un consi

derabil aport personal are secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Vii aplauze). Ca marxiști, noi afirmăm pe bună dreptate că istoria o fac masele. Dar noi nu trivializăm acest concept. Pădurea este uriașă și atotputernică, dar ea se mișcă, foșnește, prinde viață, la adierea vîntului. Orice națiune poartă în adîncul ei inepuizabile zăcăminte de energie, dar pentru a le pune în mișcare ea are nevoie de impulsuri — și acestea sînt date întotdeauna de spiritele alese, de mințile luminate, de voințele neobișnuite. Un a- semenea impuls am găsit noi toți în comunistul Nicolae Ceaușescu, care întrunește aceste mari virtuți. 
(Vii aplauze). Atunci cînd riscam să ne osificăm — și a existat un asemenea risc la noi, tovarăși, ca și în alte părți — el ne-a adus firescul, prospețimea și bunul simț regenerator al poporului, pe care le-a păstrat nealterate în cugetul său. Cînd eram pe punctul de a cădea pradă suficienței, ne-a deschis un orizont de gîndire și înțelegere fascinant. Cînd tindeam să ne resemnăm, ne-a arătat ce mult stă în puterea noastră. Cunoscîndu-1 îndeaproape, am cunoscut imaginea materială, fizică a acelui ideal de comunism la care visează tineretul, care ne-a înaripat tuturor imaginația ; profilul comunistului uman, exigent dar drept și integru, cu mintea liberă, neîmpovărată de prejudecăți, receptiv la efluviileinteligenței și înțelepciunii, el însuși un clocotitor dinam de idei o- riginale de esență revoluționară, pasionat pînă la incandescență pentru idealul căruia și-a închinat viața, marxist-leninist în fibreleintime ale spiritului. (Vii aplauze). Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ca un conducător politic profund rațional, cu o viziune de largă anvergură, stăpîn pe arta rară a previziunii, legat indisolubil de poporul său, fiu credincios al patriei sale și, în același timp, devo-tat militant internaționalist. Ceea ce merită relevat în mod deosebit este faptul că puternica personalitate de conducător a tovarășului Nicolae Ceaușescu a ieșit și iese în evidență în condițiile unei efective munci colective în conducerea partidului, ale unei atmosfere de autentică colegialitate în forurile supreme ale partidului nostru.Desigur, pentru a da viață programului pe care îl va adopta Congresul al X-lea, fiecare dintre noi va pune în joc tot ce are mai bun. Aceasta va fi rațiunea superioară a existenței noastre. Dar faptul că vom avea și în viitor în mijlocul nostru, în fruntea noastră, în fruntea partidului și a statului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ne dă sentimentul cert că vom merge neabătut înainte pe drumul atît de larg și luminos deschis de Congresul al IX-lea, că partidul nostru va promova și în viitor o politică comunistă plină de înțelepciune, de dinamism, de eficiență și de umanitate, care să ducă la înfăptuirea ace
lei societăți socialiste multilateral 
dezvoltate, pe care atît de magistral a definit-o în Raportul la a- cest Congres secretarul general de azi și de mîine al Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Salutul Uniunii Democrate de Stingă
din Grecia (E.D.A.)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
ANTONIS BRILLAKIS

Cu adîncă emoție, vă transmitem salutul cald, tovărășesc al Comitetului Executiv al Partidului E.D.A., al militanților de stînga care luptă în condițiile grele ale dictaturii -militare pentru scuturarea jugului neofascist și pentru victoria democrației în patria noastră. (Aplauze).Popoarele grec și român sînt legate prin tradițiile luptei comune pentru libertate și progres social, prin legături îndelungate de prietenie, care s-au întărit în ultimii ani datorită ajutorului și sprijinului multilateral al Partidului Comunist Român către mișcarea noastră democratică. Nu vom uita niciodată acest sprijin frățesc al comuniștilor români. (Aplauze pu
ternice).Clasa muncitoare din Grecia, forțele de stînga și toate forțele progresiste consideră cuceririle

Intr-o pauzâ a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegației Partidului Munci
toresc Unit Polonez, condusă de tovarășul Jozef Teichma

Salutul Uniunii Socialiste Arabe din R.A.U.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

MOHAMED AL-ZAYAT

Dragi tovarăși,în numele Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Unită și al Comitetului ei Central aș dori să vă mulțumesc pentru invitația adresată nouă de a participa la al X-lea Congres al partidului.Poporul nostru adresează poporului român prieten cele mai bune u- rări și cele mai calde mulțumiri. 
(Aplauze)Poporul nostru a urmărit cu mare admirație realizările poporului român, sub conducerea Partidului

României socialiste, obținute sub conducerea Partidului Comunist Român, drept cuceriri ale lor proprii.Oamenii muncii din Grecia a- preciază eforturile depuse de Partidul Comunist Român și de guvernul României socialiste pentru pace, străduințele pentru relații de bună vecinătate în Peninsula Bal- ' canică, apreciază contribuția Partidului Comunist Român la cauza unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (A- 
plauze puternice).Tovarăși,Din luna aprilie 1967, poporul nostru desfășoară o nouă bătălie crîncenă împotriva regimului neofascist al juntei militare, inspirat de americani.După cel de-al doilea război mondial Grecia a avut de suferit intervenția fățișă, mai întîi a imperialismului englez și apoi a celui american. Astăzi, în Grecia, fascismul și-a făcut reapariția. Experimentul neofascist din Grecia constituie un pericol și pentru alte țări europene, precum și pentru popoarele din Orientul Mijlociu și din Bazinul Mediteranei, un pericol pentru cauza democrației șl păcii. Lupta pe care o desfășoară poporul nostru împotriva dictaturii are un caracter larg, democratic și antiimperialist.Dictatura militară din Grecia întîmpină opoziția întregului popor grec, a marii majorități a forțelor politice din Grecia., Această mișcare de opoziție devine și mai activă.In primele rînduri ale noii mișcări de rezistență se află cadrele și membrii partidului E.D.A., în rîndul cărora luptă comuniști și alți militanți ai forțelor de stînga. 

Comunist Român, în domeniul a- griculturii, industriei și economiei, progresul său continuu pe calea socialismului.Dragi tovarăși,Poporul arab felicită în mod sincer poporul român cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării 
de sub jugul nazist. (Aplauze)Cu acest prilej ne aducem aminte cu cel mai mare respect și cea mai adîncă recunoștință de. toți cei care au murit eroic pentru a face ca viața să merite să fie trăită. Și, în timp ce ne amintim de lupta eroică dusă de poporul român sub conducerea partidului comunist pentru a-și elibera patria de sub ocupația nazista, noi ne aducem a- minte, cu aceeași admirație, de rolul hotărîtor jucat de armata sovietică în salvgardarea lumii de primejdia imperialismului nazist.Faptul că data convocării celui de-al X-lea Congres coincide cu cea de-a 25-a aniversare a eliberării țării dv. de sub jugul fascist îmbracă o adîncă semnificație pentru toți cei care luptă pentru libertate și dezvoltare în lumea întreagă.Lupta care se desfășoară astăzi în Vietnam sau în Orientul Mijlociu, în Africa sau în America Latină — indiferent cît de depărtată este zona geografică sau cît de mult diferă în metodă — are o trăsătură comună : lupta între impe-

Lupta împotriva juntei îmbracă diferite forme, de la cele mai simple pînă la acțiuni importante de masă și alte manifestări de forță, în universități și școli, acțiuni în fruntea cărora se află clasa muncitoare și tineretul.Lagărele de concentrare și închisorile în care sînt deținuți mii de comuniști și democrați, precum și un mare număr de conducători ai E.D.A. și ai Partidului Comunist din Grecia — printre care eroul național al poporului nostru Manolis Glezos, reprezentantul în parlament al E.D.A., Ilias Iliu, Costas Filinis, unul din făuritorii Frontului Patriotic Antidictatorial, cunoscutul compozitor Mikis Teo- dorakis, președintele organizației tineretului democrat „Lambriakis", și secretarul general al acestei organizații, Takis Benas — devin bastioane ale luptei poporului grec pentru democrație.în ultima vreme iau poziție împotriva juntei chiar și cele mai conservatoare pături ale societății grecești. în armată, în corpul magistralilor și în corpul diplomatic se fac epurări. Partidul nostru ține astăzi seamă de procesele de descompunere din aparatul juntei, de reducere a bazei sale de sprijin, de accentuare a instabilității regimului dictatorial.Partidul nostru este pe deplin conștient că principala condiție a răsturnării dictaturii și a victoriei democrației o constituie unitatea forțelor antidictatoriale. E.D.A. a depus eforturi perseverente pentru realizarea acestei unități, avînd un rol de frunte în constituirea Frontului Patriotic Antidictatorial și a 
(Continuare în pag. a V-a)

rialism și antiimperialism, bătălia între forțele războiului și ale păcii, între forțele reacționare și forțele progresiste.Noi considerăm cu recunoștință atenția deosebită acordată de Partidul Comunist Român și de guvernul român crizei în Orientul Mijlociu și cererea lor pentru retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, precum și recunoașterea drepturilor poporului palestinian.Exprimîndu-și considerentele cu privire la originea conflictului, vorbitorul a spus în continuare :Cît de departe vor expansioniștii israelieni să împingă granița pe spinarea arabilor ?Factorii de răspundere din Israel dau răspunsul într-o foarte recentă declarație în care se arată că nimeni nu ar putea defini frontierele Israelului și că aceste granițe reprezintă punctul cel mai îndepărtat care ar putea fi atins de armata A israeliană.De la agresiunea din 5 iunie 1967 s-au scurs 26 de luni,1 și părți ale patriei noastre de care sîntem profund atașați se află încă sub jugul ocupanților. Israelul a respins totdeauna rezoluțiile O.N.U., fără să se sinchisească de opinia publică mondială.în mod continuu Israelul împiedică prin toate mijloacele orice eforturi internaționale care tind să asigure îndeplinirea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, sperînd să cîștige timp. Israelul speră că răgazul astfel cîș- tigat îi va permite să transforme agresiunea și ocuparea militară într-un „fapt îndeplinit", cu caracter permanent.Națiunea arabă dorește pacea și muncește în acest scop, pentru simplul motiv că dorește libertate și dezvoltare. Acesta este motivul pentru care am acceptat rezoluția Națiunilor Unite din noiembrie 1967. Dar pacea nu poate fi dobîn- dită prin forță, prin acceptarea ocupației străine — și nici nu se poate cere ca modalitate de realizare a păcii, victimei agresiunii să nego-; cieze cu agresorul, căci astfel de negocieri pot numai -să ducă la situația în care acesta să-și impună termenii săi și să obțină cîștiguri incompatibile cu principiile dreptului internațional și cu esența păcii.O pace stabilă nu poate fi realizată încurajînd agresorul să-și continue agresiunea. O pace stabilă în Orientul Mijlociu depinde de două condiții : retragerea forțelor israeliene de pe absolut toate teritoriile ocupate după 4 iunie 1967, recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian care luptă eroic pentru a-și apăra entitatea națională și drepturile sale umane.Poporul arab este hotărît să reziste împotriva conspirației sioniste, care este sprijinită de imperialismul mondial, să lupte pentru a redobîndi teritoriul ocupat și să apere cuceririle sale socialiste. în acest context trebuie să spun că poporul arab nu va uita niciodată ajutorul eficient și considerabil a- cordat de popoarele prietene socialiste și în special de popoarele Uniunii Sovietice.Dragi tovarăși,încă o dată, permiteți-mi să urez succes Congresului dv., să urez poporului și țării dv. progres și prosperitate, deoarece noi sîntem ferm convinși că fiecare pas înainte al unei țări progresiste pe drumul construirii socialismului — care constituie culmea culturii umane — este în folosul tuturor forțelor de eliberare din întreaga lume. (A- 
plauze).Trăiască eroicul popor român I (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze).Unitate, solidaritate și victorie pentru forțele socialiste, antiimpe- rialiste, iubitoare de pace ! (Aplau
ze).
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(Urmare din pag. a TV-a)Frontului Antidictatorial Muncitoresc. Partidul nostru sprijină a- cordul încheiat între cele trei mari organizații de rezistență ale stîn- gii și ale centrului — Frontul Patriotic Antidictatorial, Mișcarea Pan-elenă de Eliberare și Apărarea Democratică — pentru coordonarea activității lor în baza unui program comun antidictatorial și democratic, care trasează perspective clare de luptă.Țelul luptei actuale a poporului nostru este răsturnarea dictaturii și victoria democrației în Grecia, ca parte componentă a luptei oamenilor muncii din Grecia pentru revoluția democratică antiimperia- listă și pentru socialism în țara noastră. Condiția necesară pentru desfășurarea cu succes a acestei lupte o constituie unitatea forțelor de stînga, care sînt forțele de avangardă și pîrghiile principale ale mișcării de rezistență populare. Ne-am consacrat și ne vom consacra toate forțele făuririi acestei u- nități pe baza unei linii politice juste, potrivit realităților Greciei.
ahtul Partidului Mundi din Guatemala

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
- UMBERTO LOPEZ ' 'Dragi tovarăși,Resursele importante și potențialul pămîntului românesc, înaltele capacități creatoare ale poporului său muncitor au putut înflori liber și deplin, precum am văzut că sînt grădinile Bucureștiu- lui, numai în cadrul unui regim care a lichidat exploatarea omului de către om, în cadrul regimului socialist. (Aplauze).Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentat în numele Co- 'mitetulul Central în fața celui de-al X-lea Congres al P.C.R., oglindește importantele prefaceri și progresele hotărîtoare în diferitele domenii ale activității sociale, care au schimbat în ultimii 25 de ani fizionomia și structura societății românești: vechea Românie, înapoiată și semifeudală, a devenit, sub conducerea partidului comunist, o țară industrial-agrară, care înaintează hotărît pe calea construirii unei societăți socialiste multilateral dezvoltate, în care sînt pe deplin garantate libertățile, drepturile și inițiativele creatoare ale poporului muncitor. (Vii 

aplauze).în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Guatemala. partid marxist-leninist al clasei muncitoare guatemaleze, salut sincer marile dv. succese obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii, în ridicarea condițiilor materiale de viață ale poporului, în activitatea științifică, culturală și artistică, în dezvoltarea democrației socialiste. (Aplauze). Salutăm, de asemenea, spiritul critic și autocritic în care’ Congresul scoate în evidență lipsurile și slăbiciunile, cu scopul de a le depăși, precum și spiritul creator în aplicarea principiilor generale ale mar- xism-leninismului în practica concretă a construcției socialista în țara dv. (Aplauze).Punctul de pornire al acestui tablou extraordinar, ca și al perspectivelor largi trasate de către cel de-al X-lea Congres îl constituie eliberarea României de sub jugul fascist, acum 25 de ani. Aniversarea acestei eliberări, poporul român se pregătește să o sărbătorească cu un justificat entuziasm. Permiteți-mi ca, de la tribuna dumneavoastră, în numele comu-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
ANTONIS BRILLAKISTovarășl,în lupta grea pe care o desfășurăm este necesar ca sprijinul internațional să se manifeste și mai puternic, în vederea unei cît rriai accentuate izolări internaționale a juntei, în vederea sprijinirii mai eficace din punct de vedere politic și material a mișcării de rezistență din țara noastră.Comuniștii din Grecia, toate forțele de stînga, care poartă lupta grea împotriva regimului neofascist al juntei și a imperialiștilor americani care îl susțin, resimt profund necesitatea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și a tuturor forțelor anti- imperialiste. Această unitate, condiție indispensabilă a victoriei, poate fi salvgardată și întărită în condițiile actuale numai pe baza învățăturii mereu vii, mereu reînnoite, a marxism-leninismului, pe baza principiilor proclamate recent și la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești, prin aplicarea de către toți a acestor principii. Partidul nostru luptă cu toate forțele de care dispune pentru promovarea acestei unități.

niștilor guatemalezi, să aduc un omagiu tuturor comuniștilor și pa- trioților români care și-au dat viața pentru eliberarea patriei lor — aici sau pe alte meleaguri —, tuturor luptătorilor antifasciști și gloriosului popor al Uniunii Sovietice, care a dat cele mai mari sacrificii, constituind factorul determinant al victoriei. (Vii aplauze).Tovarăși,Trăim în epoca grandioasă a trecerii revoluționare de la capitalism la socialism. Omul a atins alte corpuri siderale, smulge cu tenacitate secretele nucleului atomic, în același timp însă majoritatea omenirii mai trăiește sub exploatarea capitalistă în cele mai rele condiții de înapoiere, mizerie și ignoranță. Existența agresivă și insolentă a imperialismului, care tinde la dominație mondială, perpetuează pericolul unui cataclism nuclear; totodată, imperialismul recurge, în sprijinul oligarhiilor din America Latină, la metodele cele mai brutale și mai sălbatice pentru a împiedica eliberarea' popoarelor.Vietnamul este o reflectare vie a acestei realități contemporane. Exemplul istoric al luptei eroice a poporului vietnamez, care se bucură de deplina noastră solidaritate, este expresia cea mai acută și mai violentă a confruntării forțelor socialismului și revoluției, pe de o parte, și ale imperialismului și contrarevoluției, pe de altă parte. Nu întîmplător lupta poporului vietnamez constituie punctul de convergență al acțiunilor tuturor partidelor comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor antiimpe- rialiste și iubitoare de pace. (Aplauze). Grava ruptură din interiorul lagărului socialist a înlesnit declanșarea războiului de către americani în Asia de sud-est care au mers pînă la atacarea directă a unei țări socialiste — Republica Democrată Vietnam.Lagărul socialist constituie, în ansamblul său, nu numai cea mai mare cucerire a clasei muncitoare internaționale, ci și bastionul de nezdruncinat al socialismului, al revoluției și păcii în lume, fiind factorul determinant al marilor

Partidul nostru este solidar cu Uniunea Sovietică și cu toate țările socialiste, care constituie principala forță antiimperialistă în lume, se află alături de eroicul popor vietnamez, al cărui exemplu ne luminează și lupta noastră, alături de popoarele arabe, alături de toate popoarele *și forțele ce militează împotriva 'imperialismului și fascismului, pentru .democrație, independență, pace și progres social.Vă asigurăm, dragi tovarăși și tovarășe, că membrii și cadrele E.D.A. care luptă în Grecia își vor îndeplini încă o dată datoria patriotică și internaționalistă în lupta crîncenă ce îi așteaptă. (Aplauze), în acest spirit, noi. reprezentanții lor la Congres, vă urăm succes deplin în aplicarea hotărîrilor ce le va adopta Congresul dv., care vor contribui la întărirea forțelor socialismului, păcii și democrației în lume. (Aplauze puternice).Trăiască Partidul Comunist Ro
mân 1 (Aplauze puternice).Trăiască legăturile de luptă dintre poporul român și poporul grec! 
(Aplauze).Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste! (Aplauze).

lupte ale epocii noastre. De aceea partidul nostru consideră că toate eforturile în vederea restabilirii unității lagărului socialist și a coeziunii întregii mișcări comuniste internaționale sînt juste și binevenite. (Vii aplauze). Suveranitatea indiscutabilă a fiecărui partid și căutarea necesară a căilor și formelor proprii ale revoluției și ale construcției socialismului în fiecare țară nu slăbesc, dimpotrivă, întăresc marea comunitate socialistă și unitatea mișcării comuniste internaționale. 
(Aplauze).. în pofida unor minusuri și divergențelor . care . s-au manifestat la Consfătuirea de la Moscova din iunie a.c. a partidelor comuniste și muncitorești, partidul nostru consideră consfătuirea și documentul principal al acesteia drept un instrument important de luptă și o bază temeinică pentru strîngerea rîndurilor partidelor comuniste și muncitorești, ale tuturor forțelor antiimperialiste.Tovarăși,Guatemala este o țară mică, situată în America Latină, anexă strategică a imperialismului. Continentul nostru cunoaște — îndeosebi în ultimii 10 ani, după cotitura istorică marcată prin triumful revoluției cubaneze și trecerea Cubei la socialism — un avînt important al mișcării revoluționare, cu profunde repercusiuni pe plan internațional. Lupta împotriva imperialismului nord-ameri- can și a oligarhiilor autohtone din America Latină se desfășoară pe toate căile, îmbrăcînd toate formele. Și cu toate că această luptă 

a cunoscut grele Infringed și regrese, tendința ei principală este trezirea popoarelor noastre si încadrarea unor 'forțe din ce în ce mai largi în lupta revoluționară. 
(Aplauze).La rîndul său, imperialismul nord-american și clasele exploatatoare dominante recurg Ia toate formele și metodele — de la demagogie și reformism burghez pînă la formele cele mai brutale ale represiunii — 'pentru a bara căile dezvoltării mișcării revoluționare. Dar popoarele manifestă o 

combativitate din ce în ce mai puternică, iar partidele comuniste și muncitorești, care în unele țări latino-americane se bucură de o influență considerabilă în mase fac eforturi tot mai mari pentru a-și îndeplini rolul istoric ce le revine, în timp ce noi forțe revoluționare se angajează în luptă Aceasta a reieșit și din repudierea iui Rockefeller în America Latină.în Guatemala, deși în prezent se vorbește despre alegeri și despre o „democrație reprezentativă", cea mai importantă caracteristică a situației o constituie represiunea antipopulară sălbatică și teroristă, fără precedent în istoria țării noastre. Poporul guatemalez a fost supus unor violente represiuni ; partidul nostru, urmărind îmbinarea diferitelor ferme de luptă, a indicat totodată calea luptei armate pentru înfăptuirea revoluției. A fost o perioadă de ascuțite și intense bătălii de clasă, în care, pe lîngă succesele și victoriile obținute, trebuie să recunoaștem și existența unor greșeli, slăbiciuni și înfrîn- geri.Forțele represive ale guvernului, armata au desfășurat violente acțiuni antipopulare, organizînd bande de criminali, de provocatori care seamănă pretutindeni teroare. Răpirea unor revoluționari și a familiilor lor, descoperirea unor cadavre, mutilate cu sadism de călăi, mitralierea în plină zi, la orașe și sate, a revoluționarilor sau a celor suspectați de a fi revoluționari constituiau pînă nu de mult știri zilnice în presă.Deși forțele revoluționare au fost serios afectate; imperialismul nord-american și lacheii lui autohtoni n-au reușit să distrugă nici partidul, nici să frîngă voința de luptă a poporului nostru. Partidul nostru, cu toate pierderile grave, își strînge rîndurile, își întărește legăturile cu masele și depune e- forturi pentru unitatea cu alte forțe, menținînd avîntul luptei revoluționare. (Aplauze).în această perioadă, pe lîngă cel căzuți în luptă, în ciocnirile.cu forțele armate și cu unitățile de represalii în munți, pe litoral și în orașele țării, au fost asasinate în ultimii 3 ani, fără a se ține seamă de vîrstă și sex, aproape 6 000 persoane, așa cum arată și documentul obiectiv și argumentat prezentat de către Comitetul de Apărare a Drepturilor Omului din Guatemala în fața Organizației Națiunilor Unite. Printre cei căzuți figurează mulți luptători revoluționari, cadre și conducători ai partidului nostru. Pentru a vă informa, voi arăta că au căzut aproape jumătate din membrii Comitetului Central al partidului nostru ales la, cel de-al III-lea Congres și din numărul tovarășilor cooptați în Comitetul Central. Cu steagul de luptă desfășurat, aducem celor căzuți cel mai înalt și mai emoționant omagiu.în aceste condiții grele am'simțit solidaritatea celorlalte pogoare și a partidelor frățești — solidaritate pentru care vă mulțumim profund și de care avem nevoie în continuare ca o parte importantă 
a forței și luptei noastre. (Aplauze)Exprimăm de asemenea recunoștința noastră pentru valorosul a- jutor primit din partea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în aceste grele circumstanțe.Tovarăși,în fața frumosului medalion al marilor dascăli ai marxism-leninismului, care prezidează lucrările celui ‘ de-al X-lea Congres al dumneavoastră ca un simbol al solidarității proletare internaționale, în ajunul apropiatului centenar al nașterii genialului conducător al revoluției — Vladimir Ilici Lenin — a cărui gîndire critică, creatoare, a cărui activitate revoluționară inspiră lupta noastră, permiteți-mi ca în încheiere să transmit prin intermediul dumneavoastră un salut frățesc și cald clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tineretului și femeilor din România, tuturor comuniștilor, cadrelor și conducătorilor partidului dv. comunist, îndrumător capabil și încercat al marelui popor 
român ! (Aplauze îndelungate).Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale. (Aplauze). 'Trăiască marxism-leninismul 1 
(Vii și puternice aplauze prelun
gite).

Intr-o pauzâ a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întrefine cu membrii delegației Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, condusă de tovarășul Arpâd Palia!

Dragi tovarăși,Prezidiul și membrii Partidului Comunist German \vă transmit dv., delegați la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, precum și populației Republicii Socialiste România un cordial și frățesc salut. (Aplauze).Ne bucurăm că, la numai puține săptămîni după ce o delegație a partidului dv. a participat la Congresul de constituire al partidului nostru, ce a avut loc la Essen, noi avem posibilitatea, aici, la Congresul Partidului Comunist Român, să vă mulțumim cordial pentru solidaritatea manifestată.Faptul că astăzi în R. F. a Germaniei există din nou un partid comunist legal este rezultatul luptei aprige a unor largi forțe democratice. Un sprijin eficient în a- ceastă luptă l-a constituit puternica mișcare de solidaritate a partidelor comuniste, a organizațiilor democratice și ă numeroase personalități din multe țări.Dar, ca și pînă acum, interzicerea nelegală a Partidului Comunist din Germania este folosită în R. F. a Germaniei ca mijloc de presiune și amenințare la adresa Partidului Comunist German și a întregii mișcări democratice. De a- ceea Partidul Comunist German cere anularea interzicerii Partidu

lui Comunist din Germania. (A- 
plauze).Politica cercurilor conducătoare din R. F. a Germaniei este caracterizată în faza actuală printr-o puternică tendință de expansiune e- conomică și politică a imperialismului german față de celelalte țări europene și printr-o înăsprire a cursului reacționar în interiorul țării. Prezența miniștrilor social- democrați în „marea coaliție" nu a schimbat cu nimic situația și raporturile de forță din R. F. a Germaniei. Aceasta determină parti-' dul nostru să avertizeze continuu asupra pericolului imperialismului agresiv german, care face cauză comună cu imperialismul S.U.A.în țara noastră se constată o legătură între conlucrarea tot mai fățișă între U.C.D./U.C.S. și P.N.D. neonazist, pe de o parte, și întărirea presiunilor și a terorii împotriva forțelor democratice de stînga, pe de altă parte. Semnificative pentru această evoluție au fost:— Coaliția electorală dintre U.C.D./U.C.S. și P.N.D. neonazist împotriva actualului președinte federal social-democrat, dr. Gustav Heinemann. A existat un ziar social-democrat care a denumit seara din 26 iulie la Frankfurt pe Main „seara sîngeroasă", deoarece grupuri de bătăuși în uniforma P.N.D., înarmați cu bastoane, aparate de radio emisie-recepție portative și căști de protecție, au ciomăgit cu bastoanele, după modelul trupelor de asalt hitleriste, democrații care manifestau împotriva neonazismului.— Declarațiile cancelarului federal Kiesinger și ale președintelui Bundestagului, von Hassel, potrivit cărora P.N.D. nu este un partid neonazist, iar „oamenii săi nu doresc decît să instituie liniște și ordine".— Recent, președintele U.C.S., Strauss, ministrul de finanțe vest- german, a chemat la pogrom față de opoziția extraparlamentară, despre care-el afirmă că trebuie comparată cu animalele, față de ele neputînd fi vorba de aplicarea unor legi destinate, oamenilor. Prin aceasta, el consideră opoziția democratică extraparlamentară din 

țara noastră ca proscrisă, în afara legii.Intrarea unei fracțiuni a P.N.D. în Bundestag — intrare care este posibilă și îngrijorează pe toți — va accentua această evoluție spre dreapta. în fața unei astfel de situații, președintele P.S.D., Brandt, s-a văzut nevoit să avertizeze recent asupra primejdiei apariției u- nui nou Front de la Harzburg, front care odinioară a permis instaurarea dictaturii lui Hitler. însă numai cu avertismente și renun- țînd la acțiuni democratice proprii împotriva neonazismului primejdiile evoluției spre dreapta nu pot fi preîntîmpinate.Noi, comuniștii, opunem politicii extrem de primejdioase a imperialismului german politica noastră constructivă ,de reînnoire democratică a statului și societății.Noi năzuim spre unitatea dintre social-democrați, socialiști și comuniști în lupta pentru interesele populației muncitoare, spre alianța cu toate forțele democratice, cu scopul de a stopa cursul spre dreapta și a transforma R.F.G. într-o democrație progresistă reală.Politicii revanșiste a imperialismului german, noi îi opunem politica noastră de recunoaștere a granițelor europene de după cel de-al II-lea război mondial și de recunoaștere a Republicii Democrate Germane. Aceasta este problema esențială a unei adevărate politici pusă în slujba securității și păcii europene.Sprijinim propunerea statelor membre ale Tratatului de la Varșovia de convocare a unei conferințe privind securitatea europeană.Noi luptăm pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Republica Federală a Germaniei și țările socialiste. Instaurarea unor astfel de relații este însă posibilă și durabilă numai dacă guvernul federal va recunoaște, în sfîrșit, realitățile europene.Dorim să adresăm de la această tribună un apel către toate forțele democratice din Europa, pentru ca ele să sprijine forțele democratice din R.F.G. în lupta împotriva neo-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COiOilST ROMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

LUDWIG MOLLER
(Urmare din pag:, a V-a)nazismului, în spiritul tradițiilor mișcării de rezistență europene împotriva fascismului. (Aplauze).în documentul principal al Conferinței de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești, document care analizează și țele evoluției politice în Germaniei, noi vedem o tendin- R. F. a confir

mare a politicii noastre, stabilită de Congresul din Essen din aprilie anul acesta. Considerăm că, aducîndu-ne contribuția la întărirea solidarității, la realizarea sarcinilor comune în lupta împotriva . , imperialismului, la sprijinirea activă a eroicei lupte a poporului vietnamez, îndeplinim astfel o sarcină națională și internațională, în special, punem accentul pe spri-

jinirea activă a eroicei lupte a poporului vietnamez. (Vii aplauze).Dragi tovarăși delegați,Vă dorim dv., Partidului Comu- ' nist Român, clasei muncitoare din țara dumneavoastră și întregului popor român construcția pe cialismului în 
prelungite).

succes deplin în mai departe a so- țara dv. (Aplauze

Salutul Partidului Comunist Mexican
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
JOSE ENCARNACION PEREZ

Stimați tovarăși,Cu satisfacția de a ne afla la cea mai înaltă tribună a detașamentului conducător al clasei muncitoare și al întregului popor român, per- miteți-ml să vă transmit salutul frățesc șl revoluționar al Comitetului Central al Partidului Comunist Mexican. (Aplauze). De asemenea, vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eroicei eliberări a patriei dumneavoastră, România. (Vil aplauze).Cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român face bilanțul marilor progrese obținute de poporul român în construcția e- conomică, în dezvoltarea democrației socialiste și, în general, în organizarea noii vieți, libere și demne, pe aceste minunate meleaguri ale României. Acest Congres se caracterizează prin spiritul creator în abordarea problemelor pe care viitorul le pune în fața poporului român și demonstrează în mod convingător că politica externă de coexistență pașnică între state cu regimuri sociale d:'erite și pentru securitate colectiv, în Europa este justă și favorabilă tuturor popoarelor. (Aplauze). Partidul Comunist Român, ca un partid cu adevărat internaționalist, acționează neobosit pentru unitatea întregii mișcări comuniste internaționale. Aceasta este o mare contribuție la cauza revoluției mondiale a clasei muncitoare. (Vii aplauze).Am venit în această țară socialistă dintr-o țară în care clasa muncitoare, țărănimea și toți oamenii muncii înfruntă mizeria și înapoierea — consecințe ale unui capitalism subdezvoltat și dependent. Marea burghezie' conducătoare, care se intitulează ea însăși democratică și revoluționară, își menține dominația și-și sporește capitalul prin intermediul unui regim politic antidemocratic, în care libertățile și drepturile cîștigate de poporul nostru prin lupte dîrze și,îndelungate sînt în mod brutal încălcate. In Mexic domnește un sistem elec-

toral total antidemocratic, în virtutea căruia, în ultimii 40 de ani, partidul guvernamental i-a impus pe toți președinții Republicii, pe toți guvernatorii statelor, pe toți senatorii și, pînă nu de mult, pe toți deputății. Guvernul controlează — și nu de puține ori prin folosirea forței represive — majoritatea sindicatelor și alte organizații sociale, impunînd cu nerușinare pe conducătorii acestora împotriva voinței muncitorilor. El interzice cu violență mitingurile și manifestațiile, menține o legislație penală reacționară, care transformă exercitarea libertăților publice în- tr-un delict politic denumit „dizolvare socială". Peste două sute de deținuți politici, studenți, intelectuali, muncitori, țărani, printre care și trei membri ai Prezidiului Comitetului nostru Central și șase membri ai Comisiei Executive Naționale a Tineretului Comunist, în majoritatea lor au fost judecați, sub acuzația de a fi comis delicte de drept comun, deși în realitate au fost arestați ca urmare a hotă- rîrii politice a guvernului.Metodele antidemocratice de guvernare sînt demascate din ce în ce mai mult, iar masele largi populare dobîndesc conștiința necesității luptei pentru democrație. De aceea este explicabil faptul că în a doua jumătate a anului trecut, tineretul studențesc, cu sprijinul unor largi mase populare, s-a a- vîntat la lupta hotărîtă pentru eliberarea deținuților politici șl pentru respectarea libertăților democratice. Dar guvernul a răspuns cu criminalul masacru din 2 octombrie și cu intensificarea arestărilor. Această represiune reacționară justifică intensificarea luptei pentru apărarea democrației, luptă care nu încetează șl nu va înceta niciodată. Poporul nostru nu poate rămîne pasiv; cu fiecare zi este gata să lupte și mai intens pentru satisfacerea intereselor economice și pentru 
(Aplauze).Partidul cearcă să cratice și, activitatea______________ , _din principalele forțe politice care luptă pentru un Mexic democratic și independent. în acest fel, partidul nostru caută să-și aducă contribuția la procesul de creștere a forțelor revoluționare, în vederea organizării unei puternice acțiuni de masă care să facă posibilă transformarea revoluționară impusă de situația din țară.Pentru obținerea victoriei asupra imperialismului și reacțiunii interne, avem nevoie de cea mai puternică unitate a democraților și revoluționarilor din Mexic și, în același timp, de unitatea fermă a forțelor antiimperialiste din lumea întreagă și, în primul rînd, de coeziunea mișcării comuniste internaționale.Sistemul socialist, format din 14 state independente și suverane, este principala și cea mai hotărîtoare forță antiimperialistă, care va a-

vea un rol din ce în ce mai mare, pe măsura întăririi relațiilor dintre statele socialiste. Uniunea Sovietică este bastionul indiscutabil al luptei de eliberare a popoarelor.Sîntem convinși că sciziunea din mișcarea noastră stimulează imperialismul, demoralizează importante. sectoare ale propriilor noastre forțe și aduce mari prejudicii cauzei eliberării naționale și sociale a popoarelor.Considerăm că Conferința internațională a celor 75 de partide comuniste și muncitorești care a avut loc la Moscova în luna iunie constituie un pas foarte important spre restabilirea unității, un fapt pozitiv care va contribui la întărirea unității mișcării noastre. Sîntem însă conștienți că pentru a- ceasta mai avem de parcurs un drum dificil. De aceea, după părerea noastră, este necesar să continuăm în mod susținut eforturile pentru a realiza o ,unitate revoluționară nouă și superioară.Dacă partidele comuniste și mun-

citorești, pornind de la cea mai înaltă conștiință internaționalistă, vor da dovadă de înțelegere față de părerile diferite care există, dacă prin toate mijloacele vom căuta să menținem și să dezvoltăm relații bune între noi pe baza respectului absolut al independenței partidelor revoluționare și al suveranității statelor socialiste, dacă vom folosi orice ocazie pentru a rezolva pe calea discuțiilor divergențele dintre noi — oricît de ascuțite ar fi — va fi posibil să facem noi pași spre unitate, s-o consolidăm și s-o întărim. Nu putem uita nici un moment că interesele și idealurile comune care ne unesc sînt mai puternice decît orice divergențe. (A- plauze). Pe baza acestui criteriu care, din fericire, își face tot mai mult loc, și înțelegînd indivizibilitatea cauzei libertății, democrației și socialismului, se va lărgi unitatea de acțiune antiimperialistă care își găsește cea mai bună expresie în solidaritatea tuturor detașamentelor revoluționare. Această unitate de acțiune se conturează evident, în aceste momente, prin solidaritatea cu eroicul popor vietnamez. De asemenea, se manifestă prin solidaritatea cu Cuba revoluționară, asediată de către imperialismul yankeu, cu popoarele arabe care înfruntă agresiunea Israelului, cu poporul coreean care, în mod constant, înfruntă agresiunea imperialistă. Practica a dovedit că promovînd și dezvoltînd solidaritatea cu Vietnamul, forțele democratice se unesc în lupta împotriva imperialismului. De aceea, organized solidaritatea și ajutorul pentru Vietnam, în realitate ne ajutăm în mod reciproc, deoarece luptăm împotriva celui mai înrăit dușman al omenirii.Poporul vietnamez a dovedit că, aplicînd o politică justă, împletind în mod corespunzător organizarea politică a maselor cu lupta armată și bazîndu-se pe sprijinul internaționalist al sistemului socialist și al tuturor popoarelor, este posibilă victoria asupra imperialismului. Un exemplu elocvent ni-1 oferă comuniștii și revoluționarii din Vietnam. Acestora dorim să le arătăm recunoștința noastră. Poporul vietnamez dă lovituri puternice dușmanului nostru declarat, imperialismul yankeu. Pentru aceasta, exprimăm, de asemenea, mulțumirile

Tntr-o pauzâ o Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu reprezentanta Partidului Socialist din 
Chile, tovarășa Marta Melo, și cu membrii delegației Uniunii Democrate de Stînga din Grecia (E.D.A.), coh- 

dusă de tovarășul Antonis Gheorghiou Brillakisnoastre curajosului popor vietnamez. (Vii aplauze).Tovarăși români, prietenia pe care noi, modești militanți revoluționari din Mexic, o exprimăm în cadrul Congresului dumneavoastră, are o bază principială. Prietenia dintre partidele noastre, cimentată pe baza internaționalismului proletar și a respectului reciproc, va fi nemuritoare. (Aplauze).Trăiascș • prietenia, unitatea și solidaritatea revoluționară dintre comuniștii și popoarele mexican și român ! (Aplauze).Trăiască steagul biruitor al comunismului ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE STOICA

delegat al organizației județene

drepturile sale politiceComunist Mexican în- unească forțele demo- prin politica justă și sa militantă, devine una

Tovarășe delegate, tovarăși delegați și invitați,Vă rog îngăduiți-mi să mă refer la unele probleme analizate în Raportul Comitetului Central, prezentat Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu.Asupra noastră, desigur, a tuturor, Raportul a produs o vie șl puternică impresie, datorită profunzimii, clarității și pregnanței deosebite cu care analizează drumul glorios străbătut de poporul român sub conducerea partidului,

Intr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegației Partidului Comu
nist libanez, condusă de tovarășul Khalil Debs

/stadiul actual atins de societatea noastră nouă, perspectivele luminoase ale dezvoltării ei multilaterale în anii viitori. Țin să-mi exprim de la această înaltă tribună deplina aprobare față de aprecierile și concluziile Raportului Comitetului Central, față de linia generală - a partidului care și-a găsit în acest document o nouă și strălucită expresie.Caracteristica dominantă a Raportului o constituie spiritul științific creator, în care partidul nostru, conducerea sa în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, aplicînd în mod consecvent învățătura marxist-leninistă la condițiile specifice României, abordează problemele complexe ridicate de dezvoltarea accelerată a forțelor de producție, perfecționarea continuă a relațiilor socialiste. După cum se știe, acest spirit — în promovarea căruia Congresul al IX-lea a avut un rol cu adevărat istoric — a generat un puternic suflu înnoitor în toate sferele creației materiale și spirituale, dinamizează întreaga noastră viață politică, economică, socială și culturală.Cred, tovarăși, că putem afirma fără nici, o exagerare că dacă anii care au trecut de la Congresul al IX-lea se înscriu la loc de frunte în istoria partidului și a țării, a- ceasta se datorează în mare măsură preocupării intense manifestate de conducerea partidului nostru pentru elaborarea teoretică a problemelor perfecționării multilaterale a societății noastre socialiste, pentru studierea temeinică a realității și găsirea soluțiilor corespunzătoare cerințelor dezvoltării sociale. De aceea, în acești ani putem vorbi cu adevărat de abordarea teoretică a problemelor, perfecționarea multilaterală a societății noastre socialiste, pentru studierea temeinică a realității și găsirii' soluțiilor corespunzătoare dezvoltării cerințelor sociale. De aceea, în acești ani putem vorbi cu adevărat de aprofundarea serioasă a sarcinilor ridicate de procesul desăvîrșirii construcției socialiste, de o reconsiderare critică și autocritică a activității trecute care să facă posibilă generalizarea experienței dobîndite și desprinderea unor concluzii valoroase pentru activitatea de viitor.Privită din acest unghi, expunerea tovarășului Ceaușescu apare ca o sinteză și, totodată, ca o bază mai înaltă de desfășurare a unei gîndiri creatoare, care, concentrînd înțelepciunea colectivă a partidului, asigură îmbogățirea continuă a patrimoniului nostru teoretic, politic și organizatoric. Forța creatoare a acestei gîndiri se vădește în răspunsurile date unor probleme de cea mai mare actualitate cum sînt : rolul partidului în perioada desăvîrșirii construcției socialiste; funcțiile statului socialist și evoluția lor ; dezvoltarea națiunii noastre socialiste în condițiile noii orînduiri; sensul și conținutul democrației socialiste, căile pentru înfăptuirea ei consecventă în toate domeniile vieții sociale.Spiritul științific, creator, caracteristic activității desfășurate în ultimii ani, și-a găsit o viguroasă

de partid ilfov
afirmare și pe planm ,-eocupărilor internaționale, al eforturilor pentru fundamentarea politicii externe pe concluziile unei analize temeinice; multilaterale a fenomenelor și proceselor lumii contemporane. Datorită acestor eforturi a- vem satisfacția deplin îndreptățită de a constata că politica partidului în problemele internaționale este o politică realistă, activă, consecventă cu ea însăși, în deplină concordanță cu interesele vitale ale poporului nostru, cu idealurile revoluționare, de pace și progres ale popoarelor. (Aplauze).Pornind de la faptul că între sarcinile naționale și cele internaționale există o strînsă interdependență și unitate, Partidul Comunist Român îmbină în mod armonios activitatea consacrată edificării socialismului în România, cu preocuparea neslăbită pentru întărirea forțelor mondiale ale socia

lismului, pentru întărirea pozițiilor comunismului și a tuturor forțelor antiimperialiste în lume. Așa cum vă este cunoscut tovarăși, în centrul politicii noastre se află în mod • tenia frățească multilaterală cu Noi considerăm ile actuale, cînd cialiste se manifestă divergențe serioase, singura cale de creare a condițiilor pentru normalizarea relațiilor este aceea a discuțiilor tovărășești, abordarea de pe pozițiile marxist-leniniste a deosebirilor de vederi, pornind de la interesele propriilor popoare, ale clasei muncitoare, ale mișcării comuniste internaționale și ale cauzei socialismului în lume. (Vii a- 
plauze). Pentru refacerea și întărirea unității există premise trainice, care prevalează asupra tuturor neînțelegerilor. Acestea sînt date de identitatea orînduirii sociale și de stat, comunitatea intereselor și țelurilor fundamentale, ideologia comună marxist-leninis- tă. Rezultatele - pozitive ale Con- , • sfătuirii de la Budapesta a statelor participante la Tratatul de la Varșovia și cele ale sesiunii de la Moscova a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc au demonstrat că atunci cînd se pornește de la dorința găsirii unor soluții reciproc acceptabile, cînd problemele sînt abordate într-un spirit tovărășesc și de receptivitate față de opiniile și interesele celorlalți, este posibil Să se stabilească hotărîri comune, să se întărească colaborarea frățească dintre țările șocialiste. (A- 
plauze).Partidul nostru acordă o importanță deosebită relațiilor de strînsă colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, militînd pentru întărirea solidarității internaționaliste a comuniștilor din întreaga lume. In acest spirit, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a adus contribuția activă la desfășurarea lucrărilor Consfătuirii internaționale de la Moscova. Faptul că documentul principal al consfătuirii consemnează principiile pe baza cărora

externe statornic prie- și colaborarea țările socialiste, că, în condiți- între țările so-

trebuie să se dezvolte relațiile dintre partidele comuniste reprezintă un mare cîștig pentru cauza unității, iar transpunerea lor în viață va fi de o însemnătate deosebită pentru interesele colaborării și coeziunii dintre toate partidele comuniste și muncitorești.Tovarăși și tovarășe,Partidul și guvernul țării noastre promovează neabătut o politică de solidaritate activă cu lupta eroicului popor vietnamez, de sprijinire a tuturor popoarelor care se ridică împotriva dominației imperialiste, depunînd totodată o intensă activitate peptru îmbunătățirea continuă a climatului internațional, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoare.Relevînd activitatea multilaterală desfășurată de partidul nostru în perioada care a trecut de la ultimul congres, doresc să subliniez rolul deosebit și contribuția prețioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la imprimarea unui stil nou de muncă, pătruns de’dinamism, responsabilitate și înaltă exigență partinică în toate domeniile vieții de stat și de partid. (Aplauze pu
ternice). îndeplinind funcțiile de conducere ce i-a'u fost încredințate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a d. vedit înalta sa competență și principialitate marxist-leninistă, o neobișnuită putere de muncă și de dăruire pentru îndeplinirea idealurilor socialiste ale poporului, pentru cauza păcii și socialismului în lume. De aceea, consider ■ că realegerea sa în funcția de secretar general — propunere sprijinită cu hotărîre de întregul partid, de toți oamenii muncii — va reprezenta nu numai o expresie a înaltei prețuiri de care se bucură activitatea sa prodigioasă, dar și o chezășie sigură a înfăptuirii programului adoptat de Congres pentru anii viitori, a realizării misiunii istorice ce revine partidului nostru de a călăuzi poporul român pe calea luminoasă a socialismului și a comunismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE BRATOSIN

delegat al organizației județene de partid Brăila

Dragi tovarăși delegați și invitați,Am ascultat cu emoție și cu un sentiment de o deosebită mîndrie, Raportul prezentat în fața Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt întrutotul de a- cord cu acest Document remarcabil, deoarece el înfățișează tabloul grandios al realizărilor de importanță istorică obținute de poporul nostru muncitor, sub conducerea partidului și constituie totodată un vast program mobilizator pentru noi succese în dezvoltarea societății socialiste și înflorirea patriei noastre.Din raportul prezentat am reținut în mod deosebit preocuparea partidului nostru pentru continua-

rea neabătută a politicii de industrializare socialistă și, în cadrul acesteia, pentru creșterea cu prioritate a producției mijloacelor de producție. Prevederile proiectului de Directive au stîrnit o legitimă mîndrie patriotică în rîndul tuturor oamenilor muncii, ne însuflețesc și ne mobilizează în activitatea noastră de viitor, de transpunere în viață a sarcinilor ce vor fi stabilite de Congresul al X-lea.Ca pe întreg cuprinsul țării, și tn județul Brăila sînt prezente la tot pasul roadele politicii consecvente a partidului de industrializare socialistă. în cei 25 de ani de la eliberare, industria brăileană a cunoscut adînci transformări, dez- voltîndu-se multilateral. Au fost construite noi obiective industriale, reprezentate prin combinatele chimice, de industrializare a lemnului, de confecții textile, care au determinat o largă diversificare a produselor fabricate în județul nostru.In acest proces de amplă dezvoltare, Uzina de construcții industriale și rutiere „Progresul", la care lucrez ca maistru, a cunoscut în anii construcției socialismului prefaceri radicale. Pînă în prezent, prin grija partidului și statului nostru s-au investit importante fonduri, care au permis creșterea capacităților de producție, construirea unor hale moderne. dotate cu utilaje de înaltă tehnicitate. Aceasta permite uzinei să realizeze în numai 12 zile întreaga producție a anului 1950.Doresc să informez Congresul că în centrul preocupării colectivului

nostru, în actualul cincinal, au stat asimilarea unor noi produse și modernizarea celor existente. Constituie o mîndrie pentru noi faptul că am reușit să ne respectăm angajamentul luat și să prezentăm în cadrul Expoziției economiei naționale, ce s-a deschis în cinstea Congresului al X-lea și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României, excavatorul hidraulic, un produs nou și de mare importanță, noastră.Hărnicia și vului nostru tăzi în peste vrăm mașini volum și competitivitate cresc de la an la an.In preocuparea noastră de viitor, pentru realizarea ritmurilor înalte de creștere a producției prevăzute pentru cincinalul următor, se situează stabilirea unor măsuri menite să asigure obținerea unei producții ritmice, cu o înaltă eficiență economică șl de calitate superioară.Dezbaterea tru Congresul drul uzinei a lui nostru de amplă analiză realizare a sarcinilor ce ne revin, cu care ocazie s-au făcut propuneri valoroase, pe care doresc să le înfățișez Congresului, cu convingerea că vor fi studiate și luate în considerație de organele de stat de resort. Astfel s-a propus ca pe

realizat de uzinapriceperea colecti- sînt cunoscute as- 30 de țări, unde li- și utilaje ale căror

documentelor penal X-lea în ca- permis colectivu- muncă să facă o asupra modului de

(Continuare în pag. a Vil-a)



marți 12 august 1969PAGINA 6 SClNTEIÂ

B»

(Urmare din pag. a V-a) Dragi tovarăși delegați,
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TOVARĂȘULUI

tendin- R. F. a confir-

jinirea activă a eroicei lupte a poporului vietnamez. (Vii aplauze).

succes deplin în mai departe a so- țara dv. (Aplauze

AL PART DULU

nazismului, în spiritul tradițiilor mișcării de rezistență europene împotriva fascismului. (Aplauze).în documentul principal al Conferinței de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești, document care analizează șl țele evoluției politice în Germaniei, noi vedem o
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a»Stimați tovarăși,
rCu satisfacția de a ne afla la cea mai înaltă tribună a detașamentului conducător al clasei muncitoare și al întregului popor român, per- miteți-mi să vă transmit salutul frățesc șl revoluționar al Comitetului Central al Partidului Comunist Mexican. (Aplauze). De asemenea, vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eroicei eliberări a patriei dumneavoastră, România. (Vil aplauze).Cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român face bilanțul marilor progrese obținute de poporul român în construcția e- conomică, în dezvoltarea democrației socialiste șl, în general, în organizarea noii vieți, libere și demne, pe aceste minunate meleaguri ale României. Acest Congres se caracterizează prin spiritul creator în abordarea problemelor pe care viitorul le pune în fața poporului român și demonstrează în mod convingător că politica externă de coexistență pașnică între state cu regimuri sociale d"erite și pentru securitate colectiv, în Europa este justă și favorabilă tuturor popoarelor. (Aplauze). Partidul Comunist Român, ca un partid cu adevărat internaționalist, acționează neobosit pentru unitatea întregii mișcări comuniste internaționale. Aceasta este o mare contribuție la cauza revoluției mondiale 

a clasei muncitoare. (Vii aplauze).Am venit în această țară socialistă dintr-o țară în care clasa muncitoare, țărănimea și toți oamenii muncii înfruntă mizeria și înapoierea — consecințe ale unui capitalism subdezvoltat și dependent. Marea burghezie conducătoare, care se intitulează ea însăși democratică și revoluționară, își menține dominația și-și sporește capitalul prin intermediul unui regim politic antidemocratic, în care libertățile și drepturile cîștigate de poporul nostru prin lupte dîrze și îndelungate sînt în mod brutal încălcate, în Mexic domnește un sistem elec-

Intr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegajiei Partidului Comu
nist libanez, condusă de tovarășul Khalil Debs

mare a politicii noastre, stabilită de Congresul din Essen din aprilie anul acesta. Considerăm că, aducîndu-ne contribuția la întărirea solidarității, la realizarea sarcinilor comune în lupta împotriva , imperialismului, la sprijinirea activă a eroicei lupte a poporului vietnamez, îndeplinim astfel o sarcină națională și internațională. In special, punem accentul pe spri- 

toral total antidemocratic, în virtutea căruia, în ultimii 40 de ani, partidul guvernamental i-a impus pe toți președinții Republicii, pe toți guvernatorii statelor, pe toți senatorii și, pînă nu de mult, pe toți deputății. Guvernul controlează — și nu de puține ori prin folosirea forței represive — majoritatea sindicatelor și alte organizații sociale, impunînd cu nerușinare pe conducătorii acestora împotriva voinței muncitorilor. El interzice cu violență mitingurile și manifestațiile, menține o legislație penală. reacționară, care transformă exercitarea libertăților publice într-un delict politic denumit „dizolvare socială". Peste două sute de deținuți politici, studenți, intelectuali, muncitori, țărani, printre care și trei membri ai Prezidiului Comitetului nostru Central și șase membri ai Comisiei Executive Naționale a Tineretului Comunist, în majoritatea lor au fost judecați, sub acuzația de a fi comis delicte de drept comun, deși în realitate au fost arestați ca urmare a hotă- rîrii politice a guvernului.Metodele antidemocratice de guvernare sînt demascate din ce în ce mai mult, iar masele largi populare dobîndesc conștiința necesității luptei pentru democrație. De aceea este explicabil faptul că în a doua jumătate a anului trecut, tineretul studențesc, cu sprijinul unor largi mase populare, s-a a- vîntat Ia lupta hotărîtă pentru eliberarea deținuților politici și pentru respectarea libertăților democratice. Dar guvernul a răspuns cu criminalul masacru din 2 octombrie și cu intensificarea arestărilor. Această represiune reacționară justifică intensificarea luptei pentru apărarea democrației, luptă care nu încetează și nu va înceta niciodată. Poporul nostru nu poate rămîne pasiv; cu fiecare zi este gata să lupte și mai intens pentru satisfacerea intereselor economice și pentru 
(Aplauze).Partidul cearcă să cratice și, activitatea______________ , .din principalele forțe politice care luptă pentru un Mexic democratic și independent. în acest fel, partidul nostru caută să-și aducă contribuția la procesul de creștere a forțelor revoluționare, în vederea organizării unei puternice acțiuni de masă care să facă posibilă transformarea revoluționară impusă de situația din țară.Pentru obținerea victoriei asupra imperialismului și reacțiunii interne, avem nevoie de cea mai puternică unitate a democraților și revoluționarilor din Mexic și, în același timp, de unitatea fermă a forțelor antiimperialiste din lumea întreagă și, în primul rînd, de coeziunea mișcării comuniste internaționale.Sistemul socialist, format din 14 state independente și suverane, este principala și cea mai hotărîtoare forță antiimperialistă, care va a-

drepturile sale politiceComunist Mexican în- unească forțele demo- prin politica justă și sa militantă, devine una

Vă dorim dv., Partidului Comu- " nist Român, clasei muncitoare din țara dumneavoastră și întregului popor român construcția pe cialismului în 
prelungite).

vea un rol din ce în ce mai mare, pe măsura întăririi relațiilor dintre statele socialiste. Uniunea Sovietică este bastionul indiscutabil al luptei de eliberare a popoarelor.Sîntem convinși că sciziunea din mișcarea noastră stimulează imperialismul, demoralizează importante. sectoare ale propriilor noastre forțe și aduce mari prejudicii cauzei eliberării naționale și sociale a popoarelor.Considerăm că Conferința internațională a celor 75 de partide comuniste și muncitorești care a avut loc la Moscova în luna iunie constituie un pas foarte important spre restabilirea unității, un fapt pozitiv care va contribui la întărirea unității mișcării noastre. Sîntem însă conștienți că pentru a- ceasta mai avem de parcurs un drum dificil. De aceea, după părerea noastră, este necesar să continuăm în mod susținut eforturile pentru a realiza o ,unitate revoluționară nouă și superioară.Dacă partidele comuniste și mun-

0

delegat al organizației județene
/stadiul actual atins de societatea noastră nouă, perspectivele luminoase ale dezvoltării ei multilaterale în anii viitori. Țin să-mi exprim de la această înaltă tribună deplina aprobare față de aprecierile și concluziile Raportului Comitetului Central, față de linia generală a partidului care și-a găsit în acest document o nouă și strălucită expresie.Caracteristica dominantă a Raportului o constituie spiritul științific creator, în care partidul nostru, conducerea sa în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, aplicînd în mod consecvent învățătura marxist-leninistă la condițiile specifice României, abordează problemele complexe ridicate de dezvoltarea accelerată a forțelor de producție, perfecționarea continuă a relațiilor socialiste. După cum se știe, acest spirit — în promovarea căruia Congresul al IX-lea a avut un rol cu adevărat istoric — a generat un puternic suflu înnoitor în toate sferele creației materiale și spirituale, dinamizează întreaga noastră viață politică, economică, socială și culturală.Cred, tovarăși, că putem afirma fără nici, o exagerare că dacă anii care au trecut de la Congresul al IX-lea se înscriu la loc de frunte în istoria partidului și a țării, a- ceasta se datorează în mare măsură preocupării intense manifestate de conducerea partidului nostru pentru elaborarea teoretică a problemelor perfecționării multilaterale a societății noastre socialiste, pentru studierea temeinică a realității și găsirea soluțiilor corespunzătoare cerințelor dezvoltării sociale. De aceea, în acești ani putem vorbi cu adevărat de abordarea teoretică a problemelor, perfecționarea multilaterală a societății noastre socialiste, pentru studierea temeinică a realității și găsirii’ soluțiilor corespunzătoare dezvoltării cerințelor sociale. De aceea, în acești ani putem vorbi cu adevărat de aprofundarea serioasă a sarcinilor ridicate de procesul desăvîrșirii construcției socialiste, de o reconsiderare critică și autocritică a activității trecute care să facă posibilă generalizarea experienței dobîndite și desprinderea unor concluzii valoroase pentru activitatea de viitor.Privită din acest unghi, expunerea tovarășului Ceaușescu apare ca o sinteză și, totodată, ca o bază mai înaltă de desfășurare a unei gîndiri creatoare, care, concentrînd înțelepciunea colectivă a partidului, asigură îmbogățirea continuă a patrimoniului nostru teoretic, politic și organizatoric. Forța creatoare a acestei gîndiri se vădește în răspunsurile date unor probleme de cea mai mare actualitate cum sînt: rolul partidului în perioada desăvîrșirii construcției socialiste; funcțiile statului socialist și evoluția lor ț dezvoltarea națiunii noastre socialiste în condițiile noii orînduiri ; sensul și conținutul democrației socialiste, căile pentru înfăptuirea ei consecventă în toate' domeniile vieții sociale.Spiritul științific, creator, caracteristic activității desfășurate în ultimii ani, și-a găsit o viguroasă

Tovarășe delegate, tovarăși delegați și invitați,Vă rog îngăduiți-mi să mă refer la unele probleme analizate în Raportul Comitetului Central, prezentat Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu.Asupra noastră, desigur, a tuturor, Raportul a produs o vie și puternică impresie, datorită profunzimii, clarității și pregnanței deosebite cu care analizează drumul glorios străbătut de poporul român sub conducerea partidului, 

citorești, pornind de la cea înaltă conștiință internaționalistă, vor da dovadă de înțelegere față de părerile diferite care există, dacă prin toate mijloacele vom căuta să menținem și să dezvoltăm relații bune între noi pe baza respectului absolut al independenței partidelor revoluționare și al suveranității statelor socialiste, dacă vom folosi orice ocazie pentru a rezolva pe calea discuțiilor divergențele dintre noi — oricît de ascuțite ar fi — va fi posibil să facem noi pași spre unitate, s-o consolidăm și s-o întărim. Nu putem uita nici un moment că interesele și idealurile comune care ne unesc sînt mai puternice decît orice divergențe. (A- plauze). Pe baza acestui criteriu care, din fericire, își face tot mai mult loc, și înțelegînd indivizibilitatea cauzei libertății, democrației și socialismului, se va lărgi unitatea de acțiune antiimperialistă care își găsește cea mai bună expresie în solidaritatea tuturor detașamentelor revoluționare. Această unitate de acțiune se conturează evident, în aceste momente, prin solidaritatea cu eroicul popor vietnamez. De asemenea, se manifestă prin solidaritatea cu Cuba revoluționară, asediată de către imperialismul yankeu, cu popoarele arabe care înfruntă agresiunea Israelului, cu poporul coreean care, în mod constant, înfruntă agresiunea imperialistă. Practica a dovedit că promovînd și dezvoltînd solidaritatea cu Vietnamul, forțele democratice se unesc în lupta împotriva imperialismului. De aceea, or- ganizînd solidaritatea și ajutorul pentru Vietnam, în realitate ne ajutăm în mod reciproc, deoarece luptăm împotriva celui mai înrăit dușman al omenirii.Poporul vietnamez a dovedit că, aplicînd o politică justă, împletind în mod corespunzător organizarea politică a maselor cu lupta armată și bazîndu-se pe sprijinul internaționalist al sistemului socialist și al tuturor popoarelor, este posibilă victoria asupra imperialismului. Un exemplu elocvent ni-1 oferă comuniștii și revoluționarii din Vietnam. Acestora dorim să le arătăm recunoștința noastră. Poporul vietnamez dă lovituri puternice dușmanului nostru declarat, imperialismul yankeu. Pentru aceasta, exprimăm, de asemenea, mulțumirile
VINTAREA TOVARĂȘULUI

GHEORGHE STOICA

într-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu reprezentanta Partidului Socialist din 
Chile, tovarășa Marta Melo, și cu membrii delegației Uniunii Democrate de Stînga din Grecia (E.D.A.), coh- 

dusă de tovarășul Antonis Gheorghiou Brillakisnoastre curajosului popor vietnamez. (Vii aplauze).Tovarăși români, prietenia pe care noi, modești militanți revoluționari din Mexic, o exprimăm în cadrul Congresului dumneavoastră, are o bază principială. Prietenia dintre partidele noastre, cimentată pe baza internaționalismului proletar și a respectului reciproc, va fi nemuritoare. (Aplauze).Trăiasc? prietenia, unitatea și solidaritatea revoluționară dintre comuniștii și popoarele- mexican și român ! (Aplauze).Trăiască steagul biruitor al comunismului I (Aplauze puternice, 
prelungite).

afirmare și pe plănui .-eocupărilor internaționale, al eforturilor pentru fundamentarea politicii externe pe concluziile unei analize temeinice, multilaterale a fenomenelor și proceselor lumii contemporane. Datorită acestor eforturi a- vem satisfacția deplin îndreptățită de a constata că politica partidului în problemele internaționale este o politică realistă, activă, consecventă cu ea însăși, în deplină concordanță cu interesele vitale ale poporului nostru, cu idealurile revoluționare, de pace și progres ale popoarelor. (Aplauze).Pornind de la faptul că între sarcinile naționale și cele internaționale există o strînsă interdependență și unitate, Partidul Comunist Român îmbină în mod armonios activitatea consacrată edificării socialismului în România, cu preocuparea neslăbită pentru întărirea forțelor mondiale ale socia-
CUVINTAREA TOVARAȘULU

GHEORGHE BRATOSIN
delegat al organizației județene

Dragi tovarăși delegați și invitați,Am ascultat cu emoție și cu un sentiment de o deosebită mîndrie, Raportul prezentat în fața Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt întrutotul de a- cord cu acest Document remarcabil, deoarece el înfățișează tabloul grandios al realizărilor de importanță istorică obținute de poporul nostru muncitor, sub conducerea partidului și constituie totodată un vast program mobilizator pentru noi succese în dezvoltarea societății socialiste și înflorirea patriei noastre.Din raportul prezentat am reținut în mod deosebit preocuparea partidului nostru pentru continua-

externe statornic prie- și colaborarea țările socialiste, că, în condiți- între țările so-

lisrhului, pentru întărirea pozițiilor comunismului și a tuturor forțelor antiimperialiste în lume. Așa cum vâ este cunoscut tovarăși, în centrul politicii noastre se află în mod ■ tenia frățească multilaterală cu Noi considerăm ile actuale, cînd cialiste se manifestă divergențe serioase, singura cale de creare a condițiilor pentru normalizarea relațiilor este aceea a discuțiilor tovărășești, abordarea de pe pozițiile marxist-leniniste a deosebirilor de vederi, pornind de la interesele propriilor popoare, ale clasei muncitoare, ale mișcării comuniste internaționale și ale cauzei socialismului în lume. (Vii a- plauze). Pentru refacerea și întărirea unității există premise trainice, care prevalează asupra tuturor neînțelegerilor. Acestea sînt date de identitatea orînduirii sociale și de stat, comunitatea intereselor și țelurilor fundamentale, ideologia comună marxist-leninistă. Rezultatele pozitive ale Con- , , sfătuirii de la Budapesta a statelor participante la Tratatul de la Varșovia și cele ale sesiunii de la Moscova a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc au demonstrat că atunci cînd se pornește de la dorința găsirii unor soluții reciproc acceptabile, cînd problemele sînt abordate într-un spirit tovărășesc și de receptivitate față de opiniile și interesele celorlalți, este posibil Să se stabilească hotărîri comune, să se întărească colaborarea frățească dintre țările șocialiste. (A- 
plauze).Partidul nostru acordă o importanță deosebită relațiilor de strîn- să colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, militînd pentru întărirea solidarității internaționaliste a comuniștilor din întreaga lume. în acest spirit, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a adus contribuția activă la desfășurarea lucrărilor Consfătuirii internaționale de la Moscova. Faptul că documentul principal al consfătuirii consemnează principiile pe baza cărora

rea neabătută a politicii de industrializare socialistă și, în cadrul acesteia, pentru creșterea cu prioritate a producției mijloacelor de producție. Prevederile proiectului de Directive au stîrnit o legitimă mîndrie patriotică în rîndul tuturor oamenilor muncii, ne însuflețesc și ne mobilizează în activitatea noastră de viitor, de transpunere în viață a sarcinilor ce vor fi stabilite de Congresul al X-lea.Ca pe întreg cuprinsul țării, și în județul Brăila sînt prezente la tot pasul roadele politicii consecvente a partidului de industrializare socialistă. în cei 25 de ani de la eliberare, industria brăileană a cunoscut adînci transformări, dez- voltîndu-se multilateral. Au fost construite noi obiective industriale, reprezentate prin combinatele chimice, de industrializare a lemnului, de confecții textile, care au determinat o largă diversificare a produselor fabricate în județul nostru.In acest proces de amplă dezvoltare, Uzina de construcții industriale și rutiere „Progresul", la care lucrez ca maistru, a cunoscut în anii construcției socialismului prefaceri radicale. Pînă în prezent, prin grija partidului și statului nostru s-au investit importante fonduri, care au permis creșterea capacităților de producție, construirea unor hale moderne. dotate cu utilaje de înaltă tehnicitate. Aceasta permite uzinei să realizeze în numai 12 zile întreaga producție a anului 1950.Doresc să informez Congresul că în centrul preocupării colectivului

trebuie să se dezvolte relațiile dintre partidele comuniste reprezintă un mare cîștig pentru cauza unității, iar transpunerea lor în viață va fi de o însemnătate deosebită pentru interesele colaborării și coeziunii dintre toate partidele comuniste și muncitorești.Tovarăși și tovarășe,Partidul și guvernul țării noastre promovează neabătut o politică de solidaritate activă cu lupta eroicului popor vietnamez, de sprijinire a tuturor popoarelor care se ridică împotriva dominației imperialiste, depunînd totodată o intensă activitate peptru îmbunătățirea continuă a climatului internațional, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoare.Relevînd activitatea multilaterală desfășurată de partidul nostru în perioada care a trecut de la ultimul congres, doresc să subliniez rolul deosebit și contribuția prețioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la imprimarea unui stil nou de muncă, pătruns de’dinamism, responsabilitate și înaltă exigență partinică în toate domeniile vieții de stat și de partid. (Aplauze puternice). îndeplinind funcțiile de conducere ce i-au fost încredințate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a d. vedit înalta sa competență și principialitate marxist-leninistă, o neobișnuită putere de muncă și de dăruire pentru îndeplinirea idealurilor socialiste ale poporului, pentru cauza păcii și socialismului în lume. De aceea, consider ■ că realegerea sa în funcția de secretar general — propunere sprijinită cu hotărîre de întregul partid, de toți oamenii muncii — va reprezenta nu numai o expresie a înaltei prețuiri de care se bucură activitate? sa prodigioasă, dar și o chezășie sigură a înfăptuirii programului adoptat de Congres pentru anii viitori, a realizării misiunii istorice ce revine partidului nostru de a călăuzi poporul român pe calea luminoasă a socialismului și a comunismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

realizat de uzinapriceperea colecti- sînt cunoscute as- 30 de țări, unde li- și utilaje ale căror

nostru, în actualul cincinal, au stat asimilarea unor noi produse și modernizarea celor existente. Constituie o mîndrie pentru noi faptul că am reușit să ne respectăm angajamentul luat și să prezentăm în cadrul Expoziției economiei naționale, ce s-a deschis în cinstea Congresului al X-lea și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României, excavatorul hidraulic, un produs nou și de mare importanță, qoastră.Hărnicia și vului nostru tăzi în peste vrăm mașini volum și competitivitate cresc de la an la an.In preocuparea noastră de viitor, pentru realizarea ritmurilor înalte de creștere a producției prevăzute pentru cincinalul următor, se situează stabilirea unor măsuri menite să asigure obținerea unei producții ritmice, cu o înaltă eficiență economică și de calitate superioară.Dezbaterea tru Congresul drul uzinei a lui nostru de amplă analiză realizare a sarcinilor ce ne revin, cu care ocazie s-au făcut propuneri valoroase, pe care doresc să le înfățișez Congresului, cu convingerea că vor fi studiate și luate în considerație de organele de stat de resort. Astfel s-a propus ca pe

documentelor penal X-lea în ca- permis colectivu- muncă să facă o asupra modului de

(Continuare în pag. a Vil-a)
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(Urmare din pag. a Vl-a) lîngă marile uzine să ia ființă centre de studii și cercetări, dotate cu ateliere de prototipuri și poligoane de încercări complexe, care să desfășoare pe lîngă activitatea aplicativă și una teoretică de cercetare.întrucît în prezent se practică un volum mare de corespondență între uzină și organizațiile' de comerț exterior, care împiedică sau îritîrzie clarificarea unor condiții contractuale, propunem să se studieze posibilitatea colaborării directe între uzină și partenerii externi, privind perfectarea contractelor și clarificarea diferitelor aspecte și litigii contractuale.Considerăm că se impune înființarea, profilarea sau specializarea unor întreprinderi pentru fabricarea elementelor de asamblare și studierea posibilităților de lărgire a gamei existente. Aceasta, deoarece uzina noastră are un consum foarte mare de asemenea elemente, pentru executarea cărora se imobilizează însemnate capacități în condiții de dotare tehnică și productivitate mult inferioare întreprinderilor specializate.Sînt necesare creșterea capacităților fabricilor de scule, lărgirea gamei de sortimente și luarea unor măsuri pentru asigurarea unei calități corespunzătoare. în funcția ce o dețin, în procesul de producție, întîmpinăm mari greutăți din lipsa acestor scule și de multe ori
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE RADULESCU
delegat al organizației județene de partid Teleorman

Stimați tovarăși.încep cuvîntul meu prin a exprima întreaga mea adeziune la politica internă și externă a partidului, voința de a munci neobosit pentru transpunerea în viață a ho- tărîrilor pe care urmează să le adoptăm.Sînt încredințat că direcția principală a deciziilor Congresului nostru va decurge din Raportul de excepțională valoare teoretică și practică prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, documeht de o înaltă ținută științifică, puternic ancorat în realitățile și perspectivele concrete ale patriei noastre și, în a- celași timp, strîns corelat cu tendințele cele mai avansate ale progresului social-economic și știin- țifico-tehnic contemporan.Dintre orientările care, în constelația largă și extrem de bogată a problematicii cuprinsă în acest Raport, caracterizează dezvoltarea țării noastre în viitorul deceniu, doresc să mă opresc pe scurt la

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE BRATOSINobținem o productivitate scăzută și o calitate inferioară a produselor.Ascultînd Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu mi-am dat seama că multe din fenomenele negative criticate, referitoare la organizarea producției și a muncii, se manifestă și în uzinele „Progresul". Va trebui ca în organizația noastră de partid să luăm măsuri și să întreprindem acțiuni politice hotărîte pentru a întări ordinea în producție, disciplina de plan, pentru a forma o opinie activă împotriva celor care prin delăsarea și nepăsarea lor frî- nează bunul mers al producției. Pe drept cuvînt, tovarășul secretar general a criticat faptul că nu există o preocupare suficientă pentru întărirea răspunderii personale în muncă. în legătură cu aceasta sînt întru totul de acord cu modul în care Raportul Comitetului Central pune problema răspunderii materiale a salariaților pentru daunele pricinuite economiei naționale.într-adevăr, tovarăși, cei care prejudiciază producția, care creează greutăți în raporturile de cooperare dintre întreprinderi și aduc pagube avutului obștesc trebuie să suporte din buzunarul lor toate consecințele. Considerăm că aceasta este o măsură dreaptă, în spiritul echității sociale promovate de partidul nostru cu atîta consecvență, o măsură care va duce la întărirea ordinii, disciplinei și responsabilității în muncă. în acest 

problema perfecționării în continuare a structurii economiei naționale, în condițiile participării tot mai active a României la diviziunea internațională socialistă și mondială a muncii.Cîteva împrejurări mă determină la aceasta.Prima ține de faptul — relevat în Raport și în celelalte documente ale Congresului — că prin modernizarea structurii industriale se creează condiții pentru o valorificare superioară, mai eficientă, ,a resurselor naturale și de muncă ale țării, pentru ridicarea productivității muncii sociale. Al doilea argument se referă la faptul că mutațiile structurale din economie șl îndeosebi cele din industrie joacă un rol decisiv și în îmbunătățirea structurii schimburilor noastre e- conomice internaționale, în ameliorarea competitivității exporturilor, contribuind astfel la evitarea unor pierderi de substanță economică pe calea comerțului exterior, la creșterea eficienței acestuia. Concomitent, trebuie să avem în vedere șl să facem totul pentru câ schimburile economice externe să-și a- ducă la rîndul lor contribuția e- fectivă la accelerarea prefacerilor structurale din economia națională. Realizarea unei structuri moderne și eficiente a producției constituie una din modalitățile care permit apropierea de țările cu o economie dezvoltată. Nu poate fi vorba, desigur, de a reproduce mecanic structura acestora.Totuși, nu putem omite, de pildă, că în țările cu o industrie dezvoltată construcțiile de mașini și chimia reprezintă 40—45 la sută din producția globală a industriei șl furnizează circa o jumătate din valoarea totală a mărfurilor exportate. La noi. ponderea acestor ramuri s-a ridicat în 1968 la 31.6 la sută din producția industrială globală, dar la numai 27,5 la sută din exportul total. Consider, ca 

sens, cred că ar trebui să se asigure și o reglementare legală a responsabilității materiale pe care o poartă salariații față de avutul obștesc, față de buna desfășurare a activității de producție.
Tovarăși,Conferința județeană de partid Brăila, care a dezbătut Documentele celui de-al X-lea Congres al partidului, a hotărît în unanimitate, într-o atmosferă de însuflețire, să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului nostru. Noi vedem în această realegere o garanție sigură pentru întărirea și perfecționarea pe mai departe a rolului conducător al partidului în societate, pentru dezvoltarea și înflorirea patriei noastre socialiste, libere și independente, pentru înălțarea poporului român pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație. (Aplauze).în numele celor peste 2 600 de comuniști, al întregului colectiv de muncă din uzina noastră, expri- mîndu-ne deplina aprobare față de documentele prezentate, ne angajăm în față Congresului partidului să depunem toate eforturile, să folosim toată experiența și priceperea noastră pentru a îndeplini cu succes sarcinile ce ne revin din mărețul program elaborat de Congres, pentru înflorirea patriei noastre socialiste și ridicarea în continuare a bunăstării poporului nostru. (Aplauze).

atare, de o importanță primordială pentru obiectivele generale ale dezvoltării noastre economice prevederea ca pînă în 1980 cele două ramuri propulsoare de progres tehnic să asigure circa 45 la sută din producția industrială a țării și să devipă/ principalii furnizori de mărfuri românești la export.Există’ încă un element calitativ car< se cere relevat cînd ana- lizăn u .oua etapă a structurii in- dustr, (noastre. în contextul general al creșterii, în continuare, a rolului ramurilor de bază — spre care au fost orientate cu precădere eforturile și în cele două decenii anterioare — în deceniul viitor accentul va cădea pe modificări în însăși structura internă a acestor ramuri, în concordanță cu tendințele revoluției științifice contemporane, astfel încît ele să-și poată exercita pe deplin menirea de purtătoare ale progresului tehnic. Menționez această orientare nu din rațiuni generale teoretice, ci avînd în vedere multiplele ei implicații practice, atît asupra creșterii economice în ansamblu, cît și asupra relațiilor economice internaționale ale tării.în primul rînd, perfecționarea structurii economice reclamă — în condițiile actuale ale științei și tehnicii — desfășurarea unei cît mai largi și mai intense cooperări internaționale, operînd — îndeosebi în cazul țărilor aflate în plin proces de dezvoltare — schimbări permanente în configurația participării lor la schimburile economice dintre state. Pe bună dreptate se arată în documentele Congresului al X-lea că încadrarea activă în diviziunea mondială a muncii, schimburile internaționale și colaborarea tehnico-economică cu tot mai numeroase țări reprezintă — mai ales pentru țările mici și mijlocii — o necesitate stringentă.în al doilea rînd, etapa actuală 
a cooperării economice internaționale se caracterizează prin apariția 

unor noi și variate forme de colaborare interstatală, a căror promovare în practică solicită un stil nou și metode adecvate de activitate în acest domeniu.în al treilea rînd — și aceasta este de o importanță esențială — întreaga activitate de colaborare și cooperare internațională se cere să fie așezată cu fermitate într-un cadru corespunzător de principii.Ca țară socialistă, România dezvoltă colaborarea economică și cooperarea în producție, știință și tehnică cu țările membre ale Consiliului pentru Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările socialiste, pe baza principiilor Internaționalismului socialist, ale egalității depline în drepturi, respectării suveranității și independenței naționale, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. Hotărîrile adoptate de sesiunea specială a Consiliului pentru Ajutor Economic Reciproc din primăvara acestui an deschid noi posibilități de perfecționai e în continuare a cooperării economice între țările membre.Potrivit indicațiilor conducerii de partid, ale tovarășului Ceaușescu personal, organele de stat care reprezintă România în acest organism participă activ la lucrările menite să transpună în viață hotărîrile amintite, să ducă la perfecționarea cooperării între țările membre ale C.A.E.R.Tocmai din această dorință de a ridica colaborarea în cadrul C.A.E.R. pe trepte superioare, capabile să exprime plenar superioritatea și înaltele virtuți ale socialismului în domeniul colaborării internaționale, decurge și poziția țării noastre în această problemă. Noi considerăm, cu alte cuvinte, că atenția trebuie concentrată spre a- dîncirea formelor de cooperare capabile să stimuleze creșterea fiecărei economii naționale în parte, să faciliteze înfăptuirea planurilor de dezvoltare elaborate de fiecare țară, să înlesnească realizarea măsurilor de perfecționare a mecanismului economic propriu, măsuri pe care fiecare țară le ia în concordanță cu stadiul de dezvoltare și cu obiectivele concrete ale construcției sale socialiste. într-un asemenea context, este necesar să se promoveze cu precădere forme de cooperare care să permită participarea tuturor statelor membre ala Consiliului pentru Ajutor Economic Reciproc. Neparticiparea unuia sau mai multor state la anumite acțiuni nu trebuie să împiedice, firește, statele interesate să realizeze colaborarea comună pe care o au în vedere, în domeniul respectiv, după cum, în alt domeniu, poate să fie alta configurația statelor interesate în anumite forme de acțiuni comune; este perfect posibil, de asemenea, ca unele state care, inițial, nu erau interesate într-o a- numită acțiune să devină ulterior interesate ca urmare a unor elemente noi intervenite în dezvoltarea lor economică. Atari situații sînt firești, ele cer suplețe în a- doptarea soluțiilor celor mai corespunzătoare problemei concrete care se pune, astfel încît să se evite situații în care participarea sau ne- par'ticiparea unui sau unor state la o anumită acțiune să influențeze a- supra cooperării in alte domenii între statele membre.Militînd pentru adîncirea colaborării cu țările membre ale Consiliului pentru Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările socialiste. România dezvoltă, de asemenea, legături economice și cu celelalte state ale lumii, în spiritul principiilor călăuzitoare ale politicii sale externe.Stimați tovarăși,în cadrul activității desfășurate pentru rezolvarea sarcinilor multiple'și complexe ale organizării și conducerii partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu se ocupă nemijlocit și de îndrumarea întregii activități internaționale a României socialiste, făcînd dovada întruchipării armonioase a înaltelor calități de patriot înflăcărat și de militant eminent al mișcării comuniste internaționale. (Aplauze puternice).în îndeplinirea sarcinilor ce mi-au fost încredințate, mi-a fost dat să călătoresc în numeroase țări ale lumii și să cunosc eminenți oameni de stat. Cu aceste prilejuri am avut nenumărate dovezi ale înaltului prestigiu personal de care se bucură peste hotare secre-

într-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întrejine cu membrii delega) 
sist" al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), condusă de tovarășul Hristotarul general al partidului și șeful statului nostru, unanima apreciere a înaltului său atașament față de idealurile de pace, progres social și înțelegere între popoare. (Vii a- piauze).Deosebitele sale calități de om și de conducător de partid și de stat,

CUVlNTAREA TOVĂRĂȘIILE

delegat al organizației de part s
a municipiului București

Iubiți tovarăși,Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a înfățișat în idei și cifre o realitate cu cea mai largă deschidere spre mîine și în care ne descoperim și ne recunoaștem pe noi înșine. E firesc deci să fi urmărit, cu o atenție ascuțită, pasajele consacrate problemelor culturii, literaturii și artei.Istoria mișcării teatrale din ultimii 25 de ani constituie unul din cele mai bogate și mai expresive capitole ale culturii românești, în care trecutul întinde mîna viitorului, într-o înlănțuire continuă. E de ajuns să semnalez în acest sens folosul deosebit pe care l-a tras teatrul nostru din atmosfera stimulativă creată la Congresul al IX-lea, Congres care — printre altele — a intensificat mișcarea de 

vigoarea și dinamismul, rațiunea și avîntul creator, spiritul de inițiativă și înnoire, umanismul și democratismul, stăruința și abnegația care caracterizează întreaga sa activitate îmi dau certitudinea că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al 

afirmare a personalităților artistice și a încurajat dezvoltarea unor diverse modalități de expresie. Urmăriți peisajul nostru teatral și veți constata îndată că mereu sînt explorate noi zăcăminte de viață, de emoție, că mereu pătrunde pe scenă o altă fărîmă de necunoscut și se lărgește zarea. Faptul mi se pare extrem de îmbucurător, căci o artă interpretativă cultivînd a- celeași preocupări, aceleași tipare, aceleași procedee. este stearpă ; ea va repeta cîteodată cu ingeniozitate ori cu talent, dar la urma urmei cu monotonie, fapte, simțăminte și gînduri care au încetat să mai fie inedite.Pe această cale a inițiativei artistice noi trebuie să perseverăm, neuitînd însă nici o clipă că originalitatea reală, durabilă decurge din substanța creației, din potențialul ei de adevăr omenesc.Avem nevoie de opere care vin din realitate și se adresează cu o desăvîrșită bună credință publicului, de opere care sînt purtătoarele unor experiențe capabile să lumineze și să explice viața, căci numai glasul unor asemenea creații trece dincolo de ele, către ceilalți, numai ele pot „influența". O carte, o piesă, un spectacol care nu ridică o întrebare esențială, nu dezvăluie o durere, nu clarifică o așteptare, nu relevă o aspirație sînt sortite să rămînă fără urmări.Indicațiile cuprinse în Raportul Comitetului Central vor impulsiona, după opinia mea, creația, întrucît în conținutul lor se deslușește clar apelul spre o artă aptă să vorbească cu simplitate și gravitate despre cei ce reprezintă factorii dinamici ai societății noastre socialiste, despre problemele acestei lumi noi, aflată în plină dez- 

partidului re;» strămutată a iv.' tid, a întreg hotarul unui tență liberă noastre soci? -te 
nice, prelung 

voltare. Or arta noastră fecundă și de ■Pentru toț: portul Corni' problemă hc manentei cc tății artistul trăiește, cu voltare. cu A înțelege 
diat. cerinl științe de a 'r al lumii, d și culturii uo; funcție dț. parte din p te din pix frate bun ' împlinirea?, realitatea ca damente m nici o clipi, de destinul justifica ui dîrză pentr ță reprez ■ un crez a< asigura de tigiul și ’ ibr noi toți i v punctul opere d< universul lui achizil și a pract ■! la înalta creatorilo: rășul Nici trunde îr.
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porului și forturile ș fățișa grai socialiste simțim ca torică, pa să vă asii
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(Urmare din pag. I)

de carte, ceea ce spun conștiințele 
noastre cînd se pronunță într-o ge
nerală, deliberată și definitivă opțiu
ne asupra viitorului ce ni l-am ales, 

încredere — pentru că numai acest 
cuvînt poate da nume sentimentului 
pe care-1 încercăm știind că am fă
cut tot ce a depins de forțele și 
voința noastră pentru a ne împlini 
vocația constructivă, pașnică pe care 
o aducem din străbuni, ca pe un 
talisman de preț al personalității și 
identității noastre pe această pla
netă

încredere — pentru că numai acest 
cuvînt poate da nume gîndurilor, 
ideilor care ne înnobilează chipurile 
în aceste zile, cînd jalonăm, cu pa
siunea vizionarului, cu vigoarea 
omului de știință cu consecvența 
revoluționarului, traiectoriile îndrăz
nețe ale timpului și devenirilor 
noastre

Da, acestea sînt dimensiunile sen
timentelor noastre I Pot fi deslușite 
în conținutul cuvîntărilor rostite la 
tribuna Congresului, în grava lor 
profunzime, în simplitatea lipsită de 
infatuare, dar nu de adîncime, cu 
care conștiințele țării se pronunță 
asupra destinelor ei. Pot fi întîlnite 
oriunde, în oricare colț al patriei, 
acolo unde bate o inimă, unde un 
om trudește, cu fapta ori cu ideea. 
pentru mai binele ei

Edificiul unor asemenea sentimen-

FOR AL RESPONSABILITĂȚII SUPREME
te, soclu durabil al prezenței noastre 
materiale și spirituale — el și numai 
el — a făcut posibilă exprimarea 
în Congres a unor critici ascuțite, 
deschise la adresa unor heajunsuri, 
a întîrzierilor în interiorul unor 
prejudecăți inutile, potrivnice prin 
însăși existența lor progresului, spi
ritului înnoitor a cărui supremație 
se dovedește de neînvins în realită
țile noastre sociale, irevocabil orien
tate cu fața într-o singură direcție, 
în direcția perfecționării.

înțelegînd însă, cunoscînd însă că 
perfecțiunea, năzuită a deveni per
manența întregii noastre vieți, nu 
poate fi decît un dar pe care ni-1 
facern singuri, nu prin invocare de 
vorbe mari, ci prin încordate efor
turi creatoare, printr-o autentică 
cunoaștere de sine, printr-o viziune 
cuprinzătoare și exactă asupra posi
bilităților. dar și a căilor prin care 
ele să nu fie irosite gratuit, cei care 
s-au perindat Ia tribuna Congresului 
să hotărască asupra treburilor parti
dului și ale țării n-au lăsat o clipă 
sentimentul automulțumirii, al sta
ționării în imperiul ademenitor al 
dăunătoarei acalmii. Sentimentul că 
partidul comunist cheamă poporul la 

exercitarea celei mai nobile calități 
umane, a celui mai autentic act 
uman, acela al creației, iată o reali
tate! definitorie pentru desfășurarea 
celei de-a cincea zi a lucrărilor, ca 
de altfel pentru întreg acest timp 
condensat, de ample rezonanțe, da
torat Congresului partidului, marii 
sinteze de idei și hotărîri pe care 
a prilejuit-o.

S-au pronunțat și ieri în cadrul 
Congresului idei de strălucitoare și 
profundă comuniune cu aspirațiile 
de cea mai intimă vibrație patrio
tică S-au pronunțat fraze memora
bile prin densitatea sensurilor, prin 
circumscrierea lor într-un univers 
vast de spiritualitate de principia
litate partinică, s-au pronunțat ca
lificări intransigente. intolerante 
față de tot ceea ce se lasă aco
perit de pelerina mistificatoare a 
inerției și pasivității.

S-a afirmat, cu .știința numirii 
exacte a ideilor transformatoare, pri
matul practicii, al confirmării ideilor 
de către viață — supremul, unicul 
judecător veritabil al faptelor unei 
societăți ori ale unui individ. Iar. 

dlntr-o asemenea perspectivă, a con
fruntării permanente a cuvîntului cu 
ecoul, cu materializarea lui In reali
tatea cotidiană, s-a apreciat cu în
dreptățire și satisfacție justețea poli
ticii partidului, verificată strălucit în 
practica construcției socialiste, în 
complexa înfățișare contemporană a 
lumii, politică germinînd cu dărnicie 
în solul fertil al societății noastre, în 
realizări impresionante.

Numai din rindurile 
comuniștilor se putea 

ridica un asemenea 
conducător

Dînd o înaltă apreciere realităților 
țării, relațiilor de echitate și, umanism 
statornicite între oamenii ei, iridife- 
rent de locul ce-1 ocupă în Ierarhia 

socială, exprimînd mîndria întregului 
popor că prin munca sa, desfășurată 
neabătut sub steagul glorios al parti
dului, a înălțat — în sfertul de veac 
cît numără libertatea noastră deplină 
— o Românie socialistă, modernă 
(așa cum o înfățișează, într-o imagine 
fidelă, concentrată, Expoziția realiză
rilor economiei naționale — „Româ
nia 1969“). toți cei care s-au perindat 
la tribuna Congresului au subliniat, în 
cuvinte de adîncă vibrație, rolul deo
sebit care a revenit, in edificarea a- 
cestei realități materiale și spirituale, 
secretarului general al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, a cărui 
viață de militant se împletește cu 
viața partidului, cu idealurile sale re- 
voluțipnare. S-au rostit cuvinte de 
dragoste și prețuire, de respect și a- 
tașament. S-a spus nu o dată că nu
mai din rîndurile partidului comunist, 
ale partidului care și-a înscris cu 
singe, pe stindardul său de luptă fău
rirea societății fără exploatare, socie
tății puse în slujba omului, a afirmă
rii libere și nestînjenite a capacități
lor sale în folosul poporului, al uma
nității, se putea ridica un asemenea 

conducător, legat indisolubil de po
porul său, fiu credincios al patriei 
sale și, totodată, devotat militant in
ternaționalist. S-au afirmat astfel te
meiurile multe, rațiunea superioară a 
hotărîrii comuniștilor de a realege în 
fruntea partidului pe tovarășul 
Ceaușescu, garanție a consecvenței și 
continuității politicii interne și in
ternaționale, marxist-leniniste, pro
fund patriotice și internaționaliste, a 
partidului.

Cuvintele de prețuire rostite la a- 
dresa secretarului general al parti
dului, exprimînd strălucit starea de 
spirit, voința întregului popor, nu se 
nasc din hazardul alăturării lor. Ele 
sînt alese cu grijă, cu dragoste și răs
pund nevoii noastre dintotdeauna 
de a ne rosti gîndurile în vorbe care 
să nu trădeze cu nimic intensitatea 
trăirilor. Ele sînt rodul unei deliberări 
profunde a conștiințelor, al unor în
trebări puse cu întreaga maturitate 
pe care o implică un asemenea act 
politic și social. Ele sînt răspunsul 
categoric, singurul posibil, singurul 
necesar. Ele sînt un răspuns pe care 
ÎI dăm azi zilei de mîine, semnul op

țiunii noastr ■ 1 ■ ’
al patriei.

Viitor izvi 
zente pe cai 
drie Congre 
dului nume 
supra căror 
partide .con 
care au vo ■ ,
în mod el< 
ceră, sublin 
te de Romă ci.> :
tribuție me •
mului și pă_.., „„viei pyporui ro
mân se afirmă ca un factor activ în 
dezvoltarea sentimentelor internațio
naliste, în asigurarea unității de 
luptă și acțiune împotriva forțelor 
imperialiste, pentru libertatea și in
dependența popoarelor.

For - al responsabilității supreme a 
partidului, a națiunii noastre socia
liste, Congresul al X-lea, ale cărui 
lucrări se apropie de sfîrșit, a consa
crat într-un consens unanim însem
nătatea istorică a perioadei care a tre
cut de la cel de-al IX-lea Congres, 
semnificația vastă a acestei perioade, 
consecințele ei incalculabile în orien
tarea mersului vieții sociale către 
făgașul generos al marilor realizări 
materiale, al descătușării energiilor 
umane, al împlinirii lor în climatul 
unui tot mai pregnant democratism, 
al opțiunii generale a națiunii pentru 
socialism, pentru politica marxist-le- 
ninistă a partidului.
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Intr-o pauză a Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întrefine cu membrii delegației Partidului Socialist 
Unit din Berlinul. occidental, condusă de tovarășul Dietmar Ahrens

/ .

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
mUEL SAiCHEZTovarășe Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarăși membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarăși delegați, tovarăși delegați de peste hotare.Mulțumim sincer Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru invitația de a asista la cel de-al X-lea Congres al său. Ne aflăm aici pentru a răspunde acestei invitații și a ne manifesta fraternitatea noastră revoluționară. Primiți, deci, un salut prietenesc din partea partidului șl poporului nostru. (Aplauze).Prezența noastră la acest eveniment este o manifestare a întăririi relațiilor dintre partidele noastre, relații care, deși nu de mult stabilite, s-au caracterizat prin unitate șl solidaritate reciprocă în apărarea ideilor și realizărilor socialismului, în lupta împotriva capitalului monopolist internațional; prin sinceritatea discuțiilor purtate privind problemele complexe care Interesează mișcarea comunistă și cauza revoluționară în a- ceste momente de criză în dezvoltarea teoriei marxiste și de agravare a situației internaționale.Delegaților români la acest Congres le revine misiunea de a stabili jaloanele teoretice în vederea conducerii cu succes a unei societăți eliberate de exploatarea capitalistă, a unei societăți socialiste ; le revine sarcina de a examina — în lumina experienței acumulate — toate problemele pe care trebuie să le soluționeze partidul, ca forță conducătoare a națiunii, pentru a le face apoi cunoscute poporului spre a-1 mobiliza la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului.Aceasta reprezintă o sarcină importantă, care, firește, vă revine numai dv. s-o rezolvați, dar a cărei dezbatere, datorită experienței și spiritului creator care se degajă din discuții, interesează pe toți comuniștii din lume. Noi ne simțim deosebit de onorați de a fi prezenți aici șl de a putea cunoaște astfel îndeaproape pozițiile celui mai reprezentativ for al acestui partid frățesc. (Aplauze).Referindu-ne în mod expres la 

dv., trebuie să arătăm că pentru noi, atitudinea independentă a Partidului Comunist Român în cadrul mișcării comuniste internaționale, hotărîrea sa de a duce o politică proprie, creatoare, eforturile pentru realizarea unității, democratizarea regimului și metodele novatoare care caracterizează dezvoltarea socialismului în țara dumneavoastră, marile succese e- conomice care situează România printre țările cu cel mai înalt ritm de creștere economică — sînt fac
tori pe care-i apreciem în toată măreția lor și care — după părerea noastră — influențează pozi
tiv rezolvarea problemelor interne cu care noi sîntem confruntați, stimulează mișcarea muncitorească revoluționară din țările capitaliste, îndeosebi din Europa. (Aplauze).Pe de altă parte, ca delegat al unei țări care luptă pentru a se elibera de dominația oligarhico- Imperialistă, ca reprezentant al unui partid care face parte din mișcarea comunistă și revoluționară mondială nu pot să nu abordez în această intervenție unele probleme care interesează lupta desfășurată în Republica Dominicană, pe continentul latino-ame- rican — punct nevralgic al globului.La 1 iulie s-au împlinit trei ani 
de guvernare a președintelui Joaquin Balaguer, colaborator principal al fostei tiranii trujilliste. 
care a preluat puterea în 1966 ca 

rezultat al unor alegeri frauduloase și al sprijinului primit din partea trupelor nord-americane, ceea ce a făcut să eșueze revoluția inițiată în aprilie 1965. Trei ani, deci, care au confirmat aprecierea inițială făcută de mișcarea progresistă din țara noastră - și anume că acest regim va servi imperialismul Statelor Unite și va supune poporul unor represiuni sălbatice, menți- nîndu-1 într-o cruntă stare de mizerie.în cursul ultimelor luni s-a accentuat criza politică, economică și socială care constituie premisa fundamentală a oricărei situații revoluționare. Ignorarea drepturilor cetățenești și sistematica politică de reprimare împotriva forțelor politice de opoziție, cedarea într-o tot mai mare măsură a bogățiilor naționale monopolurilor străine, dorința guvernului Balaguer de a-și consolida dictatura și de a instaura dominația străină constituie elemente care demonstrează maselor largi, organizațiilor și conducătorilor acestora, că drumul „democrației reprezentative**; al alegerilor sub control pro-american nu duce la libertate deplină șl la soluționarea problemelor stringente politice și sociale, că numai o transformare revoluționară a structurii puterii poate schimba situația.Bilanțul ultimelor cinci luni de guvernare este elocvent:în primul rînd, represiunile s-au intensificat: 210 maltratați, 1 054 întemnițați și 71 morți, toți datorită faptului că și-au manifestat opoziția față .de regimul dictatorial ;în al doilea rînd — concesionarea către cinci companii americane a exploatării diverselor ramuri ale economiei, între care a unor importante resurse minerale ;în al treilea rînd, s-au menținut măsuri economice care au a- gravat starea de mizerie: „legea de austeritate" care îngheață salariile și împiedică grevele, continuarea concedierilor masive \care ajung pînă Ig 50 000 de persoane într-o țară cu mai mult de o jumătate de milion de șomeri; creșterea continuă a costului vieții ; la începutul acestui an un raport al Băncii Centrale a scos în evidență stagnarea producției agro-zooteh- nice în ultimii 10 ani.în al patrulea rînd, proclamarea fățișă a intenției de a continua politica promovată de echipa guvernamentală prin preconizarea realegerii lui Balaguer la alegerile programate pentru 1970, fapt ce accentuează viciile „democrației reprezentative" și ale sistemului electoral, care devine din ce .în ce mai fraudulos.Concomitent baza de sprijin gustează, apar țite în cadrul se alătură luptei, progrese importante de regrupare a forțelor de opoziție.în cadrul claselor care după revoluția 1965 s-au situat pe o poziție comună contrarevoluționară, produs noi breșe (încurajate ambițiile de menținere la putere a lui Balaguer), care neliniștesc pînă și conducerea Partidului social, oficialitățile guvernamentale, clasele oligarhice proimpenaliste și forțele armate.în rîndurile forțelor revoluționare ale opoziției se remarcă : formarea în sînul Partidului Revoluționar Dominican (forța politică majoră a țării) a unui puternic curent antiimperialist și anti- oligarhic, care atinge proporții fără precedent, grupînd pe principalii lideri ai poporului și mari mase ale țării în jurul tezei înlă-

cu aceste fapte, a regimului se în- contradicții ascu- aceșteia, noi forțe se realizează în procesul
dominante, din aprilies-aude

Și bazează instaura- dictatură pro-

turăril revoluționare a dictaturii cu sprijinul poporului, elaborată de profesorul Juan Bosch ; apariția unei mișcări creștine de stînga care cuprinde elemente studențești, muncitorești, țărănești, precum și importante pături ale clerului catolic ; intensificarea luptelor țărănești caracterizate prin puternice mișcări de ocupare a pămînturilor moșierești ; întărirea unității de acțiune a principalelor organizații sindicale naționale și pregătirea unor vaste acțiuni a- vînd, între altele, drept obiectiv abrogarea legii de înghețare a salariilor.Partidul nostru și, alături de el, alte forțe de o importanță națională indiscutabilă consideră călupta trebuie impulsionată șiorientată spre obținerea unei transformări radicale a actualelor structuri capitaliste înapoiate dependente, pe care se societatea noastră, spre rea unui guvern de populară care să aplice un gram de eliberare națională și să pună bazele unei dezvoltări pe cale socialistă, un guvern al frontului popular, din care să facă parte toate forțele anti-oligarhice, și condus de adevărați conducători ca profesorul Juan Bosch și colonelul Cosmanio.Considerăm, de asemenea, că a- ceastă schimbare va fi nevoită, din motive evidente, să înfrunte opoziția politică, economică și militară a cercurilor imperialiste. Să ne așteptăm la altceva, ar însemna să ne facem iluzii care ar putea fi dăunătoare, trofale.Realizarea unor menea anvergură ritatea tuturor țărilor socialiste, a mișcării muncitorești revoluționare din țările capitaliste, a tuturor popoarelor asuprite și mai ales a partidelor comuniste, revoluționare

ba chiar catas-sarcini de ase- reclamă solida-
din întreaga lume.

Vechi militanți ai partidului

De aceea, folosind această ocazie, în fața Congresului Partidului Comunist Român, în fața dumneavoastră, delegați la cel de-al X-lea Congres și delegați de peste hotare aici prezenți, reînnoim cererea ca să acordați sprijin luptei muncitorilor și poporului dominican, care reprezintă o parte integrantă a luptei și antiimperialiste (Vii aplauze).Dar în Republica criza și problemele ridică sînt o dovadă — poate una din cele mai concludente și mai semnificative — a acelei dramatice șl efervescente realități care se cheamă America Latină. Pe de altă parte, Republica Dominicană este una din numeroasele țări al cărei popor luptă în așa-zisa lume a treia pentru sfărîmarea jugului imperialist.începînd cu triumful revoluției cubaneze, America Latină trăiește ceea ce se poate defini ca o situație revoluționară continentală, deoarece, cei de sus nu pot să continue a guverna ca înainte, cei de jos nu mai sînt fie asupriți ca înainte.Pînă în prezent nu a bilă înăbușirea situației nare de pe .continent, particularitățile naționale au permis dezvoltarea Inegală a crizei generale și izbucnirea sporadică a unor crize locale cu largi implicații. Astfel, pe întinsul Americii Latine făclia aprinsă de victoria revoluției cubaneze n-a putut fi stinsă, în pofida eforturilor torțelor contrarevoluționare, a acțiunilor diversioniste, precum și a paliativelor care s-au soldat cu un eșec general.Cînd acțiunile de guerillă din Venezuela păreau că se vor stinge, s-a produs explozia din Santo- Domingo ; cînd prezența trupelor imperialiste a impus condiții grele mișcării revoluționare dominicane, obligînd-o la un armistițiu destul de lung, Che Guevara a făcut să răsune „cîntecul său de război și victorie" în inima continentului Americii Latine ; iar atunci cînd această acțiune s-a stins prin căderea eroicului partizan, tiranul Duvalier s-a simțit încolțit de mînia poporului.Peru se opune prin mijloace proprii dominației imperialiste, iar acțiunile greviste de masă zguduie pozițiile guvernelor din Uruguay și Argentina. Recent, ca o expresie spontană explozivă a acestui sentiment și a acestei dorințe de înnoire, aproape toate țările continentului s-au opus cu demnitate turneului lui Rockefeller în „posesiunile sale" latino-ameri- care, ca reprezentant oficial al președintelui nord-american. Ca reprezentant al unei țări imperialiste, Rockefeller a fost repudiat chiar de guverne ca acelea ale Venezuelei, Boliviei, statului Chile, care au fost obligate, datorită împotrivirii maselor, să nu permită efectuarea vizitei în aceste țări, în țara noastră, Republica Dominicană, efective militare de peste 3 000 oameni au trebuit să ocupe capitala, în care nu a încetat răsunetul bombelor și mobilizarea maselor, acțiuni care dacă au costat imperialismul american mai mult de 3 milioane de pesos 'proprietăți listruse), pentru poporul dominican au 'nsemnat 5 morți care s-au adăugat de martiri și eroi revoluționară. Ia lungul șir căzuți în lupta
Tovarăși, al unui partidCa reprezentant care înfruntă direct imperialismul american, vă aduc un salut revoluționar și exprim dorința ca hotă- rîrile ce se vor lua în acest for suprem al Partidului Comunist Român să devină realități, spre binele întregului popor român și al socialismului. (Aplauze). "Trăiască cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român ! (Aplauze).Trăiască solidaritatea cu poporul revoluționar al Vietnamului ! (A- 

plauze puternice).Trăiască lupta popoarelor Împotriva imperialismului. Mulțumesc I 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Permiteți-mi ca în numele partidului pe care-1 reprezint — Partidul Afro-Shiraj — și al poporului Republicii Populare Tanzania- Zanzibar, să adresez cele mai bune urări celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Aplauze).Delegația partidului nostru are misiunea deosebită de a ura deplin succes Congresului dumneavoastră. 
(Aplauze).Ne este bine cunoscut că poporul român a depus toate eforturile — a jertfit vieți și sînge — pentru a se elibera de sub jugul fascist și al sistemului capitalist.După ce a răsturnat dictatura fascistă și orînduirea capitalistă,

Salutul Partidului Comunist Par

Stimați tovarăși,în numele Partidului Comunist Paraguayan, al Comitetului său Central, vă aducem un salut călduros și frățesc dumneavoastră, delegați la cel de-al K-lea Congres al Partidului Comunist Homân, și prin iv., tuturor comuniștilor, muncitorilor și țăranilor, Intelectualilor, întregului popor român constructor al socialismului. (A- plauze).Marile succese obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii, a bunăstării materiale, a culturii și în alte domenii ale construcției socialiste în România contribuie la întărirea pozițiilor socialismului și ale mișcării antiimperialiste mondiale.în Paraguay, tirania militară, condusă de generalul Alfredo Stro- essner — marionetă în serviciul imperialiștilor nord-americani, al celor mai reacționari latifundiari, al marilor speculanți și contrabandiști — face eforturi disperate pen- tru a opri creșterea mișcării democratice și populare. în acest scop, ea recurge la persecuții și teroare,

din Zanzibar-Tanzania

poporul român a Instaurat sistemul socialist muncitorilor, tualilor din România.Construireamânia a înregistrat an de an progrese înalte exprimate îndeosebi prin avîntul economiei, industriei și agriculturii socialiste.
Imperialismul și capitalismul au fost și vor rămîne întotdeauna dușmanii poporului din Zanzibar și Pemba.Vreme de 70 de ani, muncitorii șl țăranii din Zanzibar și Pemba au suferit exploatarea și represiunile regimului colonial al agenților autohtoni ai colonialiștilor, care acționau mînă în mînă cu capitaliștii străini.Dar, datorită ideilor tovarășului Abedi Amâni Karume — conducătorul partidului nostru — datorită luptei muncitorilor și țăranilor din Zanzibar, înarmați cu învățătura marxist-leninistă, poporul nostru și-a exprimat opțiunea pentru o orînduire dreaptă, de care să se bucure toți muncitorii și țăranii din Zanzibar.La începutul lunii ianuarie 1964, muncitorii și țăranii din întreaga insulă s-au ridicat la o revoluție socialistă.Cqrînd, după victoria revoluției, urmînd fidel învățătura marxist- . leninistă, am pășit spre înlocuirea sistemului capitalist de guvernare, printr-un sistem cu caracter socialist. Sîntem convinși că numai pe calea orînduirii socialiste vor putea

la întemnițarea a sute de patrioți. la torturi și la asasinate politice. De mai mulți ani, patrioții întemnițați sînt supuși la un regim barbar și inuman de exterminare. In prezent, dictatura caută să lichideze pînă și activitatea elementelor împăciuitoriste, încurajînd violența polițienească, samavolnicia bandelor sale armate și amenințînd cu un nou război civil.Recenta vizită a Iul Rockefeller, trimisul special al președintelui Nixon, sau mai bine-zis al hrăpăreților imperialiști yankei, a avut ca scop să dicteze lacheilor lor noi legi reacționare și măsuri. represive. După cum se știe. Statele Unite se străduiesc să mențină tirania militară antinațională, transformă Paraguayul într-o puternică bază militară cuprinzînd rampe pentru rachete atomice, într-un nod de comunicații strategice cu scopuri agresive și pentru reprimarea luptei de emancipare a popoarelor latino-americane.Vizita reprezentantului monopolurilor nord-americane a dezlănțuit un val de proteste și de acțiuni studențești și populare. Infruntînd . agresiunea polițienească, . studenții au ocupat Facultatea de inginerie și Facultatea de drept. Au avut loc manifestații publice soldate prin ciocniri directe cu poliția. Femeile au ocupat străzile cerînd eliberarea deținuților. Numeroase- biserici au fost ocupate. 30 de organizații de tineret au semnat un manifest subliniind răspunderea lui Standard Oil Company în dezlănțuirea războiului din Chaco, demascînd ipocrizia imperialiștilor care în timp ce vorbesc de pace desfășoară o politică agresivă și criminală, tn același document, ele și-au exprimat solidaritatea fierbinte cu Vietnamul eroic și au chemat la rezistență împotriva imperialiștilor și a lacheilor lor.în aceste condiții, crește tensiunea politică și se înmulțesc cererile pentru eliberarea deținuților, pentru activitatea politică liberă a maselor. Crește voința de luptă unită a oamenilor muncii pentru înlăturarea trădătorilor din serviciul patronatului și al poliției, impuși de dictatură în conducerea Confederației Oamenilor Muncii. Slăbesc pozițiile dictaturii, iar susținătorii ei, împăciuitoriștii și afaceriștii, sînt tot mai izolați și repu- diați pe plan social. Situația națională se îndreaptă spre o nouă criză revoluționară, a cărei rezolvare democratică și populară, prin răsturnarea regimului vînzătorilor de țară, va depinde de acțiunea unită și coordonată a tuturor forțelor antidictatoriale, în vederea formării unui guvern provizoriu care să garanteze libertatea deplină tuturor 

fi asigurate condițiile necesa satisfacerii nevoilor muncitorii și țăranilor din Zanzibar. Așa cv spuneam, dominația timp de 70 ani a sistemului capitalist în Za zibar n-a reușit să aducă îmbun tățirea condițiilor de viață a muncitorilor și țăranilor — și i aceea sîntem hotărîți să lichidă pentru totdeauna acest sistem. (1 plauze). Socialismul ’este singu orînduire potrivită și pentru Zai zibar, în locul capitalismului, ca a eșuat istoricește.Noi sîntem hotărîți să apără! cu orice sacrificiu cuceririle rev< luționare obținute de muncitori ' țărani prin prețul vieții și sînge lui lor.Nici o șansă capitaliștilor și hr perialiștilor ca Partidul conducerea tor, președi rume. (ApliNoi dori de-al X-le; Comunist muncitoare re, tuturor Republica construire1 sub condi ,ere; tarului Nicolae Cea:'4" 
tcrnice). jTrăiască mân ! (ApUTrăiască.din întreaTrăiască
plauze).

partidelor sindicale ; drumul sț calea prog)
Tovarăși

internațională, și

Partidul centa Cons partidelor rești const deosebită schimb lit după dezb: tatea cara după prof internațior. document portul de pericolele posibilități care dispt revolution: sistemul se... muncitorească mișcarea de eliberare națională — pentru a obține noi victorii asupra forțelor imperialismului, reacțiunii și războiului. De asemenea, considerăm că documentul aprobat are o fundamentare științifică, < solidă, marxist-leninistă, cu putere de convingere, cu < forță de orientare și mot capabilă să atragă la unita acțiune împotriva imperiali.nu numai partidele comun muncitorești, ci toate forțeli imperialiste. Considerăm, di menea, că acest document i busolă prețioasă pentru con și pentru toate forțele ant ’o rialiste din Paraguay, înv îmbinării sarcinilor nation lupta comună împotriva ir lismului, alături de partide țești și de toate forțele > -siste și iubitoare de pace, e aceea, credem că recenta Consfătuire internațională a partidelor frățești a fost un mare succes în lupta împotriva imperialismului și un pas pozitiv spre întărirea unității mișcării comuniste mondiale.Tovarăși,Avem deplina încredere în triumful inevitabil al luptei poporului nostru pentru libertate, pentru eliberare națională și socială. Știm că în această luptă contăm pe sprijinul glorioasei Uniuni Sovietice, prietenul nostru cel mai bun și cel mai puternic aliat, pe solidaritatea crescîndă a altor partide frățești și forțe antiimperialiste. Sîntem siguri că în această luptă contăm de asemenea pe tovarășii români, cărora le dorim succese din ce în ce mai mari în construcția socialistă. (Aplauze).Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale ! (Aplauze).Trăiască internaționalismul proletar ! (Aplauze).
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esului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu reprezentantul Partidului Comunist din 
Norvegia, tovarășul Martin Gunnar Knutsen
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șl o agricultură din ce în ce mal moderne — este rezultatul efortului creator al întregului popor român, călăuzit de partidul său și, în același timp, rezultatul colaborării reciproc avantajoase cu toate țările sistemului socialist. Țările socialiste, din cadrul Tratatului de la Varșovia, și în primul rînd Uniunea Sovietică, constituie un scut ocrotitor pentru munca pașnică a popoarelor lor. De aceea, după părerea noastră, izvorul' dezvoltării neîntrerupte, fără nici un fel de risc, se află în întărirea legăturilor dintre țările sistemului socialist.Consfătuirea de la Moscova a pus bazele trecerii la o nouă etapă în acțiunea comună împotriva imperialismului. Principala forță a acestei ofensive este sistemul socialist în strînsă unitate cu mișcarea de eliberare națională și cu mișcarea clasei muncitoare. Documentul principal aprobat la consfătuire constituie o platformă de obiective și principii de o importanță extraordinară pentru făurirea acestei unități. Important este, după părerea partidului nostru, te acest moment, să urmăm calea trasată, coordonînd acțiunile cu scopul ’ ca nimic să nu se facă în favoarea dușmanului. Războiul murdar dus împotriva eroicului Vietnam, ale cărui două delegații le salutăm cu căldură de la această tribună, reclamă desfășurarea cît mai grabnică a ofensivei antiimperialiste, potrivit hotărîrilor luate la Moscova în acest sens — și mai presus de orice divergențe de păreri pot exista într-o problemă alta.Este limpede că dușmanulcearcă să împiedice formarea frontului antiimperialist mondial și, pentru aceasta, caută să introducă zîzanie între diferitele forțe de avangardă. Unul din obiectivele principale în acest sens este izolarea. Uniunii Sovietice de mișcarea de eliberare națională și de mișcarea clasei muncitoare internaționale cu scopul de a putea dezlăn- țui cu mai multă ușurință forțele sale represive. Partidul nostru consideră că antisovietismul este un aliat firesc al acestei politici a imperialismului ; el coincide astfel cu unele forme ale propagandei ostile care urmărește subminarea influenței revoluționare a Uniunii Sovietice în rîndul popoarelor.Consfătuirea de la Moscovaconstatat că trecem printr-o etapă de avînt a luptei de clasă pe scară internațională. în America Latină masele noastre populare au dat nu de mult un exemplu de importanță extraordinară în acest sens : trimisul personal al lui Richard Nixon, magnatul petrolului, Nelson Rockefeller, a fost primit cu mari demonstrații de protest în acele țări din America Latină unde a îndrăznit să calce. Sîngele muncitorilor și studenților a pecetluit această dovadă de înaltă conștiință antiimperialistă.După părerea partidului nostru, ceea ce s-a întîmplat în țările noastre cu Nelson Rockefeller reprezintă prima înfrîngere politică a administrației Nixon în America Latină. Importanța acestei înfrîn- geri este determinată și de faptul că Nixon — înregistrînd un eșec evident cu Alianța greș — își propune o nouă politică de continentul nostru.în cadrul acestui tablou frămîn- tat care caracterizează a'zi America Latină, poporul din Honduras luptă în condiții deosebit de grele. O dictatură militară impusă de imperialismul ' american încătușează poporul nostru. Noi, comuniștii, sîntem urmăriți în mod roce și sîntem obligați să ne deplinim îndatoririle noastre voluționare în condițiile uneiguroase clandestinități. Cu toate acestea, călăuziți de învățătura nemuritoare a lui Lenin și întăriți de solidaritatea internațională a comuniștilor, înaintăm pe toate fronturile și vom triumfa fără nici o îndoială, așa cum a triumfat poporul român acum 25 de împotriva dușmanilor săi.Dragi tovarăși,Vă transmitem încă o dată lutul frățesc al comuniștilorHonduras și vă dorim noi succese pe drumul construirii socialismului, în strînsă colaborare cu țările sistemului unei unități comunistă 
plauze).Trăiască mân ! (ViiTrăiască letar ! 
lungite).

caresauîn-

a

delegat al organizației județene de partid Prahova
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Salutul Partidului Comunist Sudanez
CUVÎHÎAREA TOVARĂȘULUI

MOAWIA IBRAHIM SURH ‘ '

Dragi tovarăși,Am ascultat cu atenție Raportul prezentat de secretarul general al C:C. al partidului dumneavoastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și celelalte rapoarte, discuțiile la care au participat tovarășii delegați la Congres. Sînt bucuros să vă declar că am înțeles clar din toate acestea cît de mari sînt sarcinile care se află în fața Congresului dumneavoastră. Per- miteți-mi să vă transmit salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Sudanez, al tuturor comuniștilor sudanezi, împreună cu dorința ca Congresul al X-lea să-și desfășoare cu succes lucrările sale, iar poporul român, sub conducerea clasei muncitoare și a avangărzii sale, Partidul Comunist Român, să realizeze noi victorii în înfăptuirea aspirațiilor sale înalte. (Aplauze).O delegație a partidului nostru 
a salutat și cel de-al IX-lea Congres al partidului dumneavoastră și iată-rte participînd și la cel de-al X-lea Congres. Aceasta este 
o dovadă a continuității relațiilor dintre cele două partide. în același timp, observăm o evoluție favorabilă continuă a relațiilor dintre cele două țări. în acest an a crescut sensibil volumul schimburilor economice dintre ele.Noi acordăm, firește, o importanță deosebită dezvoltării relațiilor dintre cele două partide, în conformitate cu linia partidului nostru de a sprijini unitatea mișcării comuniste internaționale în lupta împotriva imperialismului,

colonialismului și neocolonialis- mului,. pentru socialism și pentru pace. De asemenea, apreciem și acționăm pentru extinderea colaborării între cele două țări, înfăptuind linia partidului nostru care consideră că extinderea relațiilor dintre țările în curs de dezvoltare și țările socialiste are 
o deosebită importanță în lupta împotriva politicii imperialiste agresive și pentru slăbirea influenței monopolurilor internaționale, pentru așezarea relațiilor internaționale pe principiile suveranității, colaborării egale, coexistenței pașnice.Orientarea spre dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste are rădăcini adînci în mișcarea revoluționară din țara noastră. Noul guvern revoluționar a așezat această orientare în centrul politicii sale externe, luînd în acest sens, încă din prima zi a existenței sale, 
o serie de măsuri hotărîte. El a recunoscut Republica Democrată Germană, a recunoscut guvernul revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a trimis delegații de prietenie în țările socialiste.Această orientare, care reflectă interesele vitale comune ale popoarelor noastre, s-a dezvoltat și s-a consolidat grație ajutorului continuu acordat de țările socialiste luptei noastre pentru eliberare și progres social.După ce a expus poziția P.C.S. cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, vorbitorul a spus : situația din Orientul Mijlociu, creată ca urmare a continuării ocupației israeliene, sprijinită de forțele imperialiste, sfidarea de către Israel a hotărîrii Consiliului de Securitate care cere retragerea din teritoriile ocupate s-a transformat în- tr-o primejdie reală care amenință securitatea zonei respective și pacea lumii. Cercuri largi ale opiniei publice mondiale, a spus în continuare vorbitorul, și-au exprimat cu ocazia a numeroase în- tîlniri internaționale solidaritatea cu lupta dreaptă a popoarelor a- rabe pentru eliberarea teritoriilor lor, pentru redobîndirea de către refugiații palestineni a drepturilor lor, pentyu dreptul poporului arab de a-și notări singur soarta.în acest sens, o importanță deosebită are poziția partidelor comuniste la Conferința de la Moscova din acest an.Raportul de forțe pe arena internațională înclină în favoarea mișcării revoluționare internațio

nale. Revoluția arabă, ca parte a acestei mișcări, își continuă lupta, sprijinindu-se pe acest raport de forțe și obține importante victorii.A ieșit victorioasă revoluția de eliberare din Aden, fiind înlăturată dominația britanică. în acest an, ca urmare a instaurării unui regim revoluționar în Republica Yemenului de Sud, revoluția s-a îndreptat spre transformări de ordin social.Ca o reacție la înfrîngerea din iunie, în Sudan a fost înlăturat regimul forțelor reacționare, in- staurîndu-se un regim revoluționar care urmează calea transformărilor socialiste în țară.Victoria revoluției sudaneze din mai a constituit o lovitură zdrobitoare pentru planurile imperialismului. Victoria Sudanului constituie un sprijin pentru revoluția a- rabă și pentru revoluția africană, pentru forțele eliberării, socialismului și păcii din lumea întreagă.Tovarăși,Nu se putea să nu fie remarcate în cadrul Congresului dv. marile succese pe care le-a obținut poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român, mersul ferm al țării dumneavoastră spre culmile luminoase ale socialismului.Victoriile dv. în edificarea socialistă reprezintă o contribuție concretă a poporului român în lupta istorică dintre capitalism și socia-■ lism, de care depinde soarta întregii omeniri. Victoriile obținute în această luptă de către cauza libertății, comunismului și păcii în lume impun, mai mult,ca oricînd, să se depună toate eforturile pentru asigurarea unității sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste internaționale — detașamentul principal și hotărîtor al tuturor forțelor antiimperialiste din lume.în acest sens, noi dăm o înaltă apreciere rezultatelor Consfătuirii de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești, care a subliniat din nou importanța unității sistemului socialist mondial, rqle- vînd în sarcină apărării acesteia, a întregului sistem, o datorie internațională a tuturor comuniștilor.Sistemul socialist este un bun al tuturor popoarelor ; el a fost creat pentru a se generaliza în întreaga lume.Trăiască unitatea lagărului socialist !Trăiască unitatea mișcării comuniste ‘ internaționale I (Aplauze).
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socialist și în cadrul ferme cu mișcarea internațională.

Stimați tovarăși,Partidul și poporul nostru măresc cu deosebit interes și dîncă satisfacție lucrările celui de-al X-lea Congres, eveniment de neasemuită importanță, cu ample semnificații te viața politică șl social-economică, avînd loc în preajma aniversării unui sfert de veac de la eliberarea patriei, în condițiile unei intense activități desfășurate de oamenii muncii în toate domeniile construcției socialiste.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu înfățișează transformările revoluționare petrecute în structura societății, sintetizează bogata experiență acumulată de partid și de stat în construirea socialismului, arată principalele direcții de dezvoltare, prefigurînd viitorul luminos al României socialiste.După cum este cunoscut, conducerea partidului a manifestat o permanentă grijă pentru selecționarea, creșterea și promovarea cadrelor, ridicînd în decursul anilor, din rîndul celor mai buni fii ai clasei muncitoare și ai poporului, un valoros detașament de cadre care au muncit și muncesc cu devotament pentru ridicarea și perfecționarea continuă a nivelului întregii activității sociale, pentru organizarea, conducerea șl mobilizarea maselor de oameni ai muncii în vederea transpunerii în viață a politicii partidului și statului nostru 
(Aplauze).Modul cum sînt abordate de către partidul nostru problemele politicii de cadre contribuie la înțelegerea adevărului din acest domeniu în centrul atenției, lorlalte preocupări construcției socialiste. Aceasta a- trage după sine sporirea răspunderii organelor de partid și de stat față de pregătirea șl promovarea cadrelor. O asemenea cerință, iz- vorînd din realitate, demonstrează cu prisosință că în contextul utilizării raționale a mijloacelor de producție — oricît de moderne și de perfecționate ar fi ele — al factorilor care hotărăsc calitatea muncii, indiferent de sectorul de activitate socială — trebuie avut în vedere mai întîi omul, de ale cărui virtuți, nivel de educare șl grad de cunoștințe depinde valoarea bunurilor materiale și spirituale pe care le dă el societății.Procesul complex de pregătire și perfecționare continuă a cadrelor în țara noastră este favorizat de faptul că socialismul creează cele mai prielnice condiții pentru înflorirea și afirmarea personalității umane și se desfășoară sub îndrumarea directă și nemijlocită a C.C. al P.C.R., așa cum au stabilit Congresul al IX-lea al partidului și Conferința Națională.Rezultatele obținute în acest pătrar de veac sînt concludente: în acest timp 280 000 rioare, medii 900 000 diferite școli. Aceasta dovedește potențialul uriaș de care dispun partidul și clasa muncitoare pentru a pregăti din rîndurile largi ale poporului valorosul detașament de cadre în măsură să aplice cuceririle științei, să stăpînească tehnica

că activitatea trebuie situată la nivelul ce- majore ale

s-au format specialiști cu studii peste 400 000 cadre cu de specialitate șide muncitori calificați prin
peste supe- studii peste

Salutul Partidului din Honduras
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Partidul Comunist 
aplauze), internaționalismul 

(Aplauze puternice,

modernă, să realizeze politica partidului de construire a noii orin- duiri sociale.în condițiile cînd multitudinea cuceririlor revoluției tehnico-știin- țifice contemporane pătrunde cu repeziciune în toate domeniile de activitate, cînd conducerea și organizarea științifică a producției și a muncii devin probleme de însemnătate primordială, interested întreaga societate, se impune intensificarea preocupărilor pentru pregătirea din timp, prin forme a- decvate. a cadrelor de conducere. Practica socială arată în mod convingător că pentru a conduce și organiza competent și cu eficiență un anumit sector de activitate nu este suficientă numai dinloma care atestă studiile urmate ; fiecare conducător de întreprindere, de instituție trebuie să dovedească o bună pregătire politico-ideologică, să posede un ansamblu de cunoștințe teoretice și practice privind știința conducerii, arta de a lucra cu oamenii, talent organizatoric, spirit gospodăresc, o ținută etică comunistă. Pregătirea multilaterală a cadrelor reprezintă o cerință,obiectivă, întrucît cele mai bune decizii și măsuri stabilite și aplicate în diverse domenii solicită o arie largă de cunoștințe politice, științifice, tehnice, de cultură generală, presupune acumularea unei bogate experiențe.Asigurarea unei conduceri competente necesită ca ministerele să studieze și să adopte măsuri^ care să ducă realmente la îmbogățirea și lărgirea sistemului de formare și perfecționare a cadrelor și specialiștilor în raport cu nevoile ramurilor, cu profilul unităților șl specificul diferitelor categorii de funcții, .acordînd prioritate celor cu funcții de conducere de nivel superior și mediu. Pentru a răspunde cerințelor actuale și de perspectivă ale economiei, activitatea de perfecționare a cadrelor trebuie în. mod necesar să fie concepută și realizată sub dublul ei aspect: perfecționarea pregătirii de specialitate concomitent cu cunoașterea temeinică a tuturor problemelor privind conducerea și organizarea științifică a producției și a muncii. O asemenea acțiune de amploare solicită atragerea în mai mare măsură a instituțiilor de învățămînt superior.în documentele Congresului, problema repartizării și folosirii judicioase a cadrelor ocupă, de asemenea, un loc de seamă. De fapt, conducere și organizare științifică înseamnă, în primul rînd, o justă folosire a întregului potențial de forță de muncă, pricepere de a repartiza cadrele potrivit calităților, capacității și pregătirii lor, precum și r^evoilor reale ale unităților de producție.De aceea, ținînd seamă de sarcinile grandioase care stau în fața poporului nostru pentru etapa următoare, se impune cu acuitate ca organele și organizațiile de partid, ministerele, instituțiile și comitetele de direcție să întreprindă o seamă de măsuri, astfel încît fiecare director, inginer, economist, profesor să-și pună din plin în valoare priceperea și capacitatea la locul său de mpncă, pentru sporirea necontenită a bunurilor materiale și spirituale necesare societății. Din acest punct de vedere trebuie să se acorde o atenție mai mare îndeosebi cadrelor cu pregătire superioară. Se cunoaște că, datorită unor deficiențe în activitatea ministerelor, instituțiilor și întreprinderilor, un număr apreciabil de astfel de cadre au fost repartizate nerațional, iar altele și-au schimbat nejustificat locul de muncă, ceea ce a făcut ca unele din acestea să fie încadrate în funcții inferioare pregătirii lor, irosindu-și astfel forțele și capacitatea pentru rezolvarea unor probleme adminis- trativ-funcționărești. Evident că a- ceastă stare de lucruri duce treptat și inevitabil la descalificarea a- cestor cadre și reprezintă o pierdere pentru societate. Aceste stări de lucruri au fost cu tărie criticate în Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este necesar să se treacă cu hotărîre și neîntîrziat la folosirea directă a cadrelor și spe-
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Tovarăși,în numele comuniștilor și al întregului popor din Honduras transmitem un frățesc salut comuniștilor români, conducerii partidului și întregului popor al României socialiste, cu prilejul celui de-al X-lea Congres al detașamentului 
lor de avangardă, (Aplauze). Din

rapoartele prezentate în această măreață adunare a comuniștilor români, am putut să ne dăm seama de dezvoltarea accelerată care are loc în frumoasa dumneavoastră țară. Aceasta ne-a umplut inimile de o satisfacție profundă, în primul rînd, pentru că o astfel de dezvoltare asigură îndeplinirea năzuințelor legitime ale poporului român

de a avea un nivel de viață din ce în ce mai ridicat; în al doilea rînd, pentru că în cadrul unei stricte principialități, orice succes în construirea socialismului lărgește baza materială a luptei popoarelor împotriva imperialismului.• Transformarea profilului economic al României, — dintr-o țară înapoiată într-o țară cu o industrie Delegați din Timiș

cialiștilor în procesele practice ale producției materiale. (Aplauze).în ansamblul politicii de cadre, selecționarea și promovarea te funcții de răspundere a celor mai competenți oameni reprezintă coordonate de importanță deosebită, care angajează și afectează interesele întregii colectivități. Chezășia succesului în promovarea cadrelor o reprezintă respectarea consecventă a criteriilor și normelor stabilite de conducerea partidului, care vizează calitățile politice, profesionale și morale ce trebuie să le întrunească fiecare om propus pentru a îndeplini funcții de răspundere. Viața oferă numeroase exemple din care rezultă că atunci cînd numirea în funcții de conducere s-a făcut pe baza unor considerente unilaterale, negiijîndu-se importanța criteriilor, fie de natură politică sau profesională, fie de natură etică, s-a ajuns la unele promovări nereușite. Promovarea celor mai bune cadre necesită deci, în mod obiectiv, ca munca de selecționare să se bazeze pe norme și metode fundamentate științific, aplicate diferențiat, potrivit specificului activității și răspunderii ce 
o implică fiecare funcție, bare să permită o apreciere judicioasă, cît mai aproape de adevărata valoare a omului. Aplicarea cu strictețe a principiului muncii colective în selecționarea și promovarea cadrelor asigură garanția încadrării funcțiilor de răspundere cu oameni valoroși, temeinic și multilateral pregătiți, apreciați potrivit rezultatelor obținute în activitatea profesională și obștească, pe deplin răspunzători față de bunul mers al compartimentelor încredințate.în îndelungata sa activitate partidul nostru a desfășurat pe un front larg o intensă și rodnică muncă de educare a cadrelor în spiritul înaltelor principii ale eticii socialiste. Rezultatele obținute în acest domeniu sînt reliefate de faptul că majoritatea covârșitoare a cadrelor cu munci de răspundere pe linie de partid, de stat, în economie, învățămînt, știință, cultură, sănătate, în organizațiile obștești se situează la înălțimea sarcinilor încredințate, muncesc cu pricepere, pasiune și răspundere pentru aplicarea în viață' a politicii partidului și statului. „Fiecare activist — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu te Raportul prezentat la Congres — își justifică funcția și locul său în ierarhia socială în măsura în care se dovedește capabil să asig;ure conducerea optimă a treburilor obștești, soluționarea problemelor ridicate de oamdniiproblemelor muncii".Experiența dul și statul selecționare, vare a cadrelor, aplicarea neabătută a indicațiilor cu privire la activitatea din acest domeniu, cuprinse în documentele Congresului, ne dau certitudinea că puternicul detașament al cadrelor de care dispunem, precum și noile contingente care se vor forma vor munci cu pricepere, pasiune și devotament pentru organizarea, îndrumarea și mobilizarea maselor de oameni ai muncii la înfăptuirea vastului program elaborat de Congres, care va accelera piogresul economic și social al României, apropierea ei tot mai mult de nivelul celor mai dezvoltate țări ale lumii contemporane. Prin a- ceasta, cadrele noastre vor evidenția cu prisosință talentul, spiritul de sacrificiu și de abnegație, în- treagș lor capacitate, vor justifica pe drept cuvînt încrederea, prețuirea și dragostea cu care sînt înconjurate de întregul nostru popor..Sarcinile multiple și complexe necesită sporirea preocupării organelor de partid și de stat pentru a îndruma și sprijini cadrele să se ridice la nivelul cunoașterii științifice contemporane, fără de care nu poate fi conceput astăzi progresul; să militeze pentru însușirea temeinică a concepției materialist-dialectice, care ajută la înțelegerea perspectivelor dezvoltării sociale și a sensului măsurilor pe care le ia partidul în toate direcțiile, la creșterea răspunderii — în vederea participării directe și nemijlocite la înfăptuirea mărețului program aprobat de Congres. 
(Aplauze).Tovarăși,întregul partid și popor au aprobat cu entuziasm și îndreptățită mîndrie hotărîrile conferințelor județene de partid și a municipiului București ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general. Membrii de partid, toți oamenii muncii din patria noastră știu că tovarășul Nicolae Ceaușescu întruchipează în persoana sa cele mai înalte virtuți ale comunistului, luptător neobosit, patriot înflăcărat, internaționalist consecvent, conducător eminent și încercat, care și-a dedicat întreaga activitate prosperității României, cauzei păcii și socialismului, atrăgîndu-și astfel stima și prețuirea binemeritată a partidului și a întregului popor. (Aplauze).Iată de ce, îndeplinind mandatul încredințat de organizația județeană de partid Prahova, susțin din inimă și cu. toată căldura realegerea sa în înalta funcție de secretar general al partidului nostru. (Aplauze puternice).

acumulată de partî- nostru în munca de creștere și promo-
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CONCLUZIILE SECȚIUNILOR PE PROBLEME 
ALE CONGRESULUI AL X-LEA AL P. C. R.

SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE
INDUSTRIEI

Principala caracteristică a lucrărilor secțiunii pentru problemele industriei o constituie a- probarea fără rezerve a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Toți delegații și invitații au exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu mulțumiri călduroase pentru principialitatea și înalta ținută analitică a Raportului prezentat, pentru vigoarea cu care 
a reușit să pună în relief toate trăsăturile de bază ale liniei poli
tice a partidului, pentru modul creator în care a abordat problemele societății noastre, ale lumii în care trăim, precum și sarcinile de viitor. Raportul reprezintă o importantă contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, a gîndirii marxist-leniniste.Reflectînd voința unanimă a comuniștilor care muncesc în uzine și fabrici, în aparatul economic, participanții la lucrările secțiunii au sprijinit cu un deosebit entuziasm propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales în funcția de secretar general al partidului.

In cadrul lucrărilor secțiunii, la care au participat aproape 300 de delegați și invitați, au luat cu- vîntul 44 tovarăși. în lumina Raportului Comitetului Central, ei au dezbătut temeinic, într-o atmosferă de lucru, cu spirit critic - și cu răspundere partinică, modul cum se îndeplinesc sarcinile stabilite de Congresul al IX-lea în domeniul industriei, precum și obiectivele prevăzute pentru dezvoltarea în perspectivă a acestei ramuri. Vorbitorii au subliniat cu mîndrie că în anii de după Congresul al IX-lea au fost obținute succese remarcabile în creșterea volumului producției și întărirea potențialului tehnic al industriei, în îmbogățirea fondului de cadre.
S-a remarcat cu satisfacție faptul că situînd în continuare, în centrul preocupărilor sale, dezvoltarea și modernizarea economiei, creșterea forțelor de producție, partidul nostru menține industrializarea în rolul de pivot al avîn- tului general al societății. Lucrările secțiunii au confirmat justețea politicii marxist-leniniste de industrializare a țării, au scos în evidență concordanța programului e- laborat de partid cu interesele vitale ale înfloririi patriei noastre, 

yle întăririi independenței și suveranității naționale.Participanții la lucrările secțiunii apreciază că ritmul prevăzut pentru dezvoltarea industriei corespunde pe deplin posibilităților e- conomiei naționale în etapa actuală și își exprimă convingerea că, în cursul elaborării și îndeplinirii planului, vor fi descoperite și puse în valoare noi rezerve, ceea ce va permite realizarea și depășirea sarcinilor.în acord total cu aprecierea cuprinsă în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în lucrările secțiunii s-a subliniat că avîntul puternic al tuturor ramurilor, modernizarea producției, perfecționarea bazei tehnice a acesteia sînt de neconceput fără o rată înaltă a acumulării. Acest adevăr se impune cu o deosebită vigoare în țările cu venit național relativ scăzut, unde chiar în condițiile unei rate mai înalte, volumul acumulării pe un locuitor rămîne sensibil inferior celui realizat în țările cu economie avansată. Prin alocarea unei părți însemnate din venitul național pentru acumulare, se asigură lărgirea sferei producției materiale, se creează noi posibilități pentru sporirea volumului absolut al venitului național și, în concordanță cu aceasta, se multiplică posibilitățile de creștere a standardului general de viață al poporului.Cu această convingere, participanții la lucrări sprijină fără re
zerve prevederea ca cea mai mare parte a fondurilor de investiții să 
fie destinată industriei.în cadrul secțiunii au fost anali
zate corelațiile propuse pentru dezvoltarea diferitelor ramuri ale industriei. Secțiunea consideră că prioritatea acordată energiei electrice, metalurgiei, construcției de mașini și chimiei asigură modernizarea structurii industriei, sporește premisele pentru creșterea rolului ei în valorificarea largă a resurselor naturale și de muncă 
ale țării.Obiectul unor dezbateri aprofundate l-au format sarcinile privind lărgirea bazei energetice și de materii prime. S-a subliniat importanța programului de perspectivă pentru valorificarea resurselor energetice ale țării, program care asigură creșterea în avans față de ansamblul industriei a producției de energie electrică și s-au examinat căile realizării lui. A fost reliefată necesitatea unei gospodăriri raționale a resurselor de energie, prin înlăturarea risipei și utilizarea resurselor energetice secundare. Totodată, s-au făcut o. seamă de propuneri pentru intensificarea și mai buna coordonare a lucrărilor de prospecțiuni geologice, accelerarea deschiderii de noi mine, îmbunătățirea tehnologiilor de extracție, sortare și prelucrare.

Analizîndu-se sarcinile industriei metalurgice, dezbaterile au scos în evidență concluzia că organizațiile de partid, colectivele de oameni ai muncii trebuie să situeze în centrul preocupărilor lor îmbunătățirea indicilor de utilizare a agregatelor, reducerea consumurilor specifice, în special de cocs și metal, asigurarea materiilor prime necesare, asimilarea de noi mărci de oțeluri în strînsă corelație cu nevoile industriei constructoare de mașini, sporirea producției și produselor cu grad avansat de prelucrare. S-au propus o serie de măsuri pentru sporirea producției de aluminiu, cupru, plumb și zinc.Referindu-se la sarcinile mari care stau în fața comuniștilor, a tuturor lucrătorilor din construcțiile de mașini, vorbitorii au analizat o serie de aspecte legate de perfecționarea structurii acestei ramuri prin dezvoltarea producției electrotehnice și electronice, a mecanicii fine, industriei optice.' S-au propus, de asemenea, măsuri pentru ridicarea nivelului tehnic al producției, asimilarea unor produse cu performanțe superioare, sporirea contribuției acestei ramuri la echiparea economiei naționale cu utilaje tehnologice și instalații moderne, în special pentru industria chimică, metalurgie, extinderea irigațiilor și înfăptuirea programului energetic, inclusiv a celui nuclear. S-a considerat necesar să se continue preocupările pentru diversificarea rațională a producției, ți- nîndu-se seama de criteriile de eficiență și de posibilitățile de cooperare cu alte țări. Totodată, s-a subliniat necesitatea ca ministerele economice să-și sporească preocupările pentru autoutilare la întreprinderile în subordine.Participanții la lucrări și-au exprimat acordul deplin cu orientarea ca și pe viitor chimia să reprezinte ramura cea mai dinamică a industriei, văzînd în aceasta un instrument puternic de valorificare eficientă a resurselor naturale, de sporire și diversificare a volumului și gamei de produse pentru industrie, agricultură și consumul populației. Ei au subliniat necesitatea ca ministerele care au sarcini în acest domeniu să ia toate măsurile pentru realizarea integrală a programului de dezvoltare a industriei chimice, pentru punerea în funcțiune la timp a noilor obiective și atingerea în termene cît mai scurte a parametrilor proiectați. Au fost examinate o serie de aspecte legate de dezvoltarea producției de îngrășăminte chimice, de materii prime pentru industria textilă, lărgirea sortimentelor de materiale plastice și rășini sintetice, extinderea gamei de produse petroliere destinate chimizării. S-a reliefat că măsuri deosebite se impun pentru îmbunătățirea calității produselor, concomitent cu diversificarea și sporirea eficienței exportului.în industria de exploatare și prelucrare a lemnului, problema principală — s-a apreciat în cadrul lucrărilor — constă în folosirea cît mai rațională a resurselor de materii prime, în condițiile limitării tăierilor de masă lemnoasă la nivelul cotei normale. Va trebui dezvoltată producția de celuloză, precum și cea de mobilă și de alte produse cu grad înalt de valorificare, acordîndu-se atenție îmbunătățirii calității și utilizării materialelor moderne.în secțiune au fost analizate sarcinile care revin industriei ușoare și alimentare, industriei locale, cooperației meșteșugărești în ce privește sporirea producției, diversificarea și îmbunătățirea calității, a finisajului și prezentării produselor. Un deosebit accent s-a pus pe necesitatea extinderii largi a activității de prestații de servicii pentru populație, sector în care se
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în dezbaterile secțiunii pentru problemele de construcții și transporturi, tovarășii care au luat cu- vîntul au scos în relief că partidul și poporul nostru trăiesc aceste zile de neuitat prilejuite de desfășurarea Congresului al X-lea, eveniment de neasemuită importanță, cu adînci semnificații oglindite în tabloul marilor prefaceri de la ultimul Congres și de însuflețitorul program al înaintării consecvente a României în următorul deceniu, pe drumul făuririi depline și multilaterale a socialismului. Aceasta coincide cu aniversarea unui sfert de veac de Ia eliberarea țării, eveniment remarcabil pe care oamenii muncii îl întâmpină cu deosebite realizări în toate sferele creației materiale și spirituale.

remarcă serioase rămîneri în urmă.în lumina concluziilor prezentate în Raportul Comitetului Central, în cadrul secțiunii au fost analizate o serie de aspecte privind ridicarea eficienței activității economice.O tendință a economiei moderne o constituie concentrarea rațională a producției și profilarea întreprinderilor. Ministerele, centralele trebuie să se preocupe mai intens de această problemă, întru- cît prin mărirea seriilor de fabricație și a randamentelor, prin concentrarea preocupărilor în domeniul cercetării și prin specializarea cadrelor se pot obține efecte deosebit de însemnate atît pe linia reducerii costurilor, cît și a ridicării calității produselor.Un numitor comun al intervențiilor participanților la dezbateri l-a constituit mai buna utilizare a capacităților de producție. Ca și în ședințele plenare, în lucrările secțiunii s-a subliniat că, deși cea mai mare parte a parcului nostru o formează instalațiile, mașinile și utilajele din obiectivele construite în ultimii 10 ani, datorită preocupării insuficiente a ministerelor și conducerilor de întreprinderi, în chimie, în construcțiile de mașini, în metalurgie, în industria ușoară și în alte ramuri, potențialul de care dispunem nu este utilizat pe deplin. Durata punerii în funcțiune este prea lungă, o serie de utilaje stau nefolosite, indicii de utilizare la numeroase agregate sînt scăzuți. Desigur, asemenea situații nu pot fi admise. Trebuie să fie temperat zelul acelor cadre din economie care solicită cu ușurință investiții, iar cererile de a se construi noi obiective să fie aprobate numai după o temeinică analiză a gradului de utilizare a capacităților existente. în același timp, ministerele, conducerile întreprinderilor au obligația să ia toate măsurile pentru ca, pr.in organizarea rațională a fluxurilor tehnologice, programarea judicioasă a producției și prin- tr-o aprovizionare tehnico-materia- lă. corespunzătoare, să asigure utilizarea intensivă a tuturor capacităților de producție.O axiomă a marxism-leninismu- lui este importanța decisivă a productivității muncii în demonstrarea superiorității socialismului a- supra capitalismului. Vorbindu-se de productivitatea, muncii, în dezbateri s-a subliniat că, deși s-au obținut realizări mari, rezultatele rămîn sub nivelul cerințelor și posibilităților. O cauză a acestei situații o constituie supradimensionarea numărului de salariați într-o serie de unități și ramuri, cu reversul ei — insuficiența forței de muncă în alte sectoare. Conducerea partidului a atras în repetate rîn- duri atenția asupra acestei situații. Astăzi, cînd potențialul industrial și, în general, economic este de multe ori mai puternic decît la începutul construcției socialiste,- cînd durata medie a școlarizării a qres- cut considerabil, cînd o mare amploare au căpătat activitățile so- cial-culturale, este nu numai posibil, dar și necesar să raționalizăm consumul de muncă în fiecare u- nitate.Participanții la lucrările secțiunii consideră rațional ca întreprinderilor să nu le fie impuse scheme rigide, ci să li se dea posibilitatea ca, în limitele stabilite prin plan, să-și gospodărească forța de muncă și să-și adapteze structurile orgahizatorice potrivit cerințelor proceselor de producție respective, în fiecare unitate trebuie să se aplice o adevărată politică în domeniul forței de muncă, o politică axată pe criterii de funcționalitate, care să asigure restrîngerea la strictul necesar a aparatului administrativ, folosirea specialiștilor în muncile de concepție, de organiza-

Participarea efectivă și creatoare a maselor la dezbaterea documentelor în toate organizațiile de partid, amplele âValize prezentate în plenul Congresului, precum și în secțiunile sale, confirmă adevărul că linia politică generală, hotărîrile pe care le va adopta Congresul reprezintă emanația înțelepciunii și gîndirii colective a partidului, exprimă voința tuturor comuniștilor, interesele întregului popor român, reflectă democratismul orînduirii noastre sociale, constituie garanția victoriei în tot ceea ce ne propunem să realizăm.în strînsă interdependență cu politica internă de edificare a noii orînduiri, politica externă activă și realistă a partidului și statului nostru exprimă înalta grijă și res- 

re a producției, de conducere a fabricației.O concluzie a dezbaterilor, strîns legată de problema productivității, este cointeresarea materială. Secțiunea sprijină cu toată tăria prezentarea făcută în Raport de tovarășul Nicolae Ceaușescu. într-a- devăr, o cointeresare reală se asigură numai atunci cînd concomitent se are în vedere și întărirea stimulării și întărirea răspunderii. Participanții se raliază întrutotul ideii că răspunderea nu este cu adevărat răspundere dacă sancțiunea se aplică averii statului și nu celor ce se fac vinovați de greșeli și deficiențe în muncă. în același timp, principiul răspunderii trebuie să se aplice tuturor sala- riaților, inclusiv cadrelor de conducere și celor tehnice.Secțiunea consideră ca deosebit de importante, pentru sporirea e- ficienței activității economice din industrie, indicațiile cuprinse în Raport cu privire la selecționarea cadrelor. Organele și organizațiile de partid, ministerele și celelalte instituții economice centrale au datoria să asigure ca, în toate posturile de conducere, de sus și pînă jos, să fie puși oameni de valoare, care se disting prin pregătirea profesională și devotamentul față de partid, prin capacitatea organizatorică, dinamismul și spiritul lor de inițiativă.în aceeași ordine de idei, tn cadrul secțiunii pentru problemele industriei s-a criticat faptul că pe verticala ierarhică a ramurilor industriale, aparatul administrativ este încă disproporționat de mare și că, paralel cu aceasta, continuă să se manifeste în activitatea unor ministere lipsă de operativitate, tendințe spre birocratism. întreprinderile sînt nemulțumite de faptul că se mai întîmplă ca sarcinile să fie stabilite fără o bază reală, ceea ce atrage frecvente modificări de plan, că aprovizionarea tehnico- materială lasă încă de dorit.Secțiunea consideră că aceste critici sînt întemeiate. Va trebui să se asigure raționalizarea și perfecționarea aparatului ministerelor, să fie luate măsuri hotărîte pentru simplificarea formularisticii, să fie degrevate cadrele de specialiști de activitățile inutile și să se asigure operativitatea necesară în rezolvarea tuturor sarcinilor.Un alt grup de concluzii se referă la concepția nouă în care trebuie să fie abordate problemele conducerii în unitățile economice. Participanții la discuții au subliniat că conducerea întreprinderilor nu se poate limita num^j la activita^ tea de producție, așteptînd ca toate celelalte probleme să fie rezolvate de centrală și minister. Ea trebuie să se ocupe îndeaproape și de problemele privind aprovizionarea și desfacerea mărfurilor, folosind în acest scop toate pîrghiile materiale și financiare pe care statul Ie-a pus la dispoziție, manifestînd o largă inițiativă, în cadrul competențelor și atribuțiilor acordate.Sfera problemelor abordate în dezbaterile secțiunii a fost mai largă decît cea care a putut fi înfățișată în prezentele concluzii. Cri- ticile, propunerile și sugestiile făcute constituie laolaltă un bogat material de reflecție, care va trebui să fie analizat cu grijă cu prilejul elaborării noului plan cincinal.Delegații și invitații, participanți la lucrările secțiunii, asigură Congresul că sutele de mii de comuniști, muncitorii, inginerii și tehnicienii din toate ramurile industriei, și-au exprimat hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru ca sarcinile actualului cincinal să fie îndeplinite și depășite.Cunoscînd cu un an și jumătate înainte obiectivele noului cincinal, ei se angajează să depună toată e- nergia și priceperea lor pentru pregătirea condițiilor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a programului însuflețitor elaborat de Congresul al X-lea pentru înaintarea României pe drumul făuririi unei societăți socialiste multilateral dezvoltate.
(Concluziile au fost pre

zentate în cadrul secțiunii 
de tovarășul ILIE VERDEȚ).

ponsabilitate pentru interesele generale ale socialismului și păcii, se bucură de tot mai mult interes și apreciere în întreaga lume. în documentele Congresului este prezentată activitatea laborioasă desfășurată de partidul și statul nostru pe plan internațional, preocuparea consecventă de a analiza, pe baza concepției marxist-leniniste, cele mai importante procese și fenomene ale vieții internaționale, principalele tendințe ale epocii contemporane, raportul de forțe pe arena mondială.în discuțiile pline de conținut care s-au desfășurat în secțiunea pentru problemele de construcții și transporturi, au luat cuvîntul numeroși activiști de partid din teritoriu, conducătorii unor mari șan

tiere, directori de întreprinderi, care au adus în discuții suflul aplicării în practică a programelor e- laborate de partid, precum și cercetători, proiectanți, oameni de știință, reprezentanți ai organelor centrale de stat.Toți vorbitorii au dat o înaltă a- preciere analizei profund științifice, atotcuprinzătoare, din Raportul general prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu și au axat expunerile lor pe aprofundarea problemelor fundamentale ridicate în domeniile de construcții și transporturi.în scopul realizării in cele mal bune condiții a sarcinilor mari ce revin activității de construcții, a fost subliniată contribuția ce trebuie să o aducă proiectarea în elaborarea de noi sisteme constructive, tehnologii de execuție de mare randament, elaborarea și folosirea în mai mare măsură a proiectelor tip și găsirea unor soluții care să înlesnească utilizarea pe scară largă a prefabricatelor, creșterea gradului de industrializare și reducerea costului construcțiilor, pentru micșorarea ponderii construcțiilor în volumul investițiilor și creșterea eficienței economice.Va trebui ca proiectanțil să-și desfășoare în mai mare măsură activitatea direct pe șantiere, pentru soluționarea mai operativă a problemelor, iar șantierele să preia e- laborarea unui volum cît mai mare de proiecte și detalii de execuție. Pentru ca cercetarea științifică să devină un factor mai activ în introducerea progresului tehnic, este necesar să fie mai strîns legată de proiectare, mai activă și mai prezentă pe șantiere.Un deosebit accent va trebui pus pe asigurarea , pregătirii cadrelor necesare în construcții, pe perfecționarea procesului de pregătire a muncitorilor calificați. în acest sens, ministerelor și organizațiilor de construcții le revin sarcini deosebite în organizarea la un înalt nivel a formelor de instruire profesională și tehnico-științifică. în același timp, discuțiile purtate au accentuat necesitatea utilizării mai eficiente a cadrelor, prin degrevarea de munci administrative a personalului tehnico-ingineresc, in- . troducerii de forme mai simple și mai elastice de plată a muncii, care să conducă la cointeresarea în reducerea duratei de execuție, ridicarea productivității muncii și creșterea calității lucrărilor executate.Vorbitorii au adresat critici ministerelor și organizațiilor de construcții arătînd că trebuie acționat cu hotărîre pentru perfecționarea organizării muncii, pregătirea și atacarea din timp a lucrărilor, întărirea disciplinei, stabilitatea cadrelor și forței de muncă, folosirea mai eficientă a timpului de lucru și lichidarea oricărei forme de risipă a materialelor pe șantierele de construcții.In cuvîntul lor, delegații s-au referit, de asemenea, la sarcinile ce revin arhitecturii, în vederea înlăturării unor stări de lucruri negative ce se manifestă în acest domeniu. Vor trebui adoptate soluții care să utilizeze în măsură cît mai mare sistemele constructive ușoare, moderne, în paralel cu preocuparea pentru crearea u- nei varietăți arhitecturale care să evite monotonia, șablonismul, va- lorificîndu-se mai bine elementele de tradiție și specific local. Vorbitorii au criticat cu tărie aspectele de grandomanie care încă se mai manifestă în proiectare și excesul de ornamentații costisitoare.S-a insistat de asemenea asupra necesității intensificării activității de sistematizare a localităților și cu deosebire a celor rurale, urgentării transpunerii în practică a schițelor și proiectelor întocmite, astfel îneît prin amplasarea obiectivelor de investiții să se asigure ansambluri închegate, cu o funcționalitate care să răspundă cerințelor multiple de ordin economic și social-cultural.Numeroși delegați s-au referit de asemenea la necesitatea îmbunătățirii metodologiei de planificare și a legislației în construcții, la simplificarea și reducerea volumului de documentații, a formelor de avizare, finanțare, decontarea și controlul lucrărilor.Discuțiile au scos în evidență necesitatea perfecționării organizării sectorului de construcții, pentru eliminarea fărîmițării potențialului de execuție și a paralelismelor care conduc la folosirea nejudicioasă a forței de muncă și a mijloacelor de producție, pentru o rațională organizare pe teritoriu a acestei activități. S-a propus de asemenea ca lucrările de organizare a șantierelor să se facă în cît mai mare măsură pe soluții definitive, astfel ca la terminarea lucrărilor să fie utile activității de bază.Din discuții a rezultat că organelor de conducere a activității de construcții-montaj trebuie să li se atribuie competențe mai largi și răspunderi sporite privind desfășurarea activității în toate compartimentele ei — cercetare, proiectare și execuție — asigurîndu-se în același timp caracterul unitar pe țară în rezolvarea problemelor de specialitate și in exercitarea controlului.. în același timp s-a cerut organelor centrale ca amplasarea tuturor obiectivelor de investiții să fie definitivată numai cu acordul organelor județene.Numeroși delegați au insistat asupra necesității de a se asigura condiții pentru consiliile populare județene de înființare și întărire 
a organizațiilor de proiectare și 

execuție proprii, pentru dotarea șantierelor cu utilaje și mijloace de transport necesare, astfel îneît să realizeze în întregime construcțiile de locuințe, soăial-culturale, tehnico-edilitare, precum și alte lucrări de interes local. în construcțiile de interes orășenesc trebuie folosite experiența de pe platformele industriale, cu privire la execuția coordonată a lucrărilor subterane, edilitare. în același timp, va trebui să se treacă In mod hotărît la producerea -și în industria locală a materialelor de construcții de masă, prin valorificarea materiei prime existente, în condiții de eficiență sporită, organizarea producției de cariere și balastiere pentru agregate, cărămizi și alte produse ceramice, materiale ușoare și ieftine.A rezultat ca necesară orientarea producției spre noi materiale moderne, eficiente, precum și a- cordarea unei atenții mai , mari producției de materiale pe bâză de mase plastice, a celor de izolație, prefabricatelor și producției materialelor cu un înalt grad de finisare.Vorbitorii au arătat că pe șantiere există încă importante posibilități de reducere și înlocuire a consumului unor materiale deficitare și în special a metalului și lemnului și au făcut propuneri pentru a se acționa mai hotărît în această direcție.Pentru asigurarea utilajelor, mecanismelor și sculelor necesare construcțiilor și industriei materialelor de construcții, s-a propus de către delegați sporirea capacităților de producere și diversificarea' acestora la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, la ministerele constructoare și consiliile populare.în transporturi, s-a desprins necesitatea coordonării șl utilizării mai bune a capacităților, a reducerii duratei de parcurs a mărfurilor în condiții de siguranță sporită, operativitate maximă și preț de cost cît mai scăzut, pentru a satisface nevoile mereu crescînde ale economiei și populației. în acest scop, așa cum a» subliniat majoritatea vorbitorilor, este hotărîtor să se rezolve problețnele legate de preluarea și depozitarea materiilor prime, derularea produselor finite, aplicarea pe scară largă a contai- nerizării și paletizării mărfurilor, extinderea fronturilor de încărcare- descărcare și utilarea corespunzătoare cu mijloace de mecanizare a acestora.La calea ferată s-a insistat pentru folosirea mai bună a capacităților de transport feroviar, mărirea tonajului pe trenuri, creșterea vitezei tehnice și comerciale, lichidarea imobilizării vagoanelor’la încăr- care-descărcare și a transporturilor încrucișate. De asemenea, s-au făcut propuneri pentru concentrarea eforturilor în direcția sporirii capacităților de transport prin accelerarea ritmului dublării liniilor cu trafic intens, electrificarea celor cu profil greu, dotarea cu noi tipuri de locomotive electrice și Diesel de puteri mari, creșterea și diversificarea parcului de vagoane, precum și dezvoltarea corespunzătoare a capacităților de reparație a materialului rulant.Ministerul Căilor Ferate va trebui să ia măsuri pentru îmbunătățirea regularității circulației trenurilor, reducerea duratei de staționare a vagoanelor Ia manevră și satisfacerea operativă a cererilor de transport, repartizarea rațională a transporturilor pe cale ferată și auto, prin reorganizarea traficului feroviar pe un număr rațional de stații.în cuvîntul lor, delegații au subliniat, de asemenea, măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea deservirii populației în trenuri și stații, sporirea gradului de confort și a solicitudinii față de călători. A apărut, de asemenea, necesar, ca Ministerul Căilor Ferate și Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene să ia măsuri pentru îmbunătățirea substanțială a transportului muncitorilor în centrele industriale.în transporturile auto, numeroși delegați s-au referit în cuvîntul lor la îmbunătățirea modului de organizare a transportului de mărfuri și călători, accentuîn- du-se deosebit pe folosirea intensă a capacității parcului, extinderea rețelei de trasee și creșterea frecvenței curselor de călători, îmbunătățirea deservirii în autobuze și stații, precum 'și la necesitatea dotării cu noi mijloace auto, cu caracteristici tehnico-economice superioare.în continuare, va trebui acordată atenție acțiunii de modernizare a drumurilor, în principal a traseelor cu trafic intens, corelat și cu rețeaua de drumuri locale pentru realizarea cărora este necesară folosirea intensivă a resurselor locale și contribuția directă a cetățenilor.Este necesar ca Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene să .propună într-un termen scurt o nouă reglementare care să lichideze actualul regim de monopol, care creează greutăți întreprinderilor și cooperativelor deținătoare de parc auto, în folosirea de către acestea a capacităților proprii de transport. S-a ridicat problema îmbunătățirii și dezvoltării în continuare a transportului urban pentru deservirea populației.Cu privire la dezvoltarea flotei se desprinde necesitatea sporirii substanțiale .a gradului de participare a acesteia în transporturile pentru aprovizionarea cu materii prime necesare industriei siderur

gice, chimice și petroliere, prin dotarea cu nave de mare capacitate și lucrări de dezvoltare a porturilor.Este necesar ca în viitor să se realizeze o coordonare și cooperare mult mai bună în folosirea tuturor mijloacelor de transport — feroviare, auro și navale — în vederea unei exploatări cît mai raționale a acestora, să se utilizeze pe scară mai largă căile de transport pe apă, în special transportul pe Dunăre.în activitatea sa aviația civilă de transport urmează să-și sporească eforturile pentru satisfacerea cerințelor crescînde ale economiei și vieții sociale, de transportat mărfuri și pasageri pe cursele interne și externe. Sînt necesare in acest sens măsuri de dotare cu instalații și echipamente pentru protecția navigației la sol și la bordul avioanelor, precum și înzestrarea cu noi tipuri de avioane de viteză și confort sporit.In domeniul poștei și telecomunicațiilor o atenție deosebită s-a a- cordat, în discuțiile purtate, problemelor privind satisfacerea cerințelor mereu crescînde ale economiei și ale populației, prin lărgirea capacității centralelor telefonice urbane, în primul rînd în Capitală și principalele orașe din țară. Este necesar ca Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor să ia măsuri pentru raționalizarea și, totodată, sporirea economicității mijloacelor de telecomunicații.în cuvîntul lor, delegații au făcut propuneri pentru îmbunătățirea deservirii populației cu prestații de poștă, telegraf, telefon, radio și televiziune, printr-o mai bună organizare a acestei activități, deservirea mai atentă a populației, dotarea cu tehnică modernă, precum și lărgirea gamei de servicii.Pentru îndeplinirea sarcinilor mari și complexe puse de documentele Congresului în domeniul construcțiilor și transporturilor, o importanță mare o are asigurarea acestor sectoare de bază ale economiei cu cadre calificate.Organele și organizațiile de partid trebuie să se ocupe în mod temeinic de educarea cadrelor în spiritul dragostei față de partid și popor, al patriotismului și internaționalismului socialist, al disciplinei și atitudinii noi față de muncă, de grija deosebită față de avutul obștesc, al devotamentului și dăruirii de sine în procesul de creare a valorilor materiale și spirituale. Cadrele trebuie să se bucure de autoritate în fața maselor și aceasta. depinde de priceperea, energia și pasiunea cu care muncesc, de principialitatea și exigența pe care o manifestă, de măsura în care sînt receptivi față de propunerile și sesizările juste ale oamenilor muncii și a modului cum le soluționează.Cadrele cu munci de răspundere au datoria să militeze permanent pentru afirmarea criticii constructive, stimularea spiritului autocritic, să manifeste mai multă fermitate și perseverență în combaterea și înlăturarea a tot ceea ce este vechi și perimat, a tendinței de automulțumire, îngîmfare și paradă, să promoveze neabătut principialitatea comunistă în relațiile de muncă și să stimuleze pe toate căile responsabilitatea și exigența oamenilor muncii pentru bunul mers al întregii activități.La elaborarea programului partidului nostru, așa cum se reflectă în documentele dezbătute la Congres, o contribuție deosebită a a- vut-o secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Din fragedă tinerețe, s-a încadrat în mișcarea comunistă din țara noastră și a participat activ la luptele organizate și conduse de partidul nostru, a înfruntat cu bărbăție revoluționară temnițele și teroarea regimului burghezo-mo- șieresc, 1 s-au încredințat funcții șl misiuni de tot mai mare răspundere, concomitent însușindu-și gin- direa marxist-leninistă, un înalt nivel politic și ideologic.Secretarul general al partidului este înzestrat cu o mare capacitate de analiză științifică, marxist-leninistă a condițiilor de dezvoltare a societății socialiste din țara noastră, calități care constituie izvorul a numeroase inițiative în domeniul teoriei și practicii revoluției socialiste din țara noastră și în întreaga activitate desfășurată de partidul și statul nostru, atît în domeniul politicii interne, cît și în marile probleme care frămîntă a- rena politică internațională de azi.Partidul și poporul nostru și-au exprimat admirația față de modul cum își îndeplinește tovarășul Nicolae Ceaușescu datoria de- comunist și cetățean al țării, și-au manifestat entuziasmul lor de fiecare dată cînd răsuna în sălile conferințelor județene, în adunările cetățenești, sau aici la Congresul nostru, propunerea pentru alegerea sa ca secretar general al partidului.Toți delegații participanți la lucrările secțiunii pentru probleme de construcții și transporturi și-au exprimat adeziunea fierbinte pentru această propunere.Programul care va fi aprobat de Congres deschide larg porțile viitorului deceniu pentru dezvoltarea multilaterală a orînduirii socialiste în țara noastră, așează temelii de granit scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România !
(Concluziile au fost pre

zentate în cadrul sec
țiunii de tovarășul CHIVU 
STOICA).
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SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE
AGRICULTURII Șl SILVICULTURIIDelegații întruniți în secțiunea de lucru a Congresului pentru problemele de agricultură și silvicultură au dezbătut pe larg, cu răspundere și exigență, comunistă, problemele înscrise în documentele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. Ei au exprimat în unanimitate întreaga lor adeziune față de politica internă și externă a partidului, expusă cu claritate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document atotcuprinzător, de o excepțională valoare teoretică șl practică, confirmare strălucită a capacității partidului nostru de a aplica în mod creator adevărurile generale ale marxlsm-leninismulul la condițiile și particularitățile țării noastre.Delegații au susținut și aprobat politica partidului de continuare a dezvoltării armonioase, în ritm susținut a industriei, prin înfăptuirea unui vast program de investiții — factor hotărîtor pentru dinamizarea întregii vieți economice, în același timp s-a subliniat însemnătatea deosebită a politicii partidului de intensificare și modernizare a agriculturii în vederea sporirii contribuției acestei ramuri de bază la crearea venitului național, la progresul general al țării.Realizările obținute în agricultură, creșterea simțitoare a producției agricole vegetale și animale, transformările sociale profunde în viața țărănimii și a satului românesc contemporan confirmă justețea politicii agrare a partidului, realismul măsurilor adoptate, într-o atmosferă de puternic entuziasm, delegații au dat o înaltă apreciere contribuției tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii generale a partidului, au subliniat marele său merit în îndrumarea agriculturii noastre socialiste. Munca sa neobosită pentru continua înflorire a patriei, înțelepciunea șl clarviziunea în conducerea partidului, a treburilor țării, constituie pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii, o înaltă pildă de pasiune și dăruire revoluționară pentru cauza socialismului, pentru fericirea și bunăstarea poporului.Subliniind meritele și calitățile de conducător eminent ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, toți delegații au susținut cu căldura realegerea sa în funcția de secretar general al partidului, garanție sigură a continuării cu consecvență și neabătut a liniei politice generale a partidului de propășire a patriei, de înflorire a națiunii noastre socialiste.în cadrul dezbaterilor secțiunii 

de agricultură și silvicultură, a- preciind eforturile mari pe care le face statul pentru lărgirea bazei materiale a agriculturii, delegații au exprimat acordul lor deplin cu obiectivele șl nivelele de producție prevăzute și au subliniat măsurile politice, tehnice și organizatorice menite să contribuie la realizarea întocmai a prevederilor din directive.Un loc important l-au ocupat problemele folosirii raționale și creșterii potențialului de producție a fondului funciar. Delegații au Insistat asupra necesității înlăturării oricăror forme de risipă șl degradare a terenurilor agricole, aplicării măsurilor de prevenire și stăvilire a eroziunii, îndiguire și desecare, de regularizare a unor cursuri de apă, precum și a urgentării introducerii evidenței, funciare.Delegații au relevat însemnătatea măsurilor de refacere, conservare și exploatare rațională a patrimoniului forestier, care reprezintă o importantă avuție națională.în mod deosebit a fost apreciat programul național de irigații — factor hotărîtor în obținerea de producții mari și stabile. în vederea înfăptuirii acestui program, delegații au propus ca organele a- gricole centrale, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Energiei E- lectrice și Ministerul Industriei Construcțiilor, să ia toate măsurile de asigurare la timp a documentațiilor, mașinilor, utilajelor și ma
SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE 

DE CONDUCERE, PLANIFICARE 
Șl FINANȚARE A ECONOMIEIDelegații Congresului al X-lea 

al Partidului Comunist Român, participanți la lucrările secțiunii pentru problemele de conducere, , planificare și finanțare a economiei, și-au exprimat adeziunea totală la Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciindu-1 ca un document programatic de însemnătate hotărîtoare pentru activitatea viitoare a partidului, a întregii națiuni socialiste, pentru înaintarea fermă a României pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. în același timp, 
s-a subliniat importanța deosebită a proiectului de Directive, pentru continuarea susținută a procesului 
de industrializare și dezvoltare in

terialelor de construcții necesare dării în funcțiune la termen, în cele mai bune condiții, a suprafețelor irigate. Unitățile de producție vor trebui să fie ajutate efectiv de organele agricole și de institutele de cercetări în exploatarea rațională a sistemelor de irigații, introducerea pe scară largă a tehnologiilor moderne, pregătirea și perfecționarea cadrelor.Evidențiind rezultatele bune obținute în mecanizarea lucrărilor agricole și mai ales la cultura cerealelor, participanții au arătat că organele agricole centrale și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini trebuie să urgenteze a- similarea, fabricarea și livrarea sistemei de mașini pentru terenurile în pantă, legumicultura, viticultură, pomicultură, să intensifice e- forturile pentru realizarea agregatelor necesare electrificării și mecanizării lucrărilor în fermele zootehnice.în vederea îmbunătățirii structurii îngrășămintelor chimice și sporirii eficienței lor, delegații au propus ca în cadrul volumului total de mijloace prevăzut pentru dezvoltarea acestui sector să se studieze posibilitatea creșterii ponderii îngrășămintelor complexe și a producerii unui sortiment mai larg de insectofungicide, ierbicl- de și biostimulatori.în dezbaterile ce au avut loc, mai mulți vorbitori au solicitat luarea de măsuri pentru mai buna organizare a producerii și generalizării în cultură a semințelor și materialului săditor de înaltă productivitate, îndeosebi la legume, cartofi, plante tehnice șl furajere, pomi fructiferi.Orientarea dată de conducerea partidului pentru profilarea producției zootehnice în cooperativele agricole, organizarea de complexe cu tehnologie modernă de creștere și îngrășare a porcinelor, bovinelor și păsărilor a fost apreciată ca deosebit de importantă pentru dezvoltarea zootehniei. Delegații au subliniat necesitatea unei mai bune corelări a creșterii animalelor cu baza furajeră, în primul rînd pe seama sporirii producției la unitatea de suprafață, a diversificării a- cesteia, a dezvoltării producerii industriale a furajelor combinate, îmbunătățirii pajiștilor naturale.Subliniind necesitatea aplicării cu mai multă hotărîre a măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii unităților agricole de’ stat, reprezentanții acestora s-au angajat să sporească randamentele la hectar și pe cap de animal, să reducă costurile de producție, astfel ca într-o perioadă scurtă întreprinderile agricole de stat să devină unități model, cu rezultate de producție și economice la nivelul celor mal bune ferme din țările cu agricultura avansată.Evidențiind creșterea continuă a rolului întreprinderilor de mecanizare a agriculturii în ridicarea producției agricole, delegații au cerut să fie luate măsuri eficiente de întărire a răspunderii lor în realizarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole, utilizarea deplină pe tot parcursul anului a mecanizatorilor, a tractoarelor și altor mașini, de îmbunătățire a întregii activități economico-finahciare, în care scop retribuirea mecanizatorilor să depindă și de rezultatele obținute în producție de cooperativele pe care le deservesc. De asemenea, s-a solicitat ca întreprinderile de mecanizare să se preocupe în mai mare măsură de introducerea mecanizării în zootehnie și să fie extinse mijloacele de prevenire și combatere a bolilor și dăunătorilor, inclusiv a aviației utilitare.Dezbătînd problemele activității cooperativelor agricole, participanții au apreciat că în ultimii ani un număr tot mai mare de cooperative obțin rezultate bune în producție, la nivelul întreprinderilor agricole de stat. în același timp s-au criticat neajunsurile din unele cooperative privind organizarea producției Și a muncii, folosirea pămîntului, a mijloacelor materiale și bănești/ Pentru punerea în valoare a resurselor mari existente în cooperative, delegații au cerut Consiliului Superior al Agriculturii și Uniunii Naționale a 

tensivă a agriculturii, pentru făurirea unei economii moderne — premisă de bază a sporirii avuției naționale și ridicării bunăstării întregului popor.Participanții, relevînd activitatea excepțional de bogată și rodnică desfășurată de Comitetiîl Central în intervalul dintre cele două congrese, au aprobat unanim politica internă și externă a Partidului Comunist Român, s-au angajat să depună întreaga lor putere de muncă pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului nostru.Exprimînd sentimentele de pro-- fundă stimă și prețuire față de secretarul general al partidului nostru, delegații au scos puternic 

Cooperativelor Agricole de Producție să treacă neîntîrziat Ia definitivarea și aplicarea pe teritoriu a zonării și microzonării producției, în scopul trecerii la profilarea cooperativelor agricole, la fundamentarea și stabilirea mai judicioasă a sarcinilor de plan.Așa cum s-a subliniat în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — una din căile de organizare superioară a producției în cooperative este extinderea formelor de asociere intercooperatiste, prin înființarea unor unități specializate în producția de furaje combinate, în creșterea și îngrășa- rea animalelor, ferme legumicole, plantații viti-pomicole, unități de prelucrare a produselor agricole.Relevînd experiența cooperativelor agricole fruntașe, delegații au arătat cu fapte concrete că singura cale de ridicare a producției și a bunăstării țăranilor cooperatori o constituie dezvoltarea continuă a averii obștești pe seama acumulărilor proprii. Realizarea volumului mare de investiții în cooperative necesită din partea organelor agricole, a Băncii Agricole, o preocupare sporită pentru sprijinirea cooperativelor în folosirea cît mai eficientă a fondurilor, în executarea la timp și de bună calitate a tuturor obiectivelor de investiții.în lucrările secțiunii s-a insistat asupra necesității perfecționării organizării și retribuției muncii, care să țină mai mult seama de condițiile concrete existente în cooperativele agricole de producție, în diferitele zone ale țării, să corespundă principiului general al retribuției socialiste, urmărindu-se ca cea mai mare parte a veniturilor membrilor să provină din munca efectuată în cadrul cooperativei. Totodată, s-a cerut uniunilor cooperatiste să asigure respectarea șl dezvoltarea democrației cooperatiste, să militeze pentru creșterea răspunderii tuturor cooperatorilor față de averea obștească, față de bunul mers al cooperativei, pentru întărirea disciplinei și a or- dinei interne în cooperative.în discuții s-au făcut referiri critice asupra activității organelor agricole, subliniindu-se necesitatea îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale Consiliului Superior al Agriculturii, ale Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție și a organelor lor teritoriale, delimitîndu-se mai bine sarcinile acestor organe în îndrumarea cooperativelor. Delegații au arătat că trebuie să se ia măsuri pentru folosirea mai bună a specialiștilor, în vederea creșterii răspunderii lor în conducerea efectivă a producției a- gricole., Apreciind rolul și aportul deosebit al organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității tuturor factorilor care participă la îndeplinirea sarcinilor îh agricultură, delegații au arătat că în centrul activității muncii de partid la sate trebuie să stea problemele îndeplinirii exemplare a sarcinilor de producție, întărirea economică și organizatorică a tuturor u- nităților agricole socialiste.Delegații participanți la lucrările secțiunii de agricultură și silvicultură și-au exprimat ferma convingere că potențialul și superioritatea agriculturii noastre socialiste, marile rezerve de care dispune, lărgirea bazei ei tehni- co-materiale, precum și hărnicia țărănimii, a mecanizatorilor și specialiștilor garantează înfăptuirea întocmai a obiectivelor puse de partid în fața agriculturii.în numele lucrătorilor de pe o- goarele patriei noastre, participanții la secțiune asigură Congresul, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vor depune toate eforturile, vor munci cu abnegație pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce vor reveni agriculturii în viitorul cincinal.
(Concluziile nu fost pre

zentate în cadrul secțiunii 
de tovarășu! IOSIF BANC).

în evidență rolul său de seamă, contribuția sa esențială la elaborarea și înfăptuirea liniei politice a partidului, la conducerea vastului proces de edificare a socialismului în România și au susținut cu căldură propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu — conducător eminent al partidului și statului. patriot și internaționalist înflăcărat — să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului.în cadrul, lucrărilor secțiunii s-a dat o deosebită apreciere activității creatoare a Comitetului Central, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu,/ pentru așezarea pe baze științifice a conducerii în toate domeniile vieții politice, economi

ce și sociale — sublinilndu-se justețea concepției partidului nostru privind perfecționarea formelor și metodelor de conducere, ca proces dialectic neîntrerupt, organic integrat în opera de edificare a orînduirii socialiste. S-a relevat, cu exemple convingătoare, că acolo unde s-au aplicat, măsurile de perfecționare a conducerii activității economice și sociale au avut urmări dintre cele mai favorabile asupra dezvoltării economiei, științei și culturii, a întregii noastre societăți. Tocmai pornind de la aceste rezultate s-a afirmat necesitatea de a se impulsiona aplicarea întregului ansamblu de măsuri adoptate la Conferința Națională a partidului, de a se trece la generalizarea acestor măsuri, pe baza experimentării, a confruntării cu practiGa, cu viața.• Multiplele aspecte ale planificării au reținut în mod deosebit atenția participanților la lucrările secțiunii. Ei au apreciat că nivelele, ritmurile și proporțiile stabilite în proiectul de Directive constituie o bază științifică, realistă, pentru elaborarea viitorului cincinal. în acest context, subliniindu-se importanța capitală, politică și economică, a repartiției raționale a venitului național între acumulare și consum, delegații au aprobat orientarea stabilită în Raportul general de a aloca în continuare o parte însemnată din venitul național pentru acumulare, de a îndrepta în mod prioritar investițiile și forța de muncă spre sectorul decisiv al dezvoltării sociale — producția materială. S-a remarcat deosebita însemnătate socială a politicii partidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării, de ridicare ■ a zonelor mai puțin dezvoltate și de promovare neabătută 
a acestei Orientări și în viitorul cincinal.în cursul dezbaterilor din secțiune au fost relevate efectele pozitive ale măsurilor luate după Congresul al IX-lea pentru îmbunătățirea planificării. Elaborarea planurilor pe baza propunerilor făcute de unitățile economice, cu participarea unui mare număr de specialiști, defalcarea planului cincinal pe ani și pe fiecare întreprindere, întocmirea, de programe prioritare privind dezvoltarea unor ramuri și sectoare de importanță deosebită pentru economia națională au contribuit la dimensionarea mai bună a sarcinilor de plan, la mobilizarea și valorificarea unor importante rezerve existente în economie, la întărirea rolului planurilor în dirijarea proceselor social- economice.Sarcinile trasate în doctimentela Congresului pentru perfecționarea activității de planificare — au a- rătat vorbitorii — impun ca ministerele, organele de sinteză economică, centralele industriale, întreprinderile să ia măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a modulul- de fundamentare a planurilor, pentru o mai bună cunoaștere și evaluare a capacităților de producție, a întregului potențial e- conomic, în vederea valorificării superioare a resurselor și ridicării rentabilității.S-a subliniat necesitatea ca tovarăși din conducerea ministerelor, organelor de sinteză economică, specialiștii să se deplaseze mai mult în întreprinderi și pe șantiere, să consacre o mai mare parte a activității lor pentru a asigura rezolvarea operativă și competentă a problemelor privind atît realizarea sarcinilor curente de plan, cît și elaborarea programelor a- nuale și de perspectivă. Au fost aduse critici modului în care se eșalonează planul de producție, de investiții și de export, subliniindu-se neajunsurile pe care le are tendința de a concentra în prea mare măsură sarcinile în partea â doua a anului și cu deosebire în ultimul trimestru. Pentru a crea condițiile necesare desfășurării u- nei activități ritmice în toate unitățile economice . s-a propus ca ' ministerele. împreună cu organele economice de sinteză, să acorde o atenție mai mare eșalonării judicioase a prevederilor de plan pe trimestre, să ia măsuri în vederea asigurării unei stabilități mai mari a planurilor, evitării deselor modificări în programele de producție ale întreprinderilor.în vederea ridicării calitative a muncii de planificare și de fundamentare a deciziilor în condițiile deplasării unor atribuții și competențe spre unitățile economice de bază, numeroși vorbitori au subliniat necesitatea îmbunătățirii conținutului indicatorilor economici, raționalizării și creșterii-operativității sistemului informațional, extinderii prelucrării automate a datelor. S-au relevat ca un început bun preocupările Comitetului de Stat al Planificării, ministerelor și organelor economice centrale, ale unor întreprinderi, unități științifice și de învățămînt pentru aplicarea în economie a matematicii, ciberneticii și informaticii, a cercetărilor operaționale. Apreciin- du-se activitatea desfășurată pentru elaborarea balanței legăturilor dintre ramurile economiei naționale, s-a arătat că se impune urgentarea trecerii la folosirea acestui instrument științific în munca de planificare, la întocmirea mai multor variante de plan, la stabilirea ritmurilor și proporțiilor optime ale» creșterii economice. S-a subliniat necesitatea unei mai strînse conlucrări între organele centrale de sinteză economică, ministere, institute de cercetare și catedre universitare. în scopul intensificării activității de investigare a fenomenelor și proceselor ' economice. al folosirii pe scară mai largă a tehnicilor moderne de anali

ză și prognoză, de modelare și programare economică.Una dintre problemele deosebit de mult dezbătută în secțiune a fost aceea a asigurării bazei ma-, teriale a planului, a aprovizionării ritmice a întreprinderilor. în mod special s-a insistat asupra cerinței de s se corela mai bine programele de producție și de investiții cu resursele de aprovizionare, de a se fundamenta științific normele de consum și stocurile de materii prime, de a se folosi economicos și cu răspundere resursele materiale. O cerință unanimă a vorbitorilor a fost urgentarea aplicării — de către ministere,- centrale industriale și Departamentul aprovizionării — a întregului complex de măsuri stabilit de Conferința Națională a partidului pentru perfecționarea, de sus și pînă jos, a sistemului de aprovizionare tehnico-materială.O mare atenție s-a acordat în cadrul lucrărilor secțiunii problemelor perfecționării sistemului financiar și de credit, re- levîndu-se însemnătatea deosebită a folosirii mai .active a pîrghiilor financiare, a accelerării vitezei de rotație a fondurilor, a sporirii rentabilității și creșterii rolului beneficiului în activitatea economică.Criticînd faptul că în multe întreprinderi există importante valori materiale imobilizate, participanții au cerut ca ministerele și organele centrale de sinteză eco nomică să se preocupe, mai mult de această problemă, să ia măsuri operative pentru redistribuirea mașinilor și utilajelor care stau nefoloșite, precum și a stocurilor supranormative, să sprijine întreprinderile în asigurarea ‘cu comenzi și contracte ferme, să urmărească respectarea strictă a acestora, să ia toate măsurile pentru angajarea deplină a valorilor materiale în circuitul economic.Delegații s-au referit, de asemenea, la faptul că în economia noastră se fabrică încă o serie de produse cu pierderi, unele întreprinderi șl activități economice con- tinuînd să primească dotații de la bugetul statului. Pentru a înlătura această situație s-a cerut ca ministerele economice, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Consiliul economic, Co- ‘mitetul pentru prețuri și băncile să analizeze împreună cu întreprinderile și să propună măsuri de
SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE 

SOCIALE Șl NIVEL DE TRASSecțiunea pentru problemele sociale și nivel de trai s-a întrunit în două ședințe cu participarea a 142 delegați și 38 invitați.La începutul lucrărilor, secțiunea a fost informată cu privire la cele aproape 500 propuneri care au rezultat din dezbaterea Tezelor și proiectului de Directive în adunările și conferințele de partid, în a- dunările organizațiilor de masă și obștești premergătoare Congresului și care se referă la problemele sociale și ale nivelului de trai.La dezbaterile ce au avut loc în secțiune au luat cuvîntul 30 delegați și invitați. Discuțiile, cît și propunerile s-au caracterizat prin- tr-un înalt spirit de răspundere și dorința unanimă de a găsi soluții cît mai bune pentru înfăptuirea măsurilor prevăzute în proiectul de Directive în legătură cu problemele sociale și de nivel de trai. Desfășurarea lucrărilor a confirmat justețea hotărîrii adoptate de Congres cu privire la organizarea secțiunilor pe probleme.Secțiunea prezintă Congresului următoarele concluzii asupra dezbaterilor :1. Secțiunea apreciază că Raportul Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român prezentat de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă o a- naliză științifică, de pe pozițiile marxism-leninismului creator, a drumului parcurs de Partidul Comunist Român și de poporul român, îndeosebi în ultimii patru ani, și, totodată, o prefigurare pe cît de realistă pe atît de înălțătoare a imaginii țării noastre in următorii 5—10 ani. Secțiunea își însușește în întregime conținutul Raportului Comitetului Central, al 'proiectului de Directive și al celorlalte documente prezentate spre aprobare Congresului.în anii care s-au scurs din actualul cincinal, conducerea de partid și de stat a făcut eforturi deosebite pentru folosirea tuturor posibilităților economiei în vederea creșterii nivelului de trai, existînd toate perspectivele pentru ca, în ansamblu, sarcinile trasate de Congresul al (X-lea pentru ridicarea bunăstării poporului să fie îndeplinite pînă la sfirșitul anului 1970.Totodată prevederile cuprinse în documentele supuse Congresului al X-lea reflectă.^în ansamblu] lor, țelul suprem al politicii' partidului nostru care este satisfacerea pe un plan mereu mai înalt a nevoilor materiale și spirituale ale poporului ; ele asigură toate mijloacele materiale și bănești pentru creșterea nivelului de trai corespunzător posibilităților ce se vor crea de economia noastră în perioada 1971—1975, cît și condițiile pentru satisfacerea într-o măsură mai mare a nevoilor materiale și spirituale ale poporului în perioada următoare.Secțiunea dă o înaltă apreciere și își exprimă adeziunea totală la 

reducere a cheltuielilor de producție, a pierderilor din economie, de creștere mai accentuată a rentabilității în toate sectoarele și unitățile economice. A reieșit necesitatea perfecționării controlului financiar bancar, a coordonării mai buna 
a acestuia de către organele centrale, a accentuării rolului preventiv al controlului și sporirii contribuției sale la întărirea disciplinei de plan și financiare, la folosirea cu maximă eficiență a fondurilor materiale și bănești din economie.în cadrul dezbaterilor, numeroși delegați s-au referit la perfecționarea formelor și metodelor de conducere și organizare în economia națională. A fost relevată justețea măsurilor luate de partidul nostru pentru îmbinarea armonioasă a conducerii centralizate, unitare, pe bază de plan, cu lărgirea atribuțiilor și competențelor întreprinderilor, centralelor și ministerelor, orientare fundamentală în conducerea și organizarea modernă a economiei. Vorbitorii au evidențiat, prin numeroase exemple, urmările pozitive pe care le au pentru elaborarea și executarea planului, pentru buna gospodărire a resurselor și sporirea eficienței producției, introducerea principiului conducerii colective în economie, înființarea comitetelor de direcție din întreprinderi și a consiliilor de administrație din centrale, perfecționarea activității colegiilor din ministere, precum și institu- ționalizarea adunărilor generale ale salariaților. Ei au arătat consecințele nefavorabile pe care le-a a- vut conducerea unipersonală, men- ționînd că aceasta a generat în trecut fenomene de voluntarism și subiectivism în conducerea activității economice.în vederea îmbunătățirii activității de conducere, s-a subliniat necesitatea de a se acorda o mai mare atenție problemelor privind înființarea, organizarea și funcționarea centralelor industriale și a grupurilor de întreprinderi, pentru ca acestea să reprezinte unități economice • organic integrate, să se realizeze în forme organizatorice variate, corespunzător particularităților procesului de concentrare a producției.Evidențiind eficiența acțiunii inițiate de conducerea partidului pentru organizarea științifică a producției și a muncii, delegații care 

orientarea științific fundamentată din Raportul Comitetului Central cu privire la necesitatea asigurării unei rate înalte a acumulării, singura cale realistă în condițiile concrete ale țării noastre și a revoluției tehnico-științifice contemporane, pentru dezvoltarea în ritm susținut a forțelor de producție, sporirea avuției naționale, condiție e- sențială a ridicării continue a nivelului de trai.2. în cuvîntul lor, delegații și invitații care au participat la dezbateri au făcut numeroase propuneri cu privire la perfecționarea în continuare a sistemului de cointeresare materială în diferite ramuri ale economiei naționale, inclusiv în cooperativele agricole de producție, aplicarea legii pensiilor și a altor probleme privind asigurările sociale și asistența socială, îmbunătățirea condițiilor de muncă și odihnă, acordarea unei atenții deosebite în acest sens femeilor și tineretului. De asemenea, su fost făcute propuneri cu privire Ia îmbunătățirea aprovizionării populației și la extinderea rețelei de desfacere și de prestări de servicii, înființarea de noi spitale și policlinici, mai buna organizare a a- sistenței medicale în general și în particular, în stațiunile balneo-cli- materice, îmbunătățirea condițiilor de locuit, edilitare și de gospodărie comunală.Totodată, delegații au făcut observații critice justificate la adresa conducerii unor ministere, organe centrale și locale, cu privire la modul în care acestea își îndeplinesc sarcinile de ordin soția! ce le revin și la felul în care rezolvă sesizările și propunerile oamenilor muncii. în același timp, s-au adus critici cu privire la încălcarea de către unele cadre din conducerile unor întreprinderi și instituții a legislației muncii, cerîndu-se luarea tuturor măsurilor necesare de către comitetele de direcție pentru stricta ei respectare atît în ce privește disciplina muncii cît și în ce privește drepturile angajatilor.3. Examinarea propunerilor rezultate din dezbaterea documentelor, în lumina mijloacelor și măsurilor avute în vedere la întocmirea lucrărilor de fundamentare a Directivelor, arată că unele dintre acestea se referă la măsuri ce pot fii luate în cadrul actualelor reglementări și posibilități. Asemenea propuneri se referă la așezarea mai corespunzătoare a elementelor noului sistem de salarizare pe diferite ramuri și categorii de salariați, o dată cu definitivarea acestuia, înfăptuirea mai consecventă a măsurilor de protecție a muncii, corelarea mai judicioasă a fondului de marfă cu cererile și preferințele consumatorilor, re partizarea mărfurilor pe teritoriu în raport cu specificul econorpic și de consum al județelor, dezvoltarea rețelei unităților prestatoare de servicii și asigurarea cadrelor calificate necesare în acest scop, asigurarea stabilității nivelului general al pre

au luat cuvîntul au arătat că esta necesar să se extindă această acțiune în toate întreprinderile industriale, în construcții, transporturi, agricultură și circulația mărfurilor, precum și în alte domenii, astfel îneît fiecare unitațe să fie organizată rațional, să valorifice din plin potențialul material șl uman de care dispune.în dezbateri s-a reliefat puternic, cu exemple concrete, munca rodnică plină de răspundere desfășurată de comitetele județene, municipale, orășenești și comunale de partid, de organele și organizațiile de partid dini întreprinderi și alte unități economice. Pe drept cuvînt s-a remarcat că în ultimii ani, mai mult ca oricînd, organele și organizațiile de partid, de la comitetul județean și pînă la comitetele de partid din întreprinderi, au pus în centrul activității lor problemele economice, legate de elaborarea și îndeplinirea planului, de respectarea disciplinei de plan și financiare, de folosirea rațională a resurselor materiale și de muncă, pentru creșterea rentabilității activității economice. S-au arătat de a- semenea posibilitățile ce există ca organizațiile de partid, comisiile economice să-și sporească contribuția la studierea și rezolvarea problemelor economice din teritoriu, la perfecționarea conducerii și organizării producției, la identificarea și utilizarea rezervelor din întreprinderi.Participanții la secțiunea pentru problemele de conducere, planificare și finanțare a economiei exprimă vii mulțumiri Congresului partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru organizarea lucrărilor pe secțiuni, care a permis să se efectueze un larg schimb de opinii, o fructuoasă confruntare a punctelor de vedere, să se analizeze aprofundat problemele perfecționării activității economice. Lucrările secțiunii au constituit astfel încă o manifestare concludentă a procesului de continuă adîncire a democratismului în activitatea de partid, în întreaga viață 
a societății noastre.

(Concluziile tm fost pre
zentate în cadrul sec
țiunii de tovarășul MANEA 
MANESCU).

țurilor, mai ales la bunurile de larg consum. Secțiunea consideră că a^ ceste propuneri trebuie transmise jninisterelor și organelor centrale de resort, spre a fi examinate cu cea mai mare atenție și soluționate în cadrul lucrărilor de definitivare a planului de stat pe perioada 1971— 1975 și în cadrul activității lor curente, pe baza atribuțiilor ce le revin.Rezolvarea unui alt grup de probleme dezbătute în cadrul secțiunii, cum sînt cele referitoare la aplicarea unor noi măsuri privind asigurările sociale, asistența socială, protecția muncii, reglementarea utilizării beneficiilor peste plan și altele, vor putea fi în bună parte avute în vedere în activitatea de perfecționare a legislației în vigoare, în lumina hotărîrilor Congresului nostru, la elaborarea noului cod al muncii și a altor reglementări privind raporturile de muncă.în sfîrșit, o a treia grupă de probleme ridicate, cum ar fi, de pildă, creșterea într-o proporție riiai mare a salariului real, a\pensiilor, reducerea timpului de lucru, construirea unui număr mai mare de locuințe, spitale și alte obiective so- cial-culturale, peste cele prevăzute în lucrările de fundamentare a Directivelor, depășind mijloacele materiale și bănești prevăzute în a- cest scop pentru perioada 1971— 1975 urmează a fi reținute pentru a fi examinate în perioada următoare pe măsura creării condițiilor materiale necesare.4. Secțiunea împărtășește întru- totul sarcinile cuprinse în Raportul prezentat • de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea imperioasă a creșterii continue a e- ficienței economice în toate ramurile și activitățile. Numai pe calea valorificării superioare a resurselor naturale și umane, a utilizării cît mai depline și raționale a capacităților de producție, a reducerii cheltuielilor materiale, a unei mai bune organizări a producției și a muncii Se va putea obține o înaltă productivitate în toate sectoarele de activitate, creșterea mai rapidă a produsului social si venitului national. temelia ridicării continue a nivelului de trai material și cultural al poporului.în același-timp s-a subliniat că creșterea nivelului de trai depinde nu numai de volumul mijloacelor destinate acestui scop, ci în mare măsură și de modul în care acestea sînt folosite. De aceea, secțiunea consideră necesar să se ceară tuturor organelor centrale și locale care au sarcini în domeniul problemelor sociale și ale nivelului de trai să-și îmbunătățească simțitor activitatea, astfel îneît pe de o parte să se asigure o cît mai bună gospodărire a mijloacelor materiale și bănești destinate în acest scop, iar ne de altă parte să se manifeste maximum de solicitudine și operativitate în rezolvarea, în baza posibilităților o- ferite de economie, a problemelor 
(Continuare în pag. a XHI-a)
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CONCLUZIILE SECȚIUNILOR PE PROBLEME 
ALE CONGRESULUI AL X-LEA AL P. C. R.

(Urmare din pag. a XII-a) pe care le ridică viața de fiecare 
zi a oamenilor muncii.

★Secțiunea pentru probleme socia
le și nivel de trai susține în unanimitate propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Co-
SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE 

RELAȚIILOR ECONOMICE 
INTERNATIONALESecțiunea pentru problemele relațiilor economice internaționale analizînd prevederile în acest domeniu din proiectul Directivelor și orientărilor cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al P.C.R., apreciază unanim că aceste prevederi corespund întrutotul cerințelor imediate și de perspectivă ale dezvoltării economiei noastre naționale și deschid noi posibilități pentru lărgirea și adîncirea participării României la dezvoltarea relațiilor economice internaționale în spiritul principiilor și normelor fundamentale ale raporturilor dintre state, egale și suverane.Toți participanții la lucrările din cadrul secțiunii și-au exprimat acordul unanim cu propunerea susținută de întregul partid, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de înaltă răspundere de secretar general al partidului. Delegații care au luat cuvîntul în -adrul secțiunii au dat o înaltă apreciere prevederilor din documentele Congrfesului, și-au exprimat adeziunea totală față de politica internă și externă a partidului nostru și hotărîrea lor de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a mărețului program de dezvoltare a României socialiste în deceniul următor.Dezbaterile secțiunii au relevat cfi j./roblemele de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico- științifică au stat în permanență în atenția conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ele formînd obiectul unor profunde analize la Conferința Națională a partidului, la plenarele Comitetului Central din decembrie 1966 și martie 1967, precum și la consfătuirile pe ramuri ale economiei naționale. In cuvîntul lor, unii vorbitori au subliniat faptul că unele din măsurile prevăzute de Conferința Națională a P.C.R., de plenarele Comitetului '■"antral ca și de consfătuirea privind activitatea de comerț exterior din februarie 1967 nu s-au aplicat încă. Secțiunea propune ca în continuare organele care participă la activitatea de relații economice externe să grăbească aplicarea indicațiilor date și a hotărîrilor adoptate.In dezbaterile care au avut loc s-a scos în evidență faptul că în anii 1966—1968 comerțul exterior al României a crescut într-un ritm susținut, înregistrîndu-se și o îmbunătățire a structurii acestuia. Volumul comerțului exterior pe locuitor a crescut cu peste 36%, iar ca urmare a creșterii ponderii produselor cu un grad superior de prelucrare a continuat să se îmbunătățească raportul de schimb : astfel, dacă în 1965, pentru o tonă marfă importată trebuia să exportăm două tone de produse românești, în 1968 au fost necesare numai 1,4 tone.Insușindu-și pe deplin conținutul Directivelor și criticînd unele reglementări depășite care frînează activitatea de comerț exterior, secțiunea a fost preocupată să identifice căile, metodele, măsurile necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor lor, făcînd numeroase propuneri concrete în acest sens. Sintetizînd ideile de bază din aceste propuneri, rezultă în principal necesitatea ca o atenție primordială să se acorde încheierii din timp, încă înainte de începerea noului plan cincinal, a acordurilor comerciale de lungă durată și a unui număr cît mai mare de contracte pe termen lung, îndeosebi pentru principalele materii prime și materiale, instalații complexe, mașini și utilaje cu ciclu lung de fabricație ; pentru fundamentarea profilării de capacități de producție destinate exportului, se consideră necesar să se întocmească studii de prognoză și de conjunctură a pieței mondiale în ' vederea cunoașterii tendințelor producției, consumului și a curentelor comerciale. Totodată, este oportună elaborarea unui sistem de cointeresare a întreprinderilor furnizoare de mărfuri la export și a întreprinderilor de comerț exterior corelat cu aportul lor la dezvoltarea exportului și la creșterea eficienței acestuia.In această ordine de idei, în dezbaterile din secțiune s-a scos în evidență importanța deosebită a ■ măsurilor care sînt necesare pentru a aduce la îndeplinire sarcinile cuprinse în raportul Comitetului Central referitoare la sporirea eficienței comerțului exterior pentru a avea în toate schimburile internaționale o poziție avantajoasă.In acțiunea de sporire a eficienței comerțului exterior și a rentabilității exportului, secțiunea atrage atenția asupra necesității fabricării unor produse cît mai competitive, sub aspect tehnic, econo

mic șl al prezentării, realizate cu 

mitetului Central al partidului, a- vînd în vedere calitățile remarcabile pe care le-a dovedit în conducerea partidului și statului nostru. Totodată secțiunea își exprimă convingerea că aplicarea hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului va determina, o dată cu dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, realizarea unui nou și deosebit de 

costuri reduse ; modernizării permanente a producției de export, astfel încît să se țină pasul cu cerințele și exigențele . în continuă modificare ale pieței mondiale; ridicării calității produselor, astfel încît ele să po'ată face față concurenței care se intensifică pe piețe externe ; în comercializarea produselor pe piețele externe, să se folosească și asemenea forme ca societăți comerciale mixte, vînzări în consignație, expoziții cu vînzare etc. In ceea ce privește importul, se impune analizarea cît mai profundă și judicioasă a nevoilor economiei naționale, ținînd seama de creșterea posibilităților producției interne ; aprovizionarea ritmică, în termenele necesare, a economiei naționale cu produsele din străinătate.Cu deplină competență și răspundere, mulți delegați au subliniat, în cuvîntul lor, necesitatea întreprinderii de măsuri eficiente pentru lichidarea fenomenelor de centralism excesiv, de birocratism, prin reducerea circuitului greoi ce-1 urmează rezolvarea problemelor legate de specificarea, precizarea, contractarea și finalizarea actelor necesare efectuării operațiunilor de import-export, de asemenea, îmbunătățirea modului de planificare a sarcinilor de export și import și de stabilire a cheltuielilor de producție, de comercializare a mărfurilor destinate exportului și pe a-ceastă bază să se aprecieze cursul real de revenire.Strîns legat de buna desfășurare 
a comerțului exterior, se ridică problema dezvoltării mai rapide a capacităților de transport proprii și a organizării mai raționale și mai eficiente a activității în domeniul transporturilor internaționale, pentru asigurarea la timp a volumelor sporite de exporturi și importuri, a materiilor prime, materiale și utilaje, cu cheltuieli cît mai reduse, concomitent cu sporirea a- portului în devize realizat pe calea efectuării unor servicii de transporturi pențru terți.Experiența confirmă că în cursul realizării planurilor apar posibilități pentru depășirea prevederilor inițiale. Pe această bază ' secțiunea recomandă ca în lucrările de elaborare a planului pe perioada următoare, o atenție deosebită să se acorde identificării unor atari resurse, îndeosebi pentru sporirea exportului peste nivelul avut în

»

CADRELOR, ÎNVÂTĂMÎNT Și ȘTIINȚĂDelegații participanți la secțiunea pentru problemele pregătirii forței'de muncă, a cadrelor, învă- țămînt și știință își exprimă acordul deplin față de amplul și însu- flețitorul program prezentat în Raportul secretarului general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu — raport care jalonează obiectivele majore ale dezvoltării viitoare a patriei noastre. Dezbaterile, la care au participat 25 de vorbitori, au prilejuit manifestarea totalei adeziuni la o- rientarea dată în Raport pentru domeniile care au făcut obiectul activității secțiunii, precum și la prevederile proiectului de Directive. Prin măsurile preconizate, școala și cercetarea științifică își vor spori rolul de mare însemnătate ce le revine în făurirea societății socialiste multilateral dezvol-’ tate.Evidențiind schimbările care au intervenit în perioada construcției socialismului în structura societății, sporirea numerică a clasei muncitoare, creșterea ponderii specialiștilor, participanții la discuții au apreciat în unanimitate că prevederile din documentele prezentate Congresului asigură continuarea acestui proces, ridicarea gradului de utilizare a forței de muncă și integrarea unui număr tot mai mare de oameni în sfera producției materiale.Crearea de noi ramuri și sub- ramuri în economia națională, introducerea pe scară tot mai largă a tehnicii moderne, impun economisirea și folosirea judicioasă a forței de muncă. Este necesară stabilirea unei structuri raționale a personalului din întreprinderi și instituții, care să asigure proporții, corespunzătoare cerințelor reale, între cadrele cu studii superioare, cele cu pregătire medie și muncitorii calificați, cît și între personalul ocupat direct în producție și cel din activitățile administrative. Va trebui să crească preocuparea pentru o mai bună distribuire a forței de muncă pe ra- 

important pas înainte In ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului român.
(Concluziile au fost pre

zentate în cadrul secțiunii 
de tovarășul PETRE LUPU).

vedere în creșterea globală a comerțului exterior prevăzută în Directive.Turismul internațional dispune de largi, posibilități de dezvoltare și capătă o importanță crescîndă ca sursă de venituri valutare. In acțiunea de valorificare a potențialului turistic — prin extinderea turismului pe litoral și, mai accentuat decît pînă acum în celelalte zone din țară — va fi, necesar să se promoveze diversificarea bazei materiale, potrivit cerințelor diferitelor categorii de turiști, forme adecvate de cooperare, precum și metode moderne de cercetare a fenomenului turistic în toate laturile sale esențiale. De asemenea, va trebui să se acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității serviciilor prestate, cerință prioritară în dezvoltarea circulației turistice.Dezvoltarea relațiilor economice internaționale ale României implică lărgirea în continuare a cooperării internaționale economice și tehni- co-științifice. Acordurile, contractele și înțelegerile încheiate pînă în prezent de România s-au dovedit eficiente, prin contribuția adusă la realizarea unor obiective economice, la lărgirea schimburilor comerciale, justificînd pe deplin acțiunile întreprinse. Secțiunea apreciază că, pentru folosirea cît mai deplină a avantajelor cooperării internaționale, se cere să se lărgească activitatea de elaborare a unor programe cît mai concrete, acțiunile de cooperare • urmînd să fie convenite într-o măsură cît mai mare înainte de începerea planului cincinal și dezvoltate apoi în cursul planurilor anuale ; să se folosească forme variate, ca : investiții comune pentru satisfacerea nevoilor de materii prime, înființarea unor întreprinderi mixte cu caracter productiv sau de comercializare a produselor ; cooperarea în e- fectuarea de prospectări și explorări pentru valorificarea resurselor naturale ale țării noastre sau în alte țări. Apare necesar să se acorde o atenție deosebită creșterii operativității în studierea și perfectarea acțiunilor de cooperare. Adîncirea legăturii organice între știință și producție, scurtarea ciclului de cer- cetare-valorificare, ’ amploarea cercetărilor de dezvoltare, conduc în mod obiectiv la necesitatea împletirii cooperării economice cu cooperarea științifică și tehnică în general și în special în acele domenii care au un rol hotărîtor în 

muri de activitate și de dirijare a ei cu precădere spre sectoarele productive, unde se manifestă lipsă de mînă de lucru și în mod deosebit pentru satisfacerea nevoilor de muncitori calificați și specialiști în noile întreprinderi.Caracterul dinamic ăl economiei moderne implică perfecționarea necontenită a pregătirii profesionale, calificarea pe profile mai largi și policalificarea cadrelor, care vor permite o mobilitate și o capacitate de adaptare mai mare a acestora la noile cerințe, o utilizare mai eficientă a lor.Participanții la discuții au relevat necesitatea de a se continua lucrările de prognoză privind forța de muncă și structura acesteia, pentru o perioadă mai îndelungată. Aceste lucrări vor sta la baza definitivării programului special de pregătire a cadrelor — parte integrantă a viitorului plan cincinal și a schiței de dezvoltare economică și socială a țării pînă în 1980.Subliniind înalta misiune a școlii în ridicarea gradului de cultură și îmbogățirea vieții spirituale 
a întregului popor, cît și în formarea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate socială, participanții s-au raliat aprecierii cuprinse în Raport că Directivele C.C. al P.C.R. și Legea învățămîntului asigură orientarea și cadrul de dezvoltare a învățămîntului pe o lungă perioadă de timp.Generalizarea școlii de zece ani 
a fost apreciată în secțiune ca un moment de seamă în dezvoltarea culturii și civilizației din patria noastră. S-a insistat asupra eforturilor deosebite care se cer făcute în vederea bunei funcționări a școlii de zece ani încă din primul an de existență. Evidențiind lipsurile ce se fac simțite în asigurarea cu cadre didactice calificate a rețelei școlare, s-a cerut Ministerului învățămîntului să ia măsuri eficiente pentru înlăturarea" acestor neajunsuri.Folosirea cu maximum de ran- 

%

promovarea progresului tehnic și științific. în cursul lucrărilor de definitivare a viitorului cincinal, este necesar a fi avute în vedere și asigurate prin plan mijloacele materiale și financiare necesare extinderii acestor acțiuni. în dezbaterile secțiunii, s-a evidențiat necesitatea ca, în a- plicarea măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale să se asigure formele organizatorice, normele și competențele pentru ca ministerele, centralele, industriale și întreprinderile să participe mai direct și operativ la dezvoltarea schimburilor comerciale externe și la activitatea de cooperare economică și tehnico-știin- țifică.în dezvoltarea colaborării și cooperării economice și tehnico-ști- ințifice a țării noastre, un rol important revine activității desfășurate în organizațiile internaționale. Ca urmare a hotărîrilor Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 21 mai a.c., care a aprobat în unanimitate documentele adoptate de Sesiunea a XXIII-a specială a C.A.E.R.X este necesar să. se acorde, în continuare, atenție studierii posibilităților de lărgire și adîncire a colaborării și cooperării economice și tehnico- științifice cu țările membre ale acestei organizații, precum și ale celorlalte organizații internaționale ale țărilor socialiste, pe baza principiilor internaționalismului socialist, egalității depline în drepturi, respectării suveranității și independenței naționale, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. în același timp este necesar să se fructifice mai deplin posibilitățile și avantajele pe care le oferă participarea României la o serie de alte organizații internaționale de colaborare economică și tehnico- științifică.Pentru asigurarea în condiții cît mai bune a lărgirii și intensificării activității de relații economice externe, secțiunea consideră necesar să se releve atenția deosebită ce trebuie acordată pregătirii cadrelor și ridicării calificării lucrătorilor din întregul sistem al acestor relații, îmbunătățirii generale a stilului și metodelor de muncă, prin creșterea inițiativei, operativității și promptitudinii în examinarea și rezolvarea problemelor.Dezbaterile care au avut lob înainte și în timpul Congresului au dovedit că lucrătorii care activează în domeniul relațiilor economice externe, al colaborării șț cooperării economice, științifice" și tehnice, la fel cu toți ceilalți oameni ai muncii din România, vor depune, sub conducerea și'îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, toate eforturile pentru realizarea sarcinilor care decurg din documentele ce se vor aproba, convinși că, prin aceasta, contribuie la măreața operă de edificare în țara noastră a societății socialiste multilateral dezvoltată.
(Cosîclugiile cu fost pre

zentate în cadrul secțiunii 
de tovarășul GHEORGHE 
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dament a tehnicii moderne, realizarea unei productivități mai înalte a muncii sociale impun creșterea numărului și ponderii muncitorilor pregătiți prin școli profesionale, ucenicie la locul de muncă, cursuri de calificare — adaptate, ca durată și conținut, la specificul ramurilor și la gradul de complexitate a meseriilor. S-a subliniat justețea orientării potrivit căreia, în condițiile generalizării școlii de 10 ani, se va trece la reducerea duratei în - în- vățămîntul profesional, instruirea elevilor realizîndu-se în principal în procesul de producție. Șe va asigura astfel o mai rapidă integrare a absolvenților în munca productivă. Acest din urmă obiectiv trebuie urmărit cu perseverență în învățămîntul de toate gradele destinat pregătirii de cadre.Pentru a lichida rămînerea în urmă în ce privește formarea de cadre medii și a cuprinde o parte tot mare a absolvenților de școli generale în forme de învățământ cu finalitate practică precisă, s-a propus să se sporească, în continuare, cifrele de școlarizare la liceele de specialitate, precum și ponderea elevilor din aceste școli în totalul elevilor din învățămîntul liceal. Discuțiile au reliefat importanța socială a orientării spre producție a absolvenților liceelor de cultură generală, necuprinși în învățămîntul superior, necesitatea pregătirii acestora prin școli post- liceale sau a calificării lor în diferite profesiuni prin forme variate de instruire.In acord cu ideile privind perfecționarea învățămîntului superior cuprinse în Raport și proiectul de Directive, vorbitorii au exprimat cerința ca senatele și consiliile profesorale, cadrele didactice, sub îndrumarea Ministerului învățămîntului, să continue acțiunea de îmbunătățire și modernizare a programelor, cursurilor și manualelor, cît și a metodelor de transmitere și însușire a cunoștințelor, să acționeze cu hotărîre împotriva ru

tinei și insuficientei receptivități față de elementele noi aduse de progresul științei și tehnicii.Trebuie luate măsuri pentru pregătirea, în număr sporit, a specialiștilor în domenii care implică rezolvarea unor sarcini complexe la scară națională, cum sînt: energetica nucleară, calculatoarele electronice și tehnica de calcul, automatica, mecanica fină, analiza și modelarea proceselor economice, organizarea și conducerea producției și a muncii.Revoluția tehnico-științifică contemporană implică împrospătarea și completarea permanentă a cunoștințelor specialiștilor la toate nivelele. în acest scop, alături de activitatea de autoperfecționare a cadrelor, este necesar să funcționeze un sistem temeinic organizat de cursuri postuniversitare, de reciclare și de specializare în institutele de învățământ, de cercetare și în întreprinderi.Importantul rol formativ și educativ al învățămîntului cere maxima utilizare a posibilităților de care dispune școala, pentru educarea ideologică, etică și civică a elevilor și studenților, pentru pregătirea acestora în spiritul unei înalte responsabilități sociale. în această operă, școala va trebui să conlucreze strîns, și în viitor, cu organizațiile U.T.C. și de pionieri, cu alte instituții și organizații de masă și obștești. Alături de temeinice cunoștințe de cultură generală și profesionale, școala trebuie să asigure însușirea profundă de către elevi și studenți a concepției despre lume și viață a partidului; ea trebuie să ajute tineretul din școli și facultăți să dobîndească un mod de gîndire de sine stătător, să cultive în rîndul acestuia pasiunea, pentru investigația științifică.Ministerul învățămîntului, ținînd seama de observațiile critice și recomandările ce i-au fost adresate, trebuie să îmbunătățească îndrumarea și controlul asupra întregului sistem școlar, munca de concepție în toate problemele în- vățămîntului, să desfășoare cu perseverență și operativitate activitatea organizatorică de aplicare în viață a hotărîrilor de partid și de itat.Dezbătînd principalele probleme ale dezvoltării științei, vorbitorii s-au referit pe larg la rolul ce-i revine cercetării științifice ca latură inseparabilă a proceselor de producție materială.
SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE 
DEZVOLTĂRII ORÎNDUIRII SOCIALE
Cel 30 delegați șl Invitați care au luat cuvîntul, toți participanții la lucrările secțiunii pentru problemele dezvoltării orînduirii sociale și de stat au apreciat în mod deosebit activitatea laborioasă desfășurată de partid, de Comitetul său Central și personal de secretarul general, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, pentru edificarea socialismului în patria noastră, pentru sporirea necontenită a prestigiului României pe arena internațională.în unanimitate și cu legitimă mîndrie, delegații și-au exprimat adeziunea lor totală față de raportul Comitetului Central, proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, precum și față de modificările din Statutul partidului, dînd o înaltă aprecierea conținutului acestor documente marxist- leniniste de o mare valoare teoretică și practică. Documentele Congresului fundamentează din punct de vedere teoretic și abordează în mod științific profund novator, pe baza condițiilor concrete din țara noastră, problemele legate de creșterea rolului statului, lărgirea democrației socialiste, dezvoltarea continuă a națiunii socialiste, întărirea legalității și apărarea patriei socialiste.Participanții la lucrările secțiunii, în deplin acord cu Raportul Comitetului Central, consideră că mărețele sarcini ce decurg din programul de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste impun conținua întărire a statului pentru a fi în măsură să desfășoare o largă și intensă activitate pentru organizarea, planificarea și conducerea economiei naționale, apărarea proprietății obștești, dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii, apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului.Dezbaterile au evidențiat contribuția teoretică originală de o importanță politică deosebită a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la definirea rolului, locului și a perspectivelor de dezvoltare viitoare a statului nostru socialist.S-a exprimat convingerea că măsurile luate pentru perfecționarea organizării și conducerii economiei naționale, îmbunătățirea organizării administrativ-terito- riale a țării, lărgirea atribuțiilor organelor locale au creat un cadru adecvat pentru apropierea organelor centrale de activitatea unităților productive, pentru o îndrumare mai operativă și creșterea eficienței aparatului de stat.Pornind de Ia propunerile și sugestiile făcute în conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid, mulți vorbitori

A fost puternic evidențiată însemnătatea orientării cu precădere a cercetării spre ramurile științelor tehnice care urmăresc obținerea de noi produse, tehnologii, utilaje și instalații cu performanțe superioare, lărgirea bazei de materii prime și substanțe minerale utile. Totodată, s-a reliefat necesitatea dezvoltării în mod corespunzător a cercetărilor și în celelalte ramuri ale științei atît din domeniul științelor naturii cît și al științelor sociale și umaniste, a adoptării măsurilor necesare pentru ca și în a- ceste domenii să fie abordate mai multe cercetări strîns legate de nevoile societății noastre socialiste.Participanții la dezbateri împărtășesc întrutotul aprecierea din Raport că, deși în ultimii ani au fost" obținute unele rezultate pozitive, cercetarea proprie aduce încă o contribuție insuficientă la promovarea progresului științific și tehnic în economia națională. Procesul de creștere a eficienței activității de cercetare se desfășoară lent; în această direcție s-au adresat critici Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și ministerelor și celorlalte .organe centrale.In deplin acord cu Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au subliniat că principalul criteriu de apreciere a valorii unei cercetări științifice trebuie să-l reprezinte eficiența economică și socială cu care aceasta se, soldează. S-a relevat .cerința imperioasă a creșterii receptivității ministerelor și întreprinderilor pentru valorificarea cît mai deplină a cercetării proprii în economia noastră națională, adoptării urgente a unor măsuri menite să conducă la scurtarea timpului de Ia încheierea cercetării pînă la aplicarea rezultatelor ei în producție.în discuții a fost sprijinită trecerea la autofinanțare pe bază de contract și aplicarea principiului gestiunii economice proprii, subli- niindu-se importanța acesteia pentru stimularea cercetării științifice și cointeresarea materială a tuturor factorilor în introducerea în producție a rezultatelor obținute. Raliindu-se la referirile făcute în Congres cu privire la necesitatea folosirii cît mai raționale a fondurilor alocate, vorbitorii au considerat că trebuie elaborat un program pentru îmbunătățirea dotării și 

Șl DE STATau criticat fenomenele de formalism și birocratism, faptul că în activitatea unor organe centrale se manifestă tendința de a înlocui munca vie, concretă, prin circulare, ordine și instrucțiuni. Unele ministere au trimis la județe, în primul semestru al anului, mii de adrese și dispozițiuni, în timp ce unele cadre din conducerea acestora s-au deplasat foarte puțin în teren. S-a criticat faptul că, împotriva prevederilor legale, numeroase acte sînt emise de șefii de serviciu, directori, directori generali. Astfel de situații au existat la ministerele Sănătății, Justiției, învățămîntului. Finanțelor și Consiliul Superior al Agriculturii.S-au criticat cazurile de tărăgănare în elaborarea instrucțiunilor necesare, întîrziindu-se astfel aplicarea legii, precum și situațiile cînd, prin instrucțiuni, unele organe centrale modifică sau abrogă dispozițiuni ale legii.Este necesar să se facă ordine în problema emiterii actelor administrative, respectîndu-se prevederile legale potrivit cărora pot da dispoziții și instrucțiuni numai conducătorii organelor centrale pe baza legilor și hotărîrilor Consiliului de Miniștri.Mai mulți vorbitori, prim-secre- tari și președinți ai comitetelor executive ale consiliilor populare au criticat faptul că nu se respectă prevederile legii în legătură cu autonomia funcțională a consiliilor populare, în special a ce'lor municipale, orășenești și comunale, care sînt lipsite astfel de mijloacele necesare conducerii și bunei gospodăriri a orașelor și comunelor.Vorbitorii au scos în evidență posibilitățile existente pentru simplificarea și folosirea mai rațională a aparatului de stat al ministerelor, corespunzător nevoilor reale ale conducerii vieții social- , economice, necesitatea creșterii operativității și răspunderii organelor de stat în slujirea promptă și conștiincioasă a intereselor oamenilor muncii, în dezvoltarea economică și social-culturală a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor patriei. S-a subliniat că, în condițiile creșterii atribuțiilor și competenței organelor ’de stat, este necesară respectarea neabătută a principiilor muncii și conducerii colective, atragerea mai activă a maselor de cetățeni la rezolvarea problemelor administrative, edilitar-gospodărești și social-culturale, la întreaga activitate de stat.S-a exprimat satisfacția față de modul în care se înfăptuiesc indicațiile Conferinței Naționale a partidului privind perfecționarea activității Marii Adunări Naționale prin dezbaterea în cadrul organului suprem al puterii de stat a problemelor esențiale care privesc evoluția țării, prin îmbunătățirea

modernizarea laboratoarelor din învățămînt și cercetare.în discuțiile din secțiune s-a manifestat preocuparea pentru perfecționarea sistemului de planificare a activității științifice, relie- fîndu-se necesitatea promovării u- nei politici de opțiuni bazată pe un sistem eficient de prognoze, care să permită selectarea judicioasă a domeniilor și ramurilor ce prezintă o deosebită importanță pentru dezvoltarea economiei și culturii și stabilirea unor programe prioritare de cercetare.O condiție esențială pentru mal buna utilizare a potențialului științific național este concentrarea rețelei de cercetare în unități puternice, evitîndu-se paralelismele, fărîmițarea tematicii și economi- sindu-se mijloace materiale. S-a apreciat că trebuie consolidată rețeaua de cercetare a ministerelor și organizațiilor economice, întărită cercetarea uzinală, dezvoltată activitatea științifică în învățămîntul superior, folosite mai intens forțele din catedrele universitare.Vorbitorii au relevat sarcinile de mare răspundere ce revin Consiliului Național al Cercetării Științifice, Ministerului învățămîntului, ministerelor economice, Academiei Republicii Socialiste România, A- cademiei de Științe Medicale și altor instituții, în direcția unei mai bune coerdonări și orientări a cercetării științifice.Participanții la dezbaterile secțiunii exprimă o caldă recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija și atenția permanentă a- cordate dezvoltării învățămîntului și cercetării științifice. Ei se alătură în unanimitate propunerii ca tovarășul Ceaușescu, strălucit conducător al partidului și statului nostru, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, să fie ales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Dezbaterile din secțiune au dat glas hotărîrii tuturor cadrelor didactice, oamenilor de știință și cercetătorilor de a-și pune întreaga competență și putere de creație în slujba dezvoltării multilaterale a patriei noastre.
(Concluziile au fost pre

zentate în cadrul secțiu
nii de tovarășul LEONTE 
RăUTU).

activității comisiilor «ale permanente și a deputaților.în dezbaterile din secțiune s-a dat o înaltă apreciere măsurilor care au fost luate în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român ; s-a perfecționat ansamblul raporturilor sociale, s-a întărit unitatea social-politică a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului popor, a crescut și mai mult forța orînduirii noastre socialiste. Dezvoltarea României confirmă că în socialism națiunea dispune de condițiile cele mai favorabile pentru afirmarea plenară a potențelor sale, constituind pentru o îndelungată perioadă istorică un factor esențial al progresului societății socialiste. în procesul construcției socialiste se întărește continuu coeziunea națiunii noastre, sub conducerea clasei muncitoare, forța cea mai avansată a societății, întărirea și înflorirea materială și spirituală a fiecărei națiuni socialiste suverane contribuie la sporirea forței și influenței sistemului socialist mondial.Delegații participanți la lucrările secțiunii apreciază că rezolvarea problemei naționale, prietenia și frăția, deplina egalitate economică, politică, juridică și social-culturală între poporul român și naționalitățile conlocuitoare este o realizare remarcabilă a politicii mar- xist-leniniste a partidului, o forță motrice a dezvoltării multilaterale a societății socialiste în patria noastră.Avîntul economiei naționale în viitorul cincinal, repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale tuturor oamenilor muncii, adâncirea democrației socialiste, dezvoltarea învățămîntului, științei, culturii vor crea noi posibilități pentru îmbogățirea vieții materiale șl spirituale a poporului român și a naționalităților conlocuitoare pentru continua întărire a unității lor indestructibile.în dezbateri s-a apreciat în mod deosebit democratismul adînc, pa deplin real, ce caracterizează întreaga viață socială care asigură fiecărui cetățean condițiile împlinirii personalității sale, posibilități nelimitate de a acționa nestingherit în folosul progresului societății.Punerea în dezbaterea publică a problemelor majore de interes național sau local, întîlnirile de lucru ale conducerii de partid și de stat cu reprezentanții diferitelor organizații obștești sau categorii ale oamenilor muncii, vizitele frecvente în județe, întreprinderi, instituții, cooperative agricole de producție, schimbul de o- pinii în problemele științei, artei, culturii au intrat în practica obișnuită a vieții social-politice din țara noastră.
(Continuare în pag. XIV)
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CONCLUZIILE SECȚIUNILOR PE PROBLEM. 
ALE CONGRESULUI AL X-LEA AL K C. R.

(Urmare din pag. a XIII-a)O nouă și strălucită manifestare 
a democrației socialiste o constituie dezbaterea largă a documentelor pregătitoare pentru Congresul al X-lea al partidului, atît în adunările și conferințele de partid, cît și cu masele de oameni ai muncii care și-au exprimat adeziunea totală la acestea, văzînd în ele expresia intereselor lor vitale.în acord deplin cu documentele Congresului, secțiunea apreciază preocuparea conducerii de partid de a se ocupa și în viitor de lărgirea și perfecționarea democrației socialiste, prin stimularea inițiativei creatoare, a criticii constructive a maselor și participării lor active la conducerea și rezolvarea treburilor de stat și obștești.Mai mulți vorbitori au relevat Importanța perfecționării în continuare a activității organizațiilor de masă și obștești, au făcut propuneri pentru creșterea rolului lor în mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea hotărîrilor ce le va adopta Congresul.Cu deosebită satisfacție s-au evidențiat măsurile luate de conducerea de partid și de stat după Congresul al IX-lea pentru așezarea întregului edificiu social pe temeiul legilor, creîndu-se cadrul necesar înlăturării abuzurilor, arbitra- riului în luarea hotărîrilor, pentru întărirea legalității socialiste. Delegații și-au exprimat totala lor a- deziune pentru măsurile luate de partidul nostru — partid al adevărului și dreptății — care a dezvă- 
SECȚIUNEA

Și CULTURAL-EDUCATIVESecțiunea pentru problemele Ideologice și cultural-educative a celui de-al X-lea Congres al P.C.R. la care au participat 190 și au luat cuvîntul 28 delegați. — activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă, oameni de cultură și artă— și-a exprimat adeziunea deplină față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, însu- șindu-și integral aprecierile cu privire la activitatea internă și internațională a partidului nostru. Evidențiind modul exemplar în care Comitetul Central și-a „îndeplinit misiunea ce i-a fost încredințată de Congresul al IX-lea, secțiunea a arătat că perioada dintre cele două congrese a constituit o etapă de succese remarcabile în toate domeniile construcției socialiste.Secțiunea pentru problemele Ideologice și cultural-educative subscrie în întregime la proiectul de Directive, la programul de dezvoltare viitoare a economiei, de ridicare a nivelului de trai, de perfecționare a organizării societății, la principiile pe baza cărora partidul va acționa în continuare în domeniul politicii internaționale. Ea susține din toată inima realegerea în Congres a tovarășului Nicolae Ceaușescu — fiul cel mai iubit la națiunii noastre socialiste— în funcția de secretar genera] al partidului.Luînd în dezbatere problemele activității ideol >gice a partidului, secțiunea și-a declarat acordul deplin cu aprecierile .și indicațiile cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorii au apreciat valoroasa muncă desfășurată de partid pentru elaborarea teoretică a problemelor etapei actuale a societății noastre, pentru cunoașterea și aplicarea legilor obiective de dezvoltare a e- conomiei naționale. Remarcabil este că ideile și concluziile teoretice noi n-au rămas literă moartă ci au fost puternic difuzate în mase de organizațiile de partid, de activiști de frunte, de către conducătorii partidului și în primul rînd de către tovarășul Nicolae Ceaușescu care, neobosit, a străbătut în lung și în lat țara, între- ținînd un dialog neîntrerupt, fructuos cu întregul popor. A crescut astfel nivelul ideologic și politic al comuniștilor al tuturor oamenilor muncii, s-a dezvoltat conștiința socialistă înțelegerea de către oameni a complexelor fenomene ale societății noastre, ale lumii contemporane, devotamentul lor față de cauza socialismului.Relevînd succesele obținute, participanții la discuții au făcut totodată observații critice privitor la o serie de aspecte ale muncii ideologice și cultural-educative, au exprimat sugestii și propuneri constructive pentru ridicarea acesteia la un nivel superiorIn spiritul indicațiilor cuprinse în Raportul la Congres, secțiunea subliniază importanta conducerii
SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE 

STATUTARE, ALE ÂCW TAȚII
Șl VIEȚII INTERNE DE PARTIDLa lucrările Secțiunii pentru problemele statutare, ale activității și vieții interne de partid au luat parte 177 delegați, precum și un număr mare de invitați. Au luat 

luît neajunsurile din trecut în privința respectării legilor, a înlăturat cu curaj nedreptățile săvîrșite, reabilitînd pe cei' care au avut de suferit pe nedrept și trăgînd la răspundere pe cei care s-au făcut vi- novați de ele.Totodată s-a subliniat că respectarea legilor este o îndatorire fundamentală a organelor de stat, a organizațiilor obștești, a tuturor cetățenilor, indiferent de funcția ce o ocupă, întrucît legile țării exprimă interesele și voința întregului popor, servesc dezvoltării patriei, asigură manifestarea liberă și deplină a personalității umane în toate domeniile.Delegații au apreciat că adoptarea în ultimii ani a unor importante acte normative contribuie la a- părarea avutului public, la promovarea echității în viața socială, la întărirea răspunderii tuturor celor care au în primire bunurile poporului. Totodată, ei și-au exprimat dorința de a se accelera procesul de elaborare a Codului civil, de procedură civilă, a Codului muncii, a Codului familiei și a altor acte normative.
O apreciere deosebită s-a dat grijii permanente pe care conducerea partidului și statului o manifestă pentru întărirea capacității de apărare a patriei. Măsurile luate pentru crearea Consiliului Apărării, îmbunătățirea organizării și înzestrării armatei, pregătirea militară 

a tineretului, reînființarea gărzilor patriotice, perfecționarea activității organelor de securitate și a Ministerului Afacerilor Interne sînt 
PENTRU PROBLEMELE

IDEOLOGICE
de către partid a tuturor domeniilor vieții ideologice și culturale din țara noastră necesitatea intensificării muncii de educație socialistă desfășurată de către organele și organizațiile partidului în rîndul tuturor categoriilor de cetățeni și în special al tineretului Secțiunea consideră deosebit de important spiritul în care Rap >rtul cere să fie concepută astăii munca ideologică. Educația socialistă trebuie o să-și propună drept țel suprem luminarea din unghiuri diferite a minții oamenilor — îmbogățirea ei cu rezultatele cunoașterii universale. sădirea în conștiință a u- nor profunde convingeri filozofice marxist-leniniste, lărgirea orizontului profesional tehnic și științific, cunoașterea permanentă a liniei politice generale a partidului. Un Obiectiv central al muncii politico-ideologice a partidului este cultivarea patriotismului și internaționalismului proletar, întărirea frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, dezvoltarea spiritului de solidaritate cu popoarele care construiesc noua orînduire socială cu toate forțele revoluționare antiimperia- liste din lume.îmbunătățirea muncii Ideologice presupune debarasarea celor care lucrează în sfera respectivă de mentalitățile și practicile depășite, adaptarea lor înșile, în primul rînd. la pulsul nou modern al vieții noastre politice și sociale. în acest, sens s-au angajat să lucreze Cercetătorii din domeniul științelor sociale, propagandiștii, activiștii de partid, reprezentanții organizațiilor de masă și obștești, ai instituțiilor de cultură și artă ai presei, radioului, televiziunii și editurilor. Mai mulți vorbitori au propus — în lumina considerentelor expuse în Raportul la Con'gres despre necesitatea mai bunei coordonări a cercetării în domeniul științelor sociale — să se studieze posibilitatea creării unei Academii sau Institut Central de științe sociale. Un prilej de desfășurare intensă a activității ideologice îl constituie în- tîmpinarea aniversării centenarului lui Vladimir Ilici Lenin — genial teoretician al proletariatului, conducătorul primei revoluții socialiste.O caracteristică esențială a mun- ■ cii noastre ideologice va fi și în viitor, ca și pînă acum, combativitatea — proprie concepției mate- rialist-dialectice care s-a afirmat și a triumfat în luptă cu teoriile burgheze, idealiste, retrograde. Este mai presus de orice îndoială că filozofia partidului nostru va învinge și în viitor, așa cum a biruit în toate confruntările și bătăliile de pînă acum, cucerind tot mai mult mințile și inimile oamenilor. Fiind convinși de forța ideologiei noastre, .de adevărul ei care s-a verificat în practica transformării revoluționare a societății, nu ne temem de înfruntarea deschisă cu adversarii. Nu există forță în stare 

cuvîntul în ședințele de lucru ale secțiunii 32 tovarăși.Participanții la lucrările acestei secțiuni și-au manifestat deplinul acord cu Raportul prezentat în fața Congresului de tovarășul Nicolae 

în deplină concordanță cu interesele majore ale poporului nostru, cu înaltele obligații ce ne revin față de viitorul și destinele României, față de cauza păcii în lume.Vorbitorii și-au exprimat deplinul lor acord cu sarcina pusă în fața statului socialist de a asigura în continuare toate mijloacele necesare pentru apărarea muncii constructive a poporului, a independenței și suveranității patriei-Participanții au exprimat totala aprobare față de concepția expusă în Raport, ca nu numai armata, ci toți cetățenii patriei să fie oricînd gata de a lupta pentru apărarea libertății, suveranității și integrității României socialiste.• Avînd în vedere faptul că în timpul dezbaterilor au fost făcute multe propuneri, recomandăm ca acestea să fie studiate cu atenție de către ministere și organele centrale competente și să prezinte C.C. al P.C.R. și guvernului măsuri corespunzătoare.Participanții la lucrările secțiunii, exprimînd voința comuniștilor din organizațiile care i-au ales, asigură Congresul că-și vor consacra întreaga capacitate de muncă, toate forțele și energiile pentru ca hotărîrile ce vor fi adoptate să fie întru totul înfăptuite spre binele și fericirea poporului.
(Concluziile nu fost pre

zentate în cadrul secțiu
nii de tovarășul VASILE 
PATILINEȚ).

să pericliteze influența și autoritatea marxism-Ieninismului în țara noastră, să împiedice manifestarea sa tot mai viguroasă ca ideologie dominantă în societatea socialistă românească.Secțiunea consideră că țara noastră dispune în prezent de o gamă largă de mijloace <je propagare a culturii, de condiții apreciabile pentru educația socialistă a poporului. Hotărîtor este acum să organizăm bine activitatea pentru a valorifica cu maximum de eficiență acest potențial. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă care coordonează viața cultural-artisti- că trebuie să-și ridice rolul și influența în creația și difuzarea culturii și artei, lichidînd spiritul funcționăresc și neajunsurile organizatorice ce mai persistă în activitatea sa. *Participanții la discuții au aplaudat aprecierile din Raport cu privire la spiritul ce trebuie să guverneze arta și răspunderile creatorilor în elevarea gîndirii și sensibilității oamenilor, cu privire la sensul noțiunii de libertate de creație. Vorbitorii au susținut în unanimitate necesitatea imprimării unui caracter profund realist și angajat întregii noastre literaturi și arte. Relevînd succesele obținute, secțiunea a criticat totodată unele manifestări, apărute la periferia culturii noastre, care exprimă tributul dat modelor efemere, încercările de a masca sterilitatea prin prețiozitate, de a acoperi, cum se spune, nucile goale cu polei lucios, țipător, de a face titlu de noblețe din incoerență și infantilism.în secțiune a fost subliniată necesitatea ca uniunile de creație să-și îndeplinească mai bine prerogativele ce le-au fost conferite, să lucreze într-un spirit mai democratic, consultînd consecvent membrii în elaborarea hotărîrilor, în soluționarea principială, echitabilă, în interesul tuturor a problemelor specifice.Oamenii de cultură și artă consideră o onoare deosebită să răspundă prin operele lor chemării ce le-a fost adresată de la tribuna Congresului, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se integra organic mărețului destin al poporului român. de a deveni cronicari pasionați ai acestei mari epoci a istoriei noastre naționale.Secțiunea pentru problemele ideologice și cultural-educative și-a exprimat, convingerea că forțele noastre ideologice și culturale vor aduce o contribuție tot mai mare Ia dezvoltarea spirituală a patriei, la transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.
(Concluziile au fost pre

zentate în cadrai secțiu
nii de tovarășul DUMITRU 
POPESCU).

Ceaușescu — secretar general al Partidului Comunist Român, dînd 
o înaltă apreciere marilor înfăptuiri obținute de oamenii muncii sub conducerea partidului în anii 

de după Congresul al IX-lea cît și programului de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste ce urmează a fi adoptat de Congres.Toți delegații și invitații care au participat la lucrările secțiunii și-au exprimat acordul cu propunerile de îmbunătățire și completare a Statutului partidului, supuse Congresului, apreciind că 'ele reflectă schimbările care au survenit în structura partidului, precizează cu mai multă claritate locul și rolul Partidului Comunist Român ca forță conducătoare a societății, ridică noi cerințe in fața tuturor comuniștilor, chemați să participe și mai activ, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru,Participanții și-au exprimat deplina aprobare față de măsurile luate în ultimii ani de Comitetul Central pentru întărirea organizatorică și politică a organizațiilor de partid, dezvoltarea multilaterală a legăturilor lor cu masele, respectarea principiilor statutare, lărgirea și întărirea democrației interne de partid, îmbunătățirea metodelor și formelor prin care partidul își exercită rolul de conducător al societății noastre socialiste.S-a apreciat în mod deosebit activitatea desfășurată de Comitetul Central pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, pentru înlăturarea unor practici și metode greșite, abuzuri și ilegalități care în trecut au adus daune partidului și statului nostru. A fost evidențiată importanta deosebită a măsurilor luate pentru întărirea continuă a conducerii și muncii colective, subliniindu-se în același timp necesitatea de a se asigura o participare și mai largă a activului de partid, a tuturor comuniștilor aleși în organele de partid la elaborarea, controlul și înfăptuirea hotărîrilor, în cadrul unor colective și comisii, realizîndu-se astfel 
o contribuție concretă la munca generală de partid.în dezbateri s-a relevat că în activitatea organizatorică de partid, în organizarea muncii concrete de înfăptuire a sarcinilor, în îndrumarea și controlul întregii activități mai persistă deficiente, înlăturarea lor trebuind să stea mai mult în atenția Comitetului Central, a organizațiilor locale de partid? A rezultat necesitatea ca toate organizațiile de partid să se preocupe în mai mare măsură de respectarea principiilor statutare, să-și sporească exigenta față de calitățile moral-politice ale celor care cer să intre în partid.Apreciindu-se rezultatele obți

SECȚIUNEA PENTRU POLITICA 
INTERNAȚIONALĂ A PARTIDULUI 

Șl STATULUILucrările Secțiunii pentru politica internațională a partidului și statului, care au reunit 172 delegați și 85 invitați, au prilejuit o amplă dezbatere asupra activității interne și externe desfășurate de Partidul Comunist Român în perioada de la Congresul al IX-lea.în deplină unanimitate, participanții la discuții și-au manifestat aprobarea față de Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu și față de celelalte documente prezentate Congresului. Secțiunea consideră analiza cuprinsă în Raport a principalelor fenomene ale vieții internaționale ca întru totul justă și își însușește liniile directoare preconizate în domeniul politicii externe.Dezbaterile au subliniat că perioada de la Congresul al IX-lea a marcat o puternică afirmare a rolului României pe arena internațională, o creștere substanțială a prestigiului ei în lume. Aceasta s-a dovedit o perioadă fără precedent în ce privește caracterul creator și dinamismul politicii externe, bogăția inițiativelor, amploarea e- forturilor țării noastre pentru promovarea ideilor păcii și socialismului.în unanimitate, participanții au reliefat meritul deosebit al conducerii de partid și de stat, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și traducerea în viață a politicii externe. Formînd obiectul dezbaterilor la Conferința Națională a P.C.R., în plenarele Comitetului Central și în sesiuni ale Marii Adunări Națibnale, rod al unei permanente consultări cu masele, politica internațională -a partidului se bucură de sprijinul entuziast aî întregului popor. ,,1. Dezbaterile au relevat consecvența orientării spre dezvoltarea prieteniei, alianței frățești și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, ca element central al politicii externe a partidului și a statului nostru.Secțiunea a dat o înaltă apreciere poziției partidului și guvernului care, pornind de la factorii obiectivi și permanent! de unitate — comunitatea de orînduire, ideologie, de interese și de țeluri — consideră că aceștia trebuie să precumpănească asupra oricăror deosebiri de vederi. A fost subliniată activitatea amplă desfășurată de partid pentru intensificarea relațiilor politice, colaborării și cooperării economice, tehnice și cultural- științifice, pentru dezvoltarea contactelor prietenești și întărirea legăturilor multilaterale între România și toate celelalte țări socialiste frățești.Pornind de la realitatea că sistemul socialist mondial cuprinde 14 state independente, care își păstrează propria lor fizionomie, are 

nute în domeniul muncii politico- ideologice, participanții Ia dezbatere. au relevat necesitatea îmbunătățirii conținutului adunărilor generale ale organizațiilor de bază, a învățămîntului de partid, a muncii politico-educative, înlăturării u- nor manifestări de- formalism și superficialitate ce mai persistă în aceste domenii.Discuțiile au scos în evidență necesitatea ca- în elaborarea hotărîrilor toate organele de partid să se consulte mai larg cu comuniștii, cu oamenii muncii, să organizeze în condiții cît mai bune controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor. Este necesar ca toate comitetele județene de partid să folosească în mod efectiv activul de care dispun, să-și organizeze în așa fel munca încît cea mai mare parte a timpului cadrele de partid și de stat să se afle în unitățile economice, în mijlocul oamenilor muncii, pentru a controla înfăptuirea hotărîrilor partidului și a ajuta concret la îndeplinirea sarcinilor și măsurilor stabilite de organele respective de partid.Participanții la discuții au propus să se asigure în mai mare măsură decît pînă acum, la toate nivelele, ca acei comuniști care au primit dilerite sarcini în conducerea activității de partid, de stat și economice să-și dezvolte spiritul de răspundere față de munca încredințată, să-și perfecționeze pregătirea profesională, politica, ideologică, să vegheze ca întregul colectiv în care lucrează să-și îmbunătățească stilul de muncă, să militeze hotărît pentru lichidarea birocratismului, a superficialității, pentru realizarea la timp a hotărîrilor, pentru menținerea unei permanente legături cu viața, cu realitatea, cu masele celor ce muncesc. De asemenea, din dezbateri a rezultat necesitatea de a se acorda o mai mare atenție in pregătirea și promovarea femeilor in activitatea profesională, • politică și obștească. .In cadrul secțiunii s-au analizat și propunerile făcute de delegați privind îmbunătățirile ce se preconizează a fi aduse prevederilor Statutului. în urma discuțiilor s-a ajuns la următoarele concluzii:1. Ținînd seama de faptul că Uniunea Tineretului Comunist este organizația de tineret a partidului, că în rîndurile sale se formează și se pregătesc tinerii pentru a intra în rîndurile partidului și de faptul că cel de-al IX-lea Congres al partidului a hotărît desființarea stagiului de candidat, se propune ca tinerii pînă la vîrsta de 26 de ani inclusiv să fie primiți în partid numai dacă sînt membri ai Uniunii Tineretului Comunist. In acest 

o importanță primordială dezvoltarea relațiilor dintre ele, pe baza principiilor marxism-Ieninismului și internaționalismului proletar, ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, întrajutorării tovărășești — condiția unor relații de unitate cu adevărat trainice. Au fost apreciate eforturile partidului nostru pentru depășirea dificultăților existente între țările socialiste prin discuții sincere și deschise, în spirit constructiv, de stimă și respect reciproc. Aceasta este calea ce conduce la concluzii unanim acceptabile — așa cum au demonstrat Consfătuirea de la Budapesta a Tratatului de la Varșovia, precum și sesiunea de la Moscova a C.A.E.R. însușindu-și întru totul linia expusă în Raportul tovarășului Ceaușescu, secțiunea de politică internațională propune Congresului să confirme în hotărîrile sale că și în viitor partidul, guvernul nostru nu-și vor precupeți eforturile pentru dezvoltarea prieteniei zși colaborării cu toate țările socialiste, vor face tot ce le stă în putință pentru1 refacerea unității sistemului socialist.2. Participanții au evidențiat justețea analizei profund științifice care se face în Raport situației internaționale, precum și raportului de forțe pe plan mondial. Subliniind necesitatea menținerii vigilenței față de acțiunile imperialismului, a cărui existență întreține pericolul de război, secțiunea își însușește aprecierea potrivit căreia caracteristica majoră a situației internaționale este accentuarea superiorității forțelor socialismului, a frontului an- tiimperialist, capacitatea lor de a se opune cu succes planurilor imperialismului și de a determina cursul spre destindere, pace și securitate.3. Secțiunea exprimă deplina aprobare față de necesitatea dezvoltării relațiilor între toate statele, fără deosebire de sistem social, precum și față de modalitățile practice de înfăptuire a coexistenței pașnice. în dezbateri s-a subliniat că realizarea acestor modalități trebuie privită nu printr-o concepție statică, pasivă, reducîn- du-se coexistența Ia simpla prezență istorică concomitentă a unor state, sau sisteme de state. între care persistă relații înghețate. Dimpotrivă, a fost subliniată necesitatea unei poziții active — de intensificare și multiplicare a le- găturiîor. a contactelor, dialogurilor și convorbirilor între toate țările. indiferent de orînduire. mărime sau forță, corespunzător atît cerințelor obiective ale asigurării unui circuit viu de bunuri mate

sens, se propune modificarea articolului 5, alineatele 1 și 2, care ar urma să aibă următoarea formulare :‘„In partid se primesc persoane care au împlinit vîrsta de 18 ani".„Tinerii pînă la vîrsta de 26 de ani inclusiv se primesc în partid numai dacă sînt membri ai Uniunii Tineretului Comunist“.2. Secțiunea apreciază ca fiind juste numeroasele propuneri cu privire la convocarea conferințelor municipale și orășenești de partid, o dată la patru ani. Acceptarea a- cestei propuneri ar atrage după sine reformularea primelor două alineate ale articolului 27, după cum urmează :„Organul superior al organizației de partid județene, municipale, o- rășenești, comunale este adunarea generală sau conferința organizației de partid respective. Conferința ordinară a organizației județene, municipale și orășenești de categoria I se convoacă de comitetul de partid respectiv o dată la patru ani ; adunarea generală sau conferința ordinară a organizației de partid orășenești de categoria a Il-a și a organizației comunale de partid se convoacă de comitetul de partid respectiv o dată la doi ani".3. Se. consideră, de asemenea, întemeiată propunerea făcută de numeroși parlicipanți la dezbateri privind acordarea dreptului de control și organizațiilor de partid din unitățile rnedico-sanitare. In acest sens, se propune ca articolul 45, alineatul 1, sa fie completat cu prevederea ca și organizațiile de partid din aceste uniiați să aibă dreptul de control asupra activității conducerii administrative.In dezbaterile secțiunii s-au făcut numeroase propuneri în legătură cu modul de interpretare și aplicare ă prevederilor Statutului și care vor trebui să-și găsească rezolvarea prin instrucțiunile C.C. al P.C.R. privind munca și viața internă de partid.Multe propuneri s-au referit la îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, ele urmînd să stea în atenția Comitetului Central și a organizațiilor locale de partid.Acestea sînt concluziile și propunerile rezultate din dezbateri pe care secțiunea pentru problemele statutare, ale activității și vieții interne de partid, le supune aprobării Congresului.
(Concluziile au fost pre

zentate în cadrul secțiu
nii de tovarășul GHEORGHE 
STOICA).

riale și spirituale, cît și imperativului creșterii încrederii între state și normalizării climatului politic internațional.4. în dezbateri s-a dat o înaltă apreciere contribuției României socialiste la promovarea în viața internațională a principiilor independenței sși suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, integrității teritoriale, avantajului reciproc. Eforturile depuse pentru afirmarea acestor principii răspund nu unor interese particulare, ci au o însemnătate de ordin general, întrucît ele formează cadrul optim dezvoltării capacităților creatoare și înfloririi economice și spirituale a fiecărei națiuni — și, în același timp, constituie cheia de boltă a statornicirii unor relații de încredere și colaborare între state, a întăririi legalității internaționale realizării dreptului fiecărui popor de a decide singur asupra propriilor destine.5. Secțiunea propune Congresului să dea mandat C.C. al P.C.R. și guvernului să militeze și de aci înainte pentru adîr.cirea procesului de destindere pe continentul nostru, în spiritul Declarației de la București din 1966 și al recentului Apel de la Budapesta, în vederea înfăptuirii securității europene. O contribuție de preț în această privință ar fi transformarea regiunii Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei înțelegeri.S-a exprimat aprobarea unanimă față de poziția partidului și statului nostru, de solidaritate deplină cu lupta eroică a poporului vietnamez, pentru încetarea agresiunii imperialismului american, pentru respectarea dreptului, poporului vietnamez de a hotărî singur. fără nici un amestec din afară. asupra soartei sale, pentru succesul tratativelor de la Paris. Totodată, a fost reconfirmată poziția partidului și guvernului român privind căile de soluționare a conflictului din Orientul Apropiat; problema dezarmării și componenta ei principală — dezarmarea nucleară; întărirea rolului O.N.U. și necesitatea realizării universalității acestei organizații.6 Discuțiile au reliefat poziția consecventă a României socialiste privind lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismu- lui, dezvoltarea economico-socială independentă a tinerelor state. Secțiunea aprobă aprecierea cuprinsă în Raportul C.C. cu privire la necesitatea intensificării relațiilor cu aceste state, întărirea solidarității cu toate mișcările de eliberare națională.7. în cadrul lucrărilor secțiunii s-a exprimat o fermă aprobare a activității desfășurate de Partidul 

Comunist Român, pentru dezvoltarea și întărirea legăturilor de colaborare și solidaritate interna- ționalistă cu toate partidele comuniste, pentru restabilirea și întărirea unității și coeziunii marii armate a comuniștilor din întreaga lume.în politica lor, partidele comuniste pornesc de la realități — iar aceste realități se caracterizează printr-o imensă diversitate de condiții economice și social-poli- tice. Este dreptul și obligația fiecărui partid de a-și elabora în mod de sine stătător linia politică, strategia și tactica, pe baza aplicării creatoare la aceste particularități a adevărurilor generale ale marxism-Ieninismului. Apariția unor deosebiri de păreri între partide, în virtutea diversității de condiții sau a altor factori, nu trebuie transformată în sursă de suspiciuni, de animozitate și tensiune. Prin condamnări, etichetări și blamări nu se pot elucida problemele în suspensie, nu se poate găsi adevărul, ci, dimpotrivă, se ajunge numai la înăsprirea raporturilor, la substituirea gîndirii politice prin încriminări reciproce — cu efectele nefaste atît de bine cunoscute. Partidul nostru are încredere în rațiune, în puterea argumentelor, în înțelepciunea comuniștilor și este convins că utilizînd numai aceste arme — aceste singure arme — se poate ajunge la soluții unanim acceptabile, evi- tîndu-se pericolele sciziunii.Secțiunea sprijină hotărît propunerea din Raportul tovarășului Ceaușescu de a se da mandat viitorului Comitet Central ca în rezolvarea deosebirilor de păreri politice sau ideologice să nu se angajeze pe linia blamării sau condamnării altui partid frățesc, ci să militeze și de aici înainte pentru rezolvarea acestora pe calea discuțiilor de la partid la partid, de la conducere la conducere.8. în dezbaterile secțiunii s-a ' apreciat în mod pozitiv munca depusă de activiștii de partid și de stat din sfera politicii externe. în lumina exigențelor sporite, sînt necesare îmbunătățirea pregătirii și creșterea competenței cadrelor din acest domeniu, întărirea spiritului militant, a responsabilității și inițiativei în înfăptuirea politicii noastre externe. Participanții au făcut o serie de propuneri cu caracter de lucru, referitoare la îmbunătățirea popularizării peste hotare a realizărilor și politicii României, la contiriuarea inițiativelor guvernului român în cadrul organismelor Internaționale.9. în cadrul lucrărilor secțiunii 
s-a relevat activitatea perseverentă desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea internațională de la Moscova a partidelor comuniste, pentru ca aceasta să răspundă intereselor unității, să-și păstreze caracterul de for al schimbului de păreri și să nu și'f- transforme într-o instanță de jir- • decată a altor partide, să promoveze raporturi noi, superioare, care să servească efectiv făuririi unei trainice solidarități internaționaliste. Această poziție principială și constructivă a găsit o largă apreciere pozitivă în rîndul a numeroase partide comuniste.10. Mărețele realizări obținute în sfertul de veac de la eliberarea țării, actualul program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pe care îl elaborează Congresul, trebuie privite atît sub raportul însemnătății lor istorice pentru poporul român, cît și al importanței lor internaționale. Prin această prismă, documentele constituie cele mal ample programe de sporire a contribuției țării noastre la întărirea materială a forțelor socialismului, la creșterea puterii sale de atracție. Imaginea României la sfîrșitul viitorului plan cincinal, al planului de perspectivă, va furniza noi și substanțiale argumente concrete în marea luptă a comuniștilor, pentru mințile și inimile popoarelor.Elaborînd asemenea programe cutezătoare, muncind cu abnegație pentru înfăptuirea lor, comU- niștii români își fac datoria, atît față de propriul popor, cît și de clasa muncitoare internațională — îrfibinînd patriotismul fierbinte cu internaționalismul proletar. 111. în elaborarea politicii noastre externe merite esențiale revin tovarășului Nicolae Ceaușescu —( care a insuflat un puternic spirit' înnoitor, de abordare dinamică, creatoare, a problemelor, un stil de lucru în care se îmbină fermitatea țelurilor cu elasticitatea formelor de acțiune, o înaltă responsabilitate în slujirea fără pregete a intereselor naționale, precum și a îndatoririlor internaționaliste.Secțiunea pentru politica internațională și-a exprimat hotărîrea unanimă de a susține din toată inima propunerea privind realegerea în funcția de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot și internaționalist înflăcărat, conducător marxist- leninist cum și-a dorit și cum își merită poporul nostru.Secțiunea și-a manifestat cori- vingerea că sarcinile ce vor fi stabilite de Congres vor reprezenta pentru fiecare comunist, pentru fiecare om al muncii un însuflețitor program de muncă și de luptă pentru înflorirea României socialiste, pentru dezvoltarea colaborării frățești, internaționaliste, cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești și cu toate forțele antiim- perialiste pentru cauza păcii și libertății popoarelor.

(Concluziile au test pre
zentate în cadrai secțiunii 
de tovarășul MIHAI DALEA).
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DELEGAȚIA FRONTULUI NAȚIONAL DE ELIBERARE 
DIN VIETNAMUL DE SUD

MEMBRI Al DELEGAȚIEI P.C.U.S.

Delegația Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, în frunte cu Nguyen Van Quang, membru al C.C. al F.N.E., a vizitat luni dimineața Muzeul Militar Central din Capitală.Oaspeții au fost întîmpinați de col. Victor Militaru, șeful muzeului, care le-a făcut o succintă expunere a istoriei militare a României și a luptei împotriva cotropitorilor țării. Membrii delegației au cercetat cu interes exponatele muzeului, măr

turii ale tradiției de arme glorioase a străbunilor.In încheierea vizitei, delegația a Inmînat ca dar Muzeului Militar Central o uniformă și însemne ale Forțelor Armate de Eliberare din Vietnamul de sud.Seara, oaspeții sud-vietnamezi au participat la un spectacol prezentat de Ansamblul de cîntece și dansuri „Perinița" al Consiliului popular al municipiului București.
DELEGAȚIA P.S.U.G.

Delegația Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de tovarășul Kurt Tiedke, membru al Comitetului Central, șeful secției de propagandă a C.C. al P.S.U.G., a vizitat luni dimineața Fabrica de mașini-unelte și agregate din București.Oaspeții au fost salutați de Mircea Pupăză, directorul tehnic al fabricii, care le-a înfățișat aspecte

privind organizarea și desfășurarea procesului de producție și contribuția acestei tinere fabrici din Capitală la dotarea industriei noastre cu utilaje moderne, de înalt nivel tehnic. In timpul vizitării secțiilor întreprinderii, oaspeții s-au interesat de experiența organizației de partid în fabrică în ce privește organizarea muncii politice în sprijinul activității economice.
DELEGAȚIA P.P.R.M.

Luni după-amiază, F. A. Surga- nov, membru al C.C. al P.C.U^S., al doilea secretar al C.C. al P.C. din Bielorusia, și A. P. Sitikov, membru al C.C. al P.C.U.S., prim- secretar al Comitetului ținutului Habarovsk al P.C.U.S., membri, ai delegației P.C.U.S. care participă la cel de-al X-lea Congres al P.C.R., au făcut o vizită la întreprinderea agricolă de stat „30 Decembrie" din apropierea Capitalei.La sosire, oaspeții au fost în-,
DELEGAȚIA P.C.Delegația Partidului Comunist din Danemarca, condusă de Ib Nhrlund, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.D., însoțită de Alexandru Boabă, membru supleant al C.C. al P.C.R„ a făcut luni o vizită la Institutul de Fizică Atomică.Cu acest prilej, dr. Marius Pe- trașcu, șef de secție, dr. Ion Teo- dorescu și dr. Ion Mînzatu, secretari științifici, au prezentat oaspeților un istoric al institutului, principalele preocupări ale cercetătorilor, perspectivele dezvoltării activității. în continuare, membrii delegației au vizitat cîteva secții, reactorul și ciclotronul. Ei și-au

REPREZENTANTUL

tîmpinați de Alexandru Ienciu, directorul întreprinderii, de membri ai conducerii I.A.S. și de reprezentanți ai Comitetului județean Ilfov al P.C.R.In timpul vizitei, membrii delegației sovietice au apreciat realizările importante obținute de colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din această întreprindere agricolă de stat și au urat lucrătorilor noi succese.
DIN DANEMARCAexprimat satisfacția de a fi avut prilejul să vadă acest modern centru de cercetare.In cursul aceleiași zile, delegația Partidului Comunist din Danemarca a făcut o vizită la Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi de la Otopeni, unde au fost întîmpinați de Ion Niculescu, directorul centrului, și Paul Con- stantinescu, director științific. Oaspeții au fost informați despre aplicațiile ce se desfășoară aici, fiindu-ie prezentat apoi sistemul de prelucrare a datelor, precum și alte secții modern utilate.
P.S. DIN JAPONIADelegația Partidului Popular Revoluționar Mongol, condusă de tovarășul Badamîn Lhamsuren, membru supleant al Biroului Politic, seen 'ar al C.C. al P.P.R.M., a vizitat Iu...'Combinatul pentru industrializarea lemnului „Pipera" din Capitală.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire cu cadrele de conducere ale

întreprinderii, în cadrul căreia oaspeții au fost informați despre organizarea producției și profilul a- cestei unități. In continuare, au fost vizitate principalele secții de fabricație ale întreprinderii.Delegația a fost însoțită de tovarășul Mihai Suder, membru al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Partidului Socialist din Japonia, tovarășul Ma- sashi Ishibashi, membru al Comitetului Executiv, director al Bi
roului internațional al partidului, a vizitat Capitala și Muzeul Dof- tana.

DELEGAȚIA P.C. DIN CEHOSLOVACIA

REPREZENTANTUL P.C. DIN TURCIA

Tovarășul Halii Ozgur, șeful secției de propagandă a Comitetului Central al Partidului Comunist din Turcia, însoțit de tovarășul Nicolae Filișan, șeful secției organizatorice a Comitetului județean Constanța al P.C.R., a vizitat luni stațiunile Mamaia, Eforie, Manga-
DELEGAȚIA P.

lia Nord și Mangalia Sud, orașul Constanța și Stațiunea experimentală vitipomicolă Murfatlar. Oaspetele a apreciat elogios construcțiile de pe litoral, preocuparea organelor locale pentru dezvoltarea stațiunilor.
-s* » .<ț

:. DIN ECUADOR

Delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia, condusă de tovarășul Josef Kempny, secretar al C.C. al partidului, însoțită de tov. Dumitru Bejan, membru supleant al C.C. al P.C.R., a vizitat luni după-amiază Fabrica de mașini-unelte și agregate București:La sosire, oaspeții au fost întîmpinați de ing. Barbu Petrescu, secretar al Comitetului de partid al sectorului 3, ing. Nicolae Popa, secretar al comitetului de partid al fabricii, și de cadre de conducere diii întreprinderi.

Directorul tehnic, ing. Mircea Pupăză, a prezentat oaspeților istoricul modernei întreprinderi bu- cureștene, realizările și perspectivele sale. Membrii delegației au vizitat apoi secțiile fabricii, inte- resîndu-se de multiplele aspecte ale activității productive și de u- nele probleme cu caracter social. Pe parcurs, conducătorul delegației șl ceilalți oaspeți s-au întreținut cu muncitori din diferite secții.
DELEGAȚIA P.C. GERMAN Șl DELEGAȚIA P.S.U. 

DIN BERLINUL OCCIDENTALDelegația Partidului Comunist din Ecuador, condusă de tovarășul Efr^ji Alvarez, membru al Comite. .iui Executiv al C.C. al partidului, a făcut luni o vizită la Uzina de tractoare din Brașov. In sala de recepție a uzinei, Constantin Petcu, directorul adjunct, și David Șerbănoiu, secretarul comitetului de partid al uzinei, au informat pe oaspeți despre dezvolta-

rea producției de tractoare românești, care sînt exportate în peste 50 de țări, precum și despre activitatea organizației de partid.Vizitînd sectoarele principale ale uzinei, membrii delegației s-au interesat de procesul tehnologic și de condițiile de viață ale făuritorilor celor peste 230 000 de tractoare românești.
REPREZENTANTUL UNIUNII NAȚIONALE AFRICANE 

DIN TANGANIKA-TANZANIAReprezentantul Uniunii Naționa
le Africane din Tanganika-Tanza- nia, tovarășul Peter Saidi Syo- velwa, membru al Comitetului Național Executiv al Uniunii, a făcut o vizită la sediul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, unde a avut o întîlnire cu tovarășul Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., nreședintele U.N.C.A.P. Cu acest prilej, oaspetele a fost informat despre modul de organizare a cooperativelor a- gricole de producție, a uniunilor

județene și a Uniunii Naționale, despre rezultatele obținute de cooperatori în sporirea producției, precum și în ridicarea nivelului de trai al țăranilor cooperatori.Reprezentantul Uniunii Naționale Africane a mulțumit pentru informațiile primite, pe care le-a considerat foarte utile pentru partidul său — Republica Tanzania aflîndu-se în stadiul cooperativizării agriculturii. Oaspetele a- frican a urat noi succese poporului român pe calea ridicării agri-
*culturii socialiste.

Delegația Partidului Comunist German, condusă de tovarășul Ludwig Muller, membru al Prezidiului P.C.G., tovarășul Albert Buchmann, membru al C.C. al Partidului Comunist din Germania, și delegația Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, condusă de tovarășul Dietmar Ahrens, membru al secretariatului partidului, au făcut luni după- amiază o vizită la Institutul de cercetări pentru viticultură și vi- nificație de la Valea Călugărească.
DELEGAȚIALuni după-amiază, delegația Partidului Comunist Bulgar, condusă de tovarășul Venelin Koțev, secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, însoțită de ing. Gh. Pacoste, adjunct al ministrului petrolului, a făcut o vizită la Rafinăria de la Brazi și Combinatul petrochimic-Ploiești.Oaspeții au fost întîmpinați de ing. Constantin Ciocan, secretai al Comitetului municipal Ploiești al P.C.R., de conducători și alți specialiști ai celor două unități. In fața unei machete, înfățișind cele două obiective de pe platforma industrială de la Brazi, precum și în

După ce au vizitat podgoriile, oaspeții au urmărit fluxul, tehnologic al Complexului de vinifica- , ție. In timpul vizitei, ei s-au interesat de realizările și proiectele colectivului de cercetători, de nivelul de pregătire al acestora, precum și de relațiile pe cave institutul prahovean le întreține cu institute similare de peste hotare. Mihai Macici, director adjunct științific al institutului, a răspuns pe larg întrebărilor puse de oaspeți.
P.C. BULGARtimpul vizitei prin secții, ing. Ion Grigoraș, director tehnic al rafinăriei, și ing. Traian Vulpe, director general al combinatului, au informat pe oaspeți despre organizarea și desfășurarea procesului de producție, precum și despre condițiile de muncă și viață ale acestor colective. Oaspeții s-au interesat de problemele de producție și de activitatea organizațiilor de partid, a organizațiilor de sindicat și de tineret, apreciind rezultatele obținute în. toate domeniile de cele două mari unități industriale românești. (Agerpres)

© Teatrul satiric muzical „C. Tănase* 
(grădina Boema) : Femei, femei, fe
mei — 20.
© Ansamblul folcloric „Perinița0 : 
Perinița mea 19.

• Deșertul roșu ; CENTRAL — 9,30 ; 
12,15 ; 15 ; 18 ; 21, GRĂDINA DOINA 
— 20,15.
© Desene secrete ; LUMINA — 9,30— 
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii •
9 ; 11.
© Rolls Royce-ul galben : 
12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.30.
© „...Apoi s-a născut 
UNION - 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Campionatele europene 
Atletism ; Stăpîn pe sine

DOINA —

DOINA —

© Prințul negru ; MUNCA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

cinema
© Tinerețe fără bătrînețe ; PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© La patru pași de infinit 
RIA - 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 1 
20,45.
© Străzile au amintiri : < 
EXPOZIȚIA — 20.
© Bun pentru serviciul
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 
20,30.
© Cavalerii aerului : REPUBLICA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
© 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. 
© Creola, ochii-ți ard ca flacăra : 
EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GLORIA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, TOMIS - 8,45—15,30 
în continuare ; 17,45, la grădină — 
20. FLAMURA - 9—13,30 în conti
nuare; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Fata din parc • FESTIVAL — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
— 20,30.

t : VICTO- 
16 ; 18.30 ;

GRADINA

auxiliar

legenda* :

de box ; 
________ , «_ ___ ; File din 
istoria sportului românesc : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
© O chestiune de onoare : FERO
VIAR - 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, 
MODERN — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15.
o Neîmblînzita Angelica : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 
20, PACEA — 15.45 ; 18 ; 20,15.
© Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
BUZEȘTI - 15,30 ; 18, la grădină —
20.30.
O Șopronul roșu : DACIA — 8,30—21 
în continuare.
© Crima din pădure : UNIREA — 
15,30 ; 18, la grădină — 20.
© 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.
© Comisarul X și banda „Trei cîini 
verzi- : LIRA - 15,30 ; 18, la grădină
— 20,15, AURORA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15, la grădină - 20,15.
© Noaptea generalilor (ambele serii): 
DRUMUL SĂRII - 16 ; 19, MOȘILOR

15.30 ; 19. la grădină — 20.
Alexandru cel fericit: COTROCEN1
15.30 ; 18 ; 20,30.
Contesa Cosei : FLOREASCA
; 16,30 ; 20.
Străin în casă : VOLGA — 9—13.30

©

9 ;•
12
O
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© A trăi pentru a trăi : VIITORUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30. )
©Tarzan, omul junglei • POPULAR
- 15,30 ; 18 ; 20,30, VITAN — 15.30 ; 
18. la grădină — 20.

© Aruncați banca în aer : FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© La dolce vita : ARTA — 10—16 în 
continuare ; 19,30, Ia grădină — 20,15.
©Comedianții (ambele serii) : PRO

GRESUL — 15-,30 ; 19, GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC - 20,15.
© Anul trecut Ia Marienbad : RA
HOVA - 15,30 ; 18, la grădină -
20,30.
© Lovitură puternică : FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Am două mame șl doi tați : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Casa mamei noastre : CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20.15.

tv
16,00 — Deschiderea emisiunii.
18.30 — Program susținut de Ansam

blul folcloric al județului 
Brăila.

18,45 — Realizări ale științei româ
nești.

19,15 — Cîntece patriotice interpreta
te de Corul Radioteleviziunii.

19.30 — Telejurnalul de seară.
20.30 — „Passacaglia" de Titus Po

po vi ci — Adaptarea și regia : 
Mihai Dlmiu. Distribuția : 
Tudorel Popa, Dora Ivanciuc, 
Cornel Ciupercescu, Mihai 
Dobre, Liviu Rozarea, Ovidiu 
Moldovan. George Ferra.

22.30 — Cîntece patriotice.
22,40 — Filmul documentar : „Triptic 

de artă populară**.
22,55 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — Mîndru cîntec.
23.30 — închiderea emisiunii.

J

Cronica zilei
Telegramă

Cu prilejul zilei naționale a Bel
giei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a adresat o telegra
mă de felicitare ministrului aface
rilor externe al Belgiei. Pi'erre Har- 
mel. în răspunsul său, Pierre Har- 
mel a mulțumit pentru felicitările 
transmise.

A
Luni, la reluarea lucrărilor semi

narului european ai O.N.U., pe tema 
„Efectele dezvoltării științei și teh
nicii asupra vieții femeii", care se 
desfășoară la Iași, Marc Schreiber, 
directorul Diviziei pentru drepturile 
omului, din cadrul Secretariatului 
Organizației Națiunilor Unite, a 
adresat participanților un salut din 
partea secretarului general al O.N.U., 
U Thant. Ingeborg Jonsson (Suedia) 
a prezentat apoi concluziile pe mar
ginea dezbaterilor referitoare la 
participarea femeilor la munca pro
ductivă și ridicarea nivelului lor de 
pregătire profesională. în continuare, 
s-a trecut la discutarea unor pro
bleme actuale privind retribuția for
ței de muncă a femeilor, influența 
progresului tehnic în asigurarea u- 
nor măsuri mai ’ eficiente pentru 
protecția muncii acestora, crearea 
unor condiții mai bune de îngrijire 
și educare a copiilor. După-amiază, 
oaspeții au vizitat Universitatea „Al 
I. Cuza" și cămine studențești din 
centrul universitar ieșean.(Agerpres)

nizației județene de partid Brăila, 
Gheorghe Radulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, delegat al organizației județene de partid Teleorman, și Radu Beligan, directorul Teatrului Național din București, delegat al organizației de partid a municipiului București.De la tribuna Congresului au rostit apoi cuvîntări de salut tovarășii : Ahmed Fadei, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Sirian, Juan Jose Rodri- guez, membru al Comisiei politice și al secretariatului executiv al Comitetului Central al Partidului Socialist din Nicaragua, Dietmar Ahrens, membru al Secretariatului Partidului Socialist Unit din Berlinul Occidental, Manuel Sanchez, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Dominican, 
Muharam Mohamed Dosi, membru al Comitetului Central al Partidului Afro-Shiraj din Zanzibar-Tanzania, Hugo Campos, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Paraguayan, Moawia Ibrahim Surij, secretar pentru problemele externe al Comitetului Central al Partidului Comunist Sudanez, E. Escalante, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Honduras.Participanții la lucrări au subliniat cu aplauze îndelungi cuvîn- tările de salut rostite de conducătorii delegațiilor partidelor de peste hotare. în numele delegaților și invitaților, președintele ședinței a mulțumit oaspeților pentru saluturile adresate Congresului.în ședința de după-amiază, l'a reluarea lucrărilor, prezidate de tovarășul Richard Winter, s-a anunțat că pe adresa Congresului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, au sosit, în cursul zilei "de duminică și luni, încă 1498 de telegrame și scrisori, prin care colective de oameni ai muncii din întreprinderi, unități cooperatiste și de stat din agricultură, instituții de știință, învățămînt, cultură, artă, unități militare, organizații de partid, de masă și obștești, raportează despre realizările obținute în cinstea Congresului, își exprimă deplina adeziune față de linia politică generală internă și externă a partidului, expusă în Raportul la Congres și în celelalte documente, și se angajează să-și sporească eforturile pentru aplicarea în practică a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congres.Președintele ședinței a exprimat cele mai calde mulțumiri tuturor colectivelor care- au scris Congresului și le-a urat noi succese în activitatea închinată patriei noastre socialiste.Primit cu vii aplauze a luat cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Prahova.Au vorbit apoi tovarășii Aurel 
Ilie Piso, directorul întreprinderii de construcții-montaj nr. 1-Bucu- rești, delegat al organizației de partid a municipiului București, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, delegat al organizației județene de partid Bacău, Petre lo- nescu, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., delegat al organizației județene de partid Constanța, Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul muncii, delegat al organizației județene de partid Suceava.Au rostit apoi cuvîntări de salut adresate Congresului tovarășii : 
Marta Melo, ''membră a Comisiei Politice a Partidului Socialist din Chile, care a oferit un dar secretarului general al P.C.R. — o sculptură în lemn ce reprezintă un țăran chilian, Luther Thomas, membru al Comitetului Central al Partidului Poporului din Panama, 
Larbi Bouhali, membru al Consiliului Național al Partidului Avangărzii Socialiste din Algeria, și An
tonio Souza, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Brazilian.Președintele ședinței a informat că s-au mai primit mesaje din partea Partidului Comunist din Ior
dania, Partidului Comunist din 
Statele Unite ale Americii, Parti
dului Comunist din Canada, Parti
dului Comunist Israelian, Parti
dului Comunist din Luxemburg, 
Partidului Comunist din Martinica, 
Partidului Comunist din Israel, 
Partidului Unificat al Comuniști
lor Haitieni, și Partidului Popular 
Progresist din Guyana, prin care transmit un călduros salut Congresului, Partidului Comunist Român, poporului român și urează deplin succes lucrărilor Congresului.Cuvîntările rostite de reprezentanții partidelor de peste hotare și mesajele transmise Congresului au fost subliniate cu vii aplauze de toți cei prezenți.în numele delegaților și invitaților, președintele ședinței a exprimat mulțumiri călduroase oaspeților și partidelor care au transmis mesaje, pentru cuvintele' de solidaritate tovărășească adresate Partidului Comunist Român, celui de-al X-lea Congres.Lucrările ședinței de după-amiază au fost prezidate, în continuare, de tovarășul Vasile 
Vîlcu.La discuția generală au luat cuvîntul tovarășii : Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicer președinte al Consiliului de Stat, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Ion Nicola, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Gorj, delegat al organizației județene de partid

Gorj, Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul căilor ferate, delegat al organizației județene de partid Buzău, și Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin.Președintele ședinței a adus apoi la cunoștință că Prezidiul Congresului a primit o scrisoare din partea tovarășului Ion Pas, membru al C.C. al P.C.R., președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, delegat al organizației județene de partid Buzău, prin care anunță că, din motive de boală, nu poate participa la lucrările Congresului. Regretînd că nu-și poate îndeplini mandatul încredințat, tovarășul Ion Pas își exprimă adeziunea călduroasă la toate documentele și hotărîrile Congresului. în încheierea scrisorii sale se spune : „Cu însuflețire am 'votat în Conferința județeană Buzău și votez și pe calea aceasta, cu carnetul de delegat pe care îl alătur, propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, bărbatul cu atît de multe și excepționale calități de luptător și conducător în serviciul cauzei poporului și socialismului, să fie reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român".în continuare, președintele ședinței a anunțat că pentru a participa la discuții, în ședințele plenare ale Congresului, s-au înscris un număr de 345 tovarăși, din care au luat cuvîntul 51. De asemenea, în secțiunile de lucru au luat cuvîntul 362 de tovarăși. La propunerea Prezidiului, Congresul a aprobat sistarea discuțiilor, urmînd ca tovarășii care mai au de expus probleme importante să le prezinte în scris la secretariat, pentru a fi incluse în stenograma Congresului.Delegații au adoptat apoi hotărîri cu privire la documentele dezbătute în zilele Congresului.Președintele Ședinței a arătat că, în cadrul dezbaterilor care au a- vut loc atît în ședințele plenare ale Congresului cît și în secțiunile sale de lucru, s-a dat o înaltă apreciere activității Comitetului Central al partidului, precum și Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care prin conținutul său bogat de idei, prin analiza marxist-leninistă a drumului parcurs, a etapei actuale a societății noastre și prin fundamentarea științifică a viitorului patriei, reprezintă un remarcabil document programatic, de mare valoare teoretică și practică pentru activitatea partidului și poporului nostru. Cu privire la activitatea și Raportul Comitetului Central, s-a supus votului Congresului următoarea hotărîre :
„Congresul al X-lea al Parti

dului Comunist Român aprobă Ra
portul Comitetului Central al parti
dului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și activitatea 
desfășurată de Comitetul Central 
în perioada dintre Congresul al 
IX-lea și Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român".în unanimitate, Congresul a a- probat Raportul și activitatea Comitetului Central al Partidului Comunist Român.întreaga asistență se ridică și aplaudă îndelung. Toți cei prezenți își manifestă cu entuziasm adeziunea deplină față de politica internă și internațională a Partidului Comunist Român, expresie strălucită a capacității partidului nostru de a găsi cele mai bune căi pentru asigurarea mersului înainte al României socialiste.în numele tuturor comuniștilor, al întregului popor, delegații și invitații și-au exprimat astfel voința de a sluji cu abnegație cauza înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste, cauza socialismului și păcii în lume.Președintele ședinței a arătat că, în perioada premergătoare Congresului, proiectul de Directive cu privire Ia planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980 a fost larg dezbătut în toate organizațiile de partid și masele de oameni ai muncii, în cadrul acestor dezbateri, precum și în ședințele plenare ale Congresului și în secțiunile sale de lucru, s-au făcut o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de Directive. Aceste propuneri au fost înmînate în scris tuturor delegaților. De asemenea, președintele ședinței a arătat că, în legătură cu titlul Directivelor, s-a propus ca, în loc de „Liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976— 1980", să se spună „Liniile directoare ale dezvoltării economico-so- ciale a României pe perioada 1976— 1980". Aceasta oglindește mai bine conținutul Directivelor și Comisia de redactare a rezoluțiilor este de părere să se accepte propunerea.Președintele ședinței a supus votului Congresului aprobarea Directivelor cu toate completările prezentate.Cu un spirit de deplină responsabilitate, de mîndrie și încredere în viitorul viguros al societății românești de mîine, delegații au a- probat în unanimitate „Directivele 
cu privire la planul cincinal pe

anii 1971—1975 ți liniile direc
toare ale dezvoltării economico- 
sociale a României pe perioada 
1976—1980“.Primind definitiva consacrare, prin votul unanim al celui mai înalt for al partidului, Directivele au devenit programul însu- flețitor de muncă al tuturor comuniștilor, al întregului popor, program care — prin obiectivele și dimensiunile sale — mobilizează toate energiile națiunii și deschide o etapă superioară în dezvoltarea societății noastre socialiste.în continuare a fost adoptată în unanimitate următoarea hotărîre : 
„Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român aprobă Raportul 
Comisiei Centrale de Revizie".în continuarea lucrărilor, președintele ședinței a arătat că, în urma dezbaterilor ce au avut loc. Secțiunea pentru problemele statutare, ale activității și vieții interne de partid, în concluziile sale, a propus îmbunătățirea prevederilor unor articole ale Proiectului Statutului Partidului Comunist Român, ce urmează a fi supus spre aprobare Congresului.Față de textul inițial, prezentat delegaților la Congres, se propune să se aducă următoarele modificări articolelor 5, 27 și 45 din Statutul Partidului Comunist Român.

Articolul 5, alineatele 1 și 2 se propune să aibă următoarea formulare : „în partid se primesc persoane care au împlinit vîrsta de 18 ani. Tinerii pînă la vîrsta de 26 de ani, inclusiv, se primesc în partid numai dacă sînt membri ai Uniunii Tineretului Comunist".
Articolul 27, alineatele 1 șl 2 se propune să fie reformulate într-un singur alineat cu următorul conținut :„Organul superior al organizației de partid județene, municipale, orășenești, comunale este adunarea generală sau conferința organizației de partid respective. Conferința ordinară a organizației județene, municipale și orășenești de categoria I se convoacă de comitetul de partid respectiv, o dată la patru ani; adunarea generală sau conferința ordinară a organizației de partid orășenești de categoria a II-a și a organizației comunale de partid se convoacă de comitetul de partid respectiv o dată la doi ani".De asemenea, se propune ca arti

colul 45, alineatul 1, să fie completat cu prevederea ca și organizațiile de partid din unitățile me- dico-sanitare să aibă dreptul da control asupra activității conducerii administrative.Supus votului Congresului, textul Stătutului modificat, cu completările făcute în cadrul dezbaterilor din secțiune, a fost adoptat în unanimitate.Delegații și invitații, In picioare, au salutat cu puternice aplauze ho- tărîrea luată, modificările adusa Statutului, menite să ducă la îmbunătățirea calitativă a muncii de , partid, la întărirea legăturilor sale cu masele, la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a rolului conducător al partidului — chezășia a noi și strălucite victorii ale poporului nostru.Proiectul Rezoluției Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, întocmit de Comisia aleasă de Congres, a fost difuzat din timp tuturor delegaților. Președintele ședinței a arătat că au fost făcute următoarele două propuneri de completare a textului pe care le-a supus aprobării Congresului :„Congresul își exprimă solidaritatea cu partidele comuniste și muncitorești, cu forțele revoluționare antiimperialiste care, înfrun- tînd teroarea și opresiunile regimurilor reacționare, luptă pentru libertate, democrație și progres social".„Frontul Unității Socialiste, caro exprimă unitatea și coeziunea în societatea noastră socialistă, va trebui să acționeze tot mai intens, sub conducerea partidului, pentru participarea tuturor categoriilor de cetățeni, a întregului popor, la viața politică și socială, la conducerea treburilor țării, la înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea al partidului".Puse la vot, cele două completări au fost adoptate în unanimitate.De asemenea, s-a anunțat că la secretariatul Qongresului s-au primit cîteva observații de îmbunătățire a unor formulări ale textului care a fost prezentat, de care se va ține seama la redactarea definitivă a rezoluției. Nemaifiind alte observații și propuneri la text, rezoluția a fost pusă la vot.
Congresul a adoptat în unanimi

tate Rezoluția Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân.într-o atmosferă de mare însuflețire, delegații la Congres, întreaga asistență se ridică, aplaudă puternic.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Dumitru Coliu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comisiei de apeluri, care a prezentat Raportul Comisiei.Congresul a aprobat, în unanimitate, Raportul Comisiei de apeluri.Lucrările Congresului continuă. (Agerpres)

Programul Expoziției 
„România 1969“.

„Expoziția Realizărilor Economiei 
Naționale — România 1969“ — or
ganizată la Complexul din Piața 
Sointeii, poate fi vizitată după ur
mătorul program :

In zilele, de marți, miercuri, joi, 
vineri și simbătă intre orele 9—18; 
duminica de la 9—20. Lunea expo
ziția este închisă.

Costul unui bilet de intrare este

de 2 lei, iar pentru studenți, elevi 
și militari in termen 1 leu. Pe 
timpul funcționării expoziției vor fi 
organizate cinci trageri dotate cu 
premii in automobile „Dacia—1 100“, 
televizoare, radiouri și alte produse 
realizate de industria noastră. La 
trageri participă fiecare bilet de in
trare, condițiile de participare tint 
specificate pe fiecare bilet.

i.
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„TRYBUNA LUDU";

VARȘOVIA. (Corespondență de 
la I. Dumitrașcu). — „O impunătoare 
expoziție a succeselor României" — 
„România 1969", „Expoziție a rea
lizărilor economiei românești", sub 
aceste titluri presa centrală varșo- 
viană publică corespondențe ale tri
mișilor săi speciali la Congresul al 
X-lea al P.C.R. despre deschiderea 
în Capitala țării noastre a Expoziției 
realizărilor economiei naționale. In
tr-o corespondență transmisă din 
București, ziarul „TRYBUNA LUDU“ 
apreciază că „procentele și cifrele 
economice prezentate la Congres 
și-au găsit o ilustrare concretă în 
mașinile, instalațiile și mărfurile de 
larg consum prezentate în cadrul ex
poziției. Aceste exponate înfățișează 
calea străbătută de România în ulti
mul sfert de veac — de la o țară 
agrară înapoiată la o țară industrială 
dezvoltată, care dispune de ramuri 
industriale moderne.- Expoziția ilus
trează, de asemenea, ritmul în care 
s-a dezvoltat în ultimii ani economia 
Republicii Socialiste România".

Expoziția, conchide autorul, este o 
oglindire a „potențialului productiv 
al României de astăzi, a posibilități
lor de dezvoltare a țării, al cărei pro
gram pe următorii zece ani îl trasea
ză actualul Congres al Partidului Co
munist Român"

Alte organe de presă ca „STAN- 
DAR MLODYCH", „ZOLNIERZ 
WOLNOSCI", „DZIENNIK LU- 
DOWY", „TRYBUNA MAZO- 
WIECKA" publică, de asemenea, 
știri despre deschiderea Expoziției 
realizărilor economiei naționale de 
la București.

MOSCOVA. (Corespondență de la 
Laurențiu Duță) : Ziarul „PRAVDA" 
a publicat luni sub titlul „Expoziție 
jubiliară" un reportaj de la trimișii 
săi speciali la București consacrat 
deschiderii Expoziției realizărilor 
economiei naționale. Expoziția, men
ționează autorii corespondenței, pre
zintă o gamă foarte bogată de tipuri 

■ de instalații industriale complexe, 
mașini-unelte pentru prelucrarea me
talului și lemnului, mașini și utilaje, 
tractoare și diferite mijloace de 
transport auto etc. O parte impor
tantă a expoziției, remarcă ei, a fost 
rezervată oglindirii succeselor do- 
bîndite de România în domeniul știin
ței, artei, culturii, învățămîntului și 
ocrotirii sănătății.

Paralel cu ziarele centrale, ziarele 
din republicile sovietice unionale o 
glindesc lucrările Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român. 
Astfel, „PRAVDA UKRAINY" (R.S.S. 
Ucraineană), „BAKINSKI RABOCII" 
(R.S.S. Azerbaidjană), ..SOVETSKAIA 
LATVIA" (R.S.S. Letonă), „ZAREA 
VOSTOKA" (R.S.S. Gruzină). ..PRAV
DA VOSTOKA" (R.S.S. Uzbekă) și 
alte cotidiene din* republicile sovie
tice și-au informat cititorii despre 
deschiderea lucrărilor Congresului, 
despre rapoartele prezentate de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer și despre dezbate
rile privind sarcinile de viitor în dez
voltarea economiei, culturii și crește
rii nivelului de trai al poporului, pre
cum și despre atmosfera de entuziasm 
ce caracterizează dezbaterile Congre
sului,

într-o știre transmisă duminică 
după-amiaz.ă, agenția de presă TASS, 
relatînd aspecte de la deschiderea 
Expoziției economiei naționale — 
„Romania 1969", subliniază că expo
natele prezentate aici demonstrează 
dezvoltarea cu succes a economiei 
naționale a Republicii Socialiste 
România.

„FRANCE PRESSE":

PARIS. într-un reportaj transmis 
din București cu privire la inaugura
rea Expoziției realizărilor economiei 
naționale, agenția FRANCE PRESSE 
scrie : „Industria română a făcut un 
salt fantastic înainte. Aceasta este 
impresia oaspeților străini veniți Ia 
București pentru cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R., după vizitarea marii 
expoziții industriale consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a regimului so
cialist din România". Agenția scoate 
In evidență că „la sosirea sa în par
cul expoziției, Nicolae Ceaușescu a 
avut o primire triumfală care i-a fost 
rezervată atît de mulțimea de pe tra
seu, cît și de cei aflați in fața imen
sei săli circulare de trei etaje din 
sticlă și oțel".

VIENA. (Corespondență de la 
P. Stăncescu). — Ziarul vienez „KU- 
RIER" publică luni o corespondență 
din București în care relatează des
pre deschiderea expoziției „Româ
nia 1969“. în corespondență se 
spune : „Congresul P.C.R. a avut du
minică o manifestare de adincă sem
nificație : conducătorul statului ți 
partidului, Nicolae Ceaușescu, a des-

a

chîs cea mai mare expoziție a eco
nomiei naționale care a fost văzută 
vreodată la București. Pe o suprafață 
de peste 68 000 metri pătrați sînt pre
zentate cele mai noi realizări ale in
dustriei și agriculturii. Epoziția re
flectă voința fermă a conducerii 
românești de a continua dezvoltarea 
industrială a țării în toate domeniile 
economiei".

După cum a rezultat diri rapoartele 
prezentate la Congres, scrie ziarul, 
în ultimii cinci ani România a în
registrat unul din cele mai mari rit
muri de dezvoltare economică din 
lume — expresie a politicii de dez
voltare economică promovată 
consecvent de conducătorii 
țări.

în mod 
acestei

BELGRAD. (Corespondență 
Nicolae Plopeanu). — Presa 
slavă continuă să publice comentarii 
și corespondențe cu privire la lu
crările celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

Ziarul „BORBA", In corespondența 
din București publicată pe prima 
pagină, atrage atenția cititorilor a- 
supra uneia din caracteristicile lu
crărilor Congresului. „Tribuna Con
gresului, scrie ziarul, nu a fost fo
losită de nimeni pentru acuzarea 
altui partid sau altei țări. S-a cu
noscut dinainte poziția românilor 
că întîlnirile internaționale, inclusiv 
congresele de partid, nu trebuie 
folosite ca tribună pentru polemica 
publică Oaspeții străini au respec
tat această poziție a gazdelor lor. 
Astfel, Congresul partidului român 
a reușit să devină o tribună inter
națională de la care nu s-au profe
rat nici un fel de acuzații. Gazdele 
s-au străduit să creeze o atmosferă 
corectă din toate punctele de ve
dere — și au reușit !“.

în corespondența ziarului „VIES- 
NIK", după ce se face o trecere în 
revistă a discuțiilor de pînă acum 
din cadrul Congresului, se mențio
nează „extraordinara și cuprinză- 
toarea expoziție a realizărilor eco
nomiei României în ultimii 25 de 
ani care a impresionat pe toți oas
peții și invitații veniți la deschidere 
împreună cu Nicolae Ceaușescu. A- 
ceastă expoziție, scrie ziarul, dă o 
imagine fidelă a dinamicii econo
miei române, precum și a perspecti
velor sale în următorul plan cinci
nal. Cel care nu a văzut România 
doi ani sau chiar un an iși dă sea
ma imediat de importantele schim
bări care au loc". i

de laiugo-

PRAGA. (Corespondență de la 
E. lonescu). — Ziarele centrale apă
rute luni în R. S. Cehoslovacă con
tinuă să publice corespondențe des
pre desfășurarea lucrărilor Congre
sului al X-lea al Partidului Comunist 
Român. Se relatează despre hotărîrea 
adoptată de -delegați privind mărirea 
numărului de membri și membri 
supleanți ai noului Comitet Central 
al P.C.R., sînt redate extrase din cu
vîntul unor delegați români și străini 
participant! la lucrările Congresului.

La rîndul lor, radioul și televiziu
nea cehoslovacă informează cu regu
laritate despre lucrările Congresului 
comuniștilor români. în cadru] obiș
nuitului comentariu de sîmbătă sea
ra, consacrat principalelor eveni
mente internaționale ale săptămî- 
nii, s-a subliniat importanța și ca
racterul de lucru al înaltului for 
al comuniștilor din România, repro- 
ducîndu-se citate din Raportul pre
zentat la Congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Duminică seara, 
într-o informație privind deschiderea 
expoziției „România 1969". televiziu
nea releva faptul că „expoziția pro
duce o impresie deosebită și s-a bu
curat de un interes uriaș din partea 
vizitatorilor".

J

La rîndul său, ziarul „THE YO- 
MIURI" citează largi 
cuvîntările rostite de _ , 
Congres, arătînd că România „pro
movează o politică ' '
pașnică și cooperare cu toate națiu
nile, indiferent 
cial și politic".

,i extrase din 
ie delegații la
de coexistență

de regimul lor so

„IL POPOLO":

il

ROMA (Corespondență de la 
N. Puicea) : Sub titlul „EREN-69" : 
Mare trecere în revistă a economiei 
românești" — ziarul „L’UNITA" pu
blică un reportaj din București în 
care, după ce informează despre 
desfășurarea pe secțiuni a lucrărilor 
Congresului Partidului Comunist Ro
mân, scrie : „Ziua de duminică a 
fost caracterizată de un eveniment 
care nu numai că se încadrează per
fect în temple principale ale Con
gresului, dar oferă și o sinteză eloc
ventă asupra enormilor pași înainte 
realizați de România în cei 25 de 
ani de la eliberarea sa de sub fas
cism și nazism... Organizată în mod 
excelent din punct de vedere func
țional, estetic și propagandistic, ex
poziția surprinde pe vizitatori prin 
vasta gamă de produse prezentate, 
care cuprinde practic toate elemen
tele unei economii industriale mo
derne". De la produsele siderurgiei 
pînă la bunurile de consum, de la 
instalațiile de foraj capabile să a- 
jungă la adîncimi de 6 000 de metri 
pînă la laser, . de la turbinele de 178 
de megawați pînă la o serie de trac
toare și mașini pentru agricultură, 
de la locomotivele Diesel la autobuze 
și alte autovehicule, de la centre de 
cercetări nucleare la folosirea izoto
pilor radioactivi, de la produsele 
agriculturii lâ cele ale artizanatului, 
expoziția oferă o sinteză care nu nu
mai că impresionează publicul, dar 
constituie un cadru de interes evi
dent pentru specialiști — scrie ziarul. 
„E o sinteză care garantează realiza
rea planurilor economice ilustrate Ia 
Congres și prin aceasta apropierea. 
sensibilă a României de țările avan
sate din punct de vedere industrial".

Pentru ziarul italian „IL PO
POLO", care publică, de asemenea, 
o corespondență din București, „pro
dusele prezentate Ia expoziție con
stituit o mărturie elocventă a spec
taculoasei expansiuni industriale în
registrate de România". în același 
timp, ziarul subliniază faptul că „mii 
de cetățeni l-au aplaudat pe Nicolae 
Ceaușescu în timp ce se îndrepta 
spre expoziția organizată într-un edi
ficiu foarte modern".

(
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• ÎNGRIJORARE ÎN RÎNDUL SALARIAȚILOR • UN INTER
VIU Al PREMIERULUI FRANCEZ 
ȘI-AU DEVALORIZAT MONEDA

• 14 STATE AFRICANE
NAȚIONALĂ •

® zAor in jurul Lumi
„Zond- 7"

se mds'e^tâ spre Puiuint

BUDAPESTA (Corespondență de 
la Al. Pintea). — Continuînd să pu
blice știri despre desfășurarea lu
crărilor celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român ziarele 
„MAGYAR HIRLAP" și „HETFO1 
HIREK" informează pe cititori des
pre dezbaterile care au avut loc în 
cadrul secțiunilor. Aceleași ziare re
latează despre un alt eveniment de 
seamă din țara noastră — deschiderea 
la București a Expoziției realizărilor 
economiei naționale — „România 
1969“, consacrată împlinirii a 25 de 
ani de la eliberarea țării. Expoziția, 
care s-a deschis duminică, subliniază 
„Magyar Hirlap", prezintă rezulta
tele economiei naționale românești, 
care „depășesc în amploare tot ce 
s-a prevăzut înainte".

Postariie de radio și te
leviziune din Israel și-au 
încetai luni activitatea în 
Urma grevei de^trei zile decla
rată de 10 000 de tehnicieni din re
țeaua de telecomunicații, 
dică majorarea salariilor, 
anunță A.F.P., ministrul 
muncii, Yosef Almogi, a 
gocieri cu reprezentanții

care reven- 
După cum 
israelian al 

inițiat ne- 
greviștjlor.

Tratative comerciale so- 
VietO-indiene. Ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S., Nikolai Pa- 
tolicev, a avut convorbiri cu delega
ția comercială a Indiei, care se află 
la Moscova în vederea încheierii unui 
nou acord comercial pe o perioadă 
de cinci ani între cele două țări.

TOKIO. (Corespondență de la 
F. Țuiu). — Presa japoneză de luni 
rezervă spații largi lucrărilor Con-

La Vama s-a deschis al 
treilea festival internațio
nal al filmelor de Cruce 
I?OȘÎez organizat de către Crucea 
Roșie din R. P. Bulgaria. Participă 36 
de țări de pe toate continentele, prin
tre care nepublica Socialistă Româ
nia.

greșului al X-lea al Partidului Co
munist Român, informînd pe citi
tori asupra aspectelor principale ale 
dezbaterilor. Ziarul „JAPAN TI
MES" publică pe prima pagină o co
respondență, în cadrul căreia se des
crie atmosfera de lucru din cadrul 
ședințelor Congresului și unanimita
tea deplină în aprobarea politicii in
terne și externe promovată de Co
mitetul Central al partidului.

Ziarul jaoonez de limbă engleză 
„THE MĂINICHI DAILY NEWS" 
scrie pe prima pagină că sîmbătă 
„Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român a încheiat o săptă- 
mînă de activitate politică aproape 
fără precedent, în centru] căreia s-a 
aflat președintele Nicolae Ceaușescu". 
Peste 3 onp de delegați, inclusiv in
vitații străini, arată ziarul, s-au ri
dicat în picioare și au scandat 
„Ceaușescu, Ceaușescu", în semn de 
omagiu pentru politica P.C.R., pen
tru activitatea pe plan intern și in
ternațional a României socialiste.

Un „pistal" dosîinat tra
tării tumorilor canceroase 
a fost conceput și realizat de medi
cul sovietic Nikolai Iahontov. Acest 
pistol pneumatic introduce, fără ca pa
cientul să simtă vreo durere, granule 
miniaturale de elemente radioactive 
în zona tumorii canceroase. „Glonțul" 
atinge țesutul la orice adîncime este 
nevoie.

Premierul desemnat al 
Republicii Krabs Yemen, 
Mohsin Al-Aini, a renunțat la manda
tul de a forma noul guvern al Yeme
nului în locul cabinetului Hassan Al- 
Amri, care și-a prezentat demisia la 8 
iulie, anunță postul de radio Damasc.

PARIS 11 (Agerpres). — Devalo
rizarea francului francez ocupă locul 
de frunte al preocupărilor lumii fi
nanciare din Occident. Pe plan In
tern, după cum relatează agenția 
France Presse, „reacțiile franceze lasă 
să se întrevadă o oarecare îngri
jorare, mai ales în rîndul reprezen
tanților salariaților". Re£erindu-se la 
consecințele devalorizării francului, 
secretarul general adjunct al Confe
derației franceze democratice a 
muncii, Laurent Lucas, a exprimat 
neliniștea muncitorilor, care „știu din 
experiența trecutului că devalorizări
le sînt urmate de operațiuni specu
lative, majorări de prețuri, reduce
rea puterii de cumpărare".

In ce privește consecințele inter
naționale, devalorizarea francului 
francez ridică, potrivit unui comen
tator al agenției France Presse, o du
blă întrebare : pune ea un punct 
final la ajustările monetare care au 
început cu devalorizarea lirei sterli
ne, sau, dimpotrivă, va declanșa o 
serie de ajustări ale altor monede ?

Părerile, sugestiile variază în dife
ritele țări occidentale, insă toate con
verg, in final, la convingerea că mo
dificarea valorii unor monede va fi 
necesară pentru a se evita noi con
vulsii ale sistemului monetar occi
dental. în sfîrșit, cercurile din Bru
xelles își pun întrebarea dacă deva
lorizarea francului francez, prin im
plicațiile sale pe planul monetar și 
agricol, nu va fi de natură să Îm
piedice deschiderea negocierilor 
problema aderării Marii Britanii 
Piața comună.

într-un interviu acordat'luni 
țelei de radio „France-Inter' 
mierul francez, ......
Delmas, a anunțat că pînă la 15 sep
tembrie vor fi inițiate o serie de 
măsuri, care vor însoți devaloriza
rea francului. Apoi, a adăugat el, 
guvernul va prezenta Adunării Na
ționale, întrunită în sesiune extra
ordinară, „un plan de ansamblu, 
care va avea drept obiectiv nu nu
mai măsuri conjuncturale, adică 
destinate să acționeze imediat, ci și 

’ •• - cha-
deva- 
cauză 

printre 
care a menționat creditul, fiscalita
tea, prețurile unor produse agricole.

întrebat asupra posibilității unei 
crize sociale, în urma acestor mă-

suri, premierul francez a răspuns 
că, deși guvernul său dorește' să 
evite o asemenea criză, „s-ar putea 
ca aceasta să intervină. Dar trebuie 
riscată o criză. Este mai bine decît 
să renunțăm la o reformă de inte
res național".

14 state africane au hotărît să-și 
devalorizeze moneda națională în 
urma devalorizării francului fran
cez — anunță agenția France Presse 
Această măsură a fost adoptată după 
o reuniune a miniștrilor de finanțe 
și ai afacerilor economice din cele 
14 state africane, cu participarea 
ministrului de finanțe francez, Va
lery Giscard D’Estaing, care a avut 
loc duminică, la Paris.

MOSCOVA 11 (A- 
gerpres). — Agenția 
TASS anunță că sta
ția automată sovie
tică „Zond-7", lansată vinerea trecută, 
a efectuat la 11 au
gust un zbor în ju
rul Lunii. Cu acest 
prilej au fost efec
tuate măsurători ale 
caracteristicilor fizi
ce ale spațiului din 
jurul Lunii și a fost 
fotografiată supra
fața Lunii.

După evoluția în 
jurul Lunii, stația 
automată „Zond-7“ 
s-a plasat pe o tra
iectorie de zbor spre 
Pămînt.

Și în timpul zborului spre Lună au 
fost efectuate măsu
rători științifice, a 
fost fotografiat Pă
mântul și s-a verifi
cat funcționarea sistemelor de bord 
perfecționate. Toate 
sistemele de bord

ale . stației funcțio
nează normal. Para
metrii traiectoriei 
"sînt apropiați de cei 
calculați. Aparatele 
complexului terestru 
de comandă și mă
surători continuă să 
primească de la bor
dul stației „Zond-7“ 
Informații telemetri- 
ce. Centrul de coor
donare și calcul pre
lucrează informațiile 
primite.

în 
Ia

re-
Jacques Chaban-

măsuri structurale". Jacques 
ban-Delmas a adăugat că 
lorizarea francului pune în 
sectoare foarte complexe,

ATACURI ALE FORȚELOR PATRIOTICE

SUD-VIETNAMEZESAIGON 11 (Agerpres). — In noaptea de duminică spre luni, unitățile Guvernului Revoluționar, Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud au atacat cu rachete și mortiere șase baze și obiective militare americano-saigoneze. După cum a declarat un purtător de cuvînt al comandamentului S.U.A. de la Saigon, citat de agenția France Presse, trei obiective din cele șase atacate „au fost serios". afectate în mod
★Lupte violente, tante în ultimele cum apreciază corespondentul a- genției France Presse, au avut loc luni între forțele patriotice sud- vietnameze și unități americane, surprinse în apropierea bazei militare „Rockpile".în cursul luptelor, a menționat în legătură cu aceasta un purtător de cuvînt al comandamentului S.U.A. de la Saigon, 112 militari americani au fost uciși sau răniți.

cele mai lmpor- săptămîni, după

O declarație a M. A, E

al R. D. Vietnam \

Memorandumul

adresat de R.D.G.

HANOI 11 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D Vietnam a 
dat publicității o declarație de pro
test împotriva recentelor bombar
damente ale aviației americane a- 
supra unor localități din provincia 
Quang Binh.

La 6 august, se arată în declara
ție, cinci avioane americane au pă
truns în spațiul aerian al R. D. Viet
nam bombardînd și aruneînd rachete

asupra unor zone populate din pro
vincia Quang Binh. în urma acestor 
acțiuni s-au înregistrat victime în 
rîndul populației și pagube mate
riale.

Guvernul R. D. Vietnam, se sub
liniază în încheiere, condamnă ener
gic aceste acțiuni agresive și cere 
să se pună capăt imediat tuturor ac
telor de încălcare a suveranității și 
securității Vietnamului de nord.

O ® O S B

de presă transmit:
GîUpUl ds EÎ3VÎ români care a ParticiPat la tabăra interna

țională a tinerilor artiști de la Ramsai (Iran) a prezentat un spectacol de muzică 
și dansuri populare românești. La spectacol au luat parte primul ministru al 
Iranului, A. A. Hoveida, împreună cu soția, precum și'ministrul învățămîntului, 
d-na F. Parsai.

Fizicianul britanic Cecîl 
Frank Poiveîl a încetat din 
Viață Milano, în urma unei crize 
cardiace. în vîrstă de 65 de ani, Po
well, deținător al premiului Nobel 
pentru fizică, era specialist în dome
niul cercetărilor nucleare și al radia
țiilor cosmice.

Crearea unei companii 
de Stal însărcinată cu executarea 
proiectelor de irigare, defrișare și dre
naj al terenurilor agricole a fost anun
țată în capitala irakiană.

0 manifestare dedicată 
turismului în România, ta 

■ care au participat reprezentanții tu
turor agențiilor de turism din Japonia, 
a fost organizată de societatea „Japan 
Travel Advisor". Atașatul cultural al 
Ambasadei române la Tokio a vorbit 
participanților despre dezvoltarea tu
rismului în țara noastră 
ani de la eliberare în 
fost prezentate filmele 
românești „Excursie în 
„Vacanța la Mamaia".

n-au putut fi comise de o singură 
persoană. Pe de altă parte, se anunță 
că la aproximativ 15 km de Bel Air 
au fost descoperite alte două persoane 
asasinate în condiții similare.

La Nairobi a începui an
cheta judiciară preliminară 
asupra împrejurărilor în 
care a fost asasinat Tom 
M'Boya, fostul ministru al econo
miei al Kenyei. In fața Curții s-au 
prezentat primii martori • un ofiței 
britanic, un inspector de poliție din 
Naiiobi, precum și secretarul minis
trului asasinat, care au prezentat probe 
tn legătură cu activitatea depusă de 
M’Boya în preziua morții sale, pre
cum și fotografiile luate imediat după 
crimă.

în cei 25 de 
încheiere au 
documentare 
București" și

Poliția din Los fîngeles 
continuă cercetările în vederea stabi
lirii circumstanțelor în care au fost 
asasinate cele 5 persoane — trei băr
bați și două femei, printre care și 
actrița Sharon Tate, soția cineastului 
Roman Polansky — într-o vilă din Bel 
Air (un cartier al orașului). Primele 
concluzii ale medicului legist arată că 
victimele au sucombat în urma ră
nilor provocate fie prin lovituri de 
cuțit, fie prin focuri de armă. El 
și-a exprimat părerea că asasinatele

Alte ciocniri au mai fost semnalate în valea A Sau, un alt „punct fierbinte" din Vietnamul de sud, precum și în provincia Tay Ninh, unde s-au .înregistrat pierderi de ambele părți. Aceste angajamente marchează o netă recrudescență a activității militare în Vietnamul de sud, menționează corespondenții a- gențiilor de presă.
Conflicte grave 
macină regimul 

saigonez
SAIGON 11 (Agerpres). — Citînd 

Informații provenite din Saigon, a- 
genția V.N.A. anunță că liderii celor 
șase partide care formează „Frontul 
național social-democratic" au. cerut 
președintelui Thieu să-1 demită din 
funcția de șef al guvernului pe Tran 
Van Huong și să procedeze la o 
reorganizare radicală a actualului 
cabinet.

în ceea ce 11 privește, relevă a- 
genția A.P., „premierul" Tran Van 
Huong a făcut o declarație în care 
subliniază că nu intenționează să 
demisioneze și că „rămîne la latitu
dinea președintelui Nguyen Van 
Thieu adoptarea unei asemenea mă- 

’ suri".
Pe de altă parte, agenția V.N.A. 

anunță că oficialitățile saigoneze au 
transferat 26 de generali în posturi 
mai puțin importante. Deși motivul 
oficial al unei asemenea hotărîri a 
fost acela al „incapacității" de care 
au dat dovadă generalii respectivi, 
agenția V.N.A. arată că nu există 
nici un dubiu că această acțiune are 
un substrat politic. De remarcat că 
transferarea generalilor a intervenit 
după ce la Saigon s-a anunțat ares
tarea unui grup de 60 de persoane, 
printre care numeroși ofițeri supe
riori, acuzate de complot. Aceasta 
atestă, conchide agenția V.N.A., con
flictul serios care macină regimul 
saigonez din interior și. în același 
timp, acțiunile de forță la care re
curge Nguyen Van Thieu pentru a-și 
salva pozițiile.

ZAMBIA

lui U Thant
BERLIN 11 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, Otto Winzer, a adresat secretarului general al p.N.U., U Thant, un memorandum, prin care R. D. Germană cere retragerea de pe teritoriul vest-german a armelor bacteriologice și chimice aparținîr’t S.U.A., precum și încetarea elab J rării și producerii acestor arme ue către întreprinderile aparținînd firmelor vest-germane.Republica Democrată Germană, se spune în memorandum, se pronunță pentru respectarea strictă șl deplină de către toate statele a protocolurilor de la Geneva din anul 1925 cu privire la interzicerea folosirii gazelor toxice și armelor bacteriologice.

încheierea lucrărilor
Comisiei mixte
sovieto-chineze
PENTRU NAVIGAȚIA

PE RÎURILE Șl FLUVIlU '

DE FRONTIERAHABAROVSK 11 (AgerpTes). — ’ Agențiile TASS și China Nouă au anunțat că la Habarovsk au luat sfîrșit lucrările Comisiei mixte so- vieto-chineze pentru navigația pe rîurile și fluviile de frontieră. Pe baza convorbirilor, care au avut loc între 18 iunie și 8 august a.c., a fost semnat un acord cu privire la măsurile practice ce vor fi luate de ambele părți în anul 1969 pentru îmbunătățirea navigației pe rîurile și fluviile de frontieră.

MĂSURI PENTRU CONTROLUL STATULUI
ASUPRA MINELOR DE CUPRULUSAKA 11 (Agerpres). — în Zambia au-fost luate o serie de măsuri în vederea asigurării controlului statului asupra minelor de cupru din țară — transmite din Lusaka corespondentul agenției France Presse.Luînd cuvîntul în fața a peste 300 de membri ai Partidului național unificat al independenței, președintele țării, Kenneth Kaunda, a cerut ca cele două societăți miniere străine care operează în Zambia, „Anglo-American" și „Roan Selection", să cedeze statului 51 la sută

din acțiunile pe care le dețin asupra minelor de cupru.Hotărîrea guvernului Zambiei do a institui controlul asupra principalului sector al industriei sale se încadrează în contextul eforturilor întreprinse pentru a angaja țara pe calea cuceririi independenței e- conomice — a declarat președintele Kaunda.
T

Atac aviatic israelicn
mșim; (ei trei astronauți

ra p&'âsH laboratorul de carantină
HOUSTON 11 (A- 

țerpres). — După o 
:aranttnă de 21 de 
die, astronauții Neil 
Armstrong, Edwin Al
drin și Michael Collins 
iu părăsit, duminică 
după-amiază, labora
torul de carantină în 
care au intrat imediat 
după amerizare. Neil 
Armstrong, primul pă- 
mîntean care a pus pi
ciorul pe suprafața Se- 
lenei, a făcut o scurtă 
declarație în fața a 
300 de persoane care 
veniseră să-i întîmpi- 
ne pe temerarii astro-

nauți la Ieșirea din la
boratorul de carantină 
„Țin să mulțumesc tu
turor celor care au 
venit să ne întîmpine, 
a declarat 
Nu pot să 
mai dori 
încă cîteva 
ca acestea, a adăugat 
el-, dar sînt foarte 
bucuros că mi-am în
cheiat cu bine misiu
nea".

Primul drum al as- 
tronauților a fost la 
locul unde se află ca
bina de comandă cu 
care au revenit din e-

Armstrong, 
spun că aș 
să petrec 

săptămîni

vreme ce 
continuat 
cu inso-

popeea lot spațială 
După ce husa ae ma
terial plastic cu cate 
era acoperită cabina a 
fost îndepărtată, Co
llins și Aldrin au in
trat în ea, în 
Armstrong a 
să vorbească
țitorii lor și să strîn- 
gă mâinile celor care 
veneau 
pentru
După ce Aldrin și 
Collins au revenit din 
cabina 
trei astronauți au ple 
cat să se reîntîlnească 
cu familiile lor.

să-i felicite 
realizarea lor.

spațială, cei

In sudul Libanului
BEIRUT 11 (Agerpres). — A- viația israeliană a bombardat luni la amiază mai mult'- poziții și sate situate în regiunea de frontieră Arkub, din sudul Libanului — a- nunță agenția France Presse. Un purtător de cuvînt militar- libanez a , precizat că forțele antiaeriene libaneze au intrat în acțiune a- lungînd avioanele israeiiene.

★ <TEL AVIV 11 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israelian, citat de agenția Reuter, a anunțat că aviația israeliană a bombardat în după amiaza zilei de luni poziții și cantonamente ale comandourilor palestinene situate pe muntele Hermon, în sud-estul Libanului.
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