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CONGRESUL UI

Stimați tovarăși,

cit mai judi- 
sectoarele ho- 
cconomico-so- 
decide tradu

pca secretar
16 PAGINI 40 BANI

CUVlNTAREA DE ÎNCHEIERE

rostită de tovarășul Nicolae Ceausescu
Timp de 7 zile Congresul al 

X-lea al partidului a făcut bilanțul 
cuprinzător al activității desfășu
rate de comuniștii români, de mun
citori, țărani și intelectuali, de toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, pentru edificarea so
cialismului pe pămîntul patriei 
noastre.

Cohgresul a dat o înaltă apre
ciere activității multilaterale de
puse de Comitetul Central, de toate 
organele și organizațiile partidului 
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al IX-lea. în mod deose
bit au fost apreciate măsurile luate 
după Congres de către Conferința 
Națională a partidului pentru îm
bunătățirea planificării și conduce
rii activității economice și sociale 
din patria noastră, pentru dezvol
tarea legalității și democrației so
cialiste.

Putem spune că Congresul nos
tru, ținut cu puține zile înainte de 
cea de-a 25-a aniversare a elibe
rării patriei de sub jugul fascist, 
constituie o încununare deosebit de 
expresivă a marilor succese obți
nute de poporul român, sub con
ducerea partidului comunist, în 
lupta pentru transformarea revo
luționară a societății noastre și li
chidarea pentru totdeauna a clase
lor exploatatoare, pentru triumful 
socialismului în România, (Vii a- 
plauze).

Congresul și-a însușit pe deplin 
aprecierile Raportului Comitetului 
Central cu privire la căile evolu
ției în continuare a societății noas
tre socialiste, la modul de soluțio

nare a nenumăratelor probleme 
economice și sociale specifice ac
tualei etape prin care trece țara 
noastră.

Aprobînd liniile directoare, in
terne și externe, expuse în Raport, 
Congresul a adoptat de fapt pro
gramul dezvoltării multilaterale 
a României socialiste în de
ceniul următor. Congresul al 
X-lea a stabilit că țelul fun
damental al întregii noastre activi
tăți viitoare este extinderea și mo
dernizarea bazei tehnico-materia- 
le, perfecționarea relațiilor socia
liste de producție, făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. (Aplauze puternice, prelun
gite). Aprobarea unanimă a Rapor
tului Comitetului Central și a pro
iectului de Directive, a direcțiilor 
principale de viitor ale politicii in
terne și externe a României con
stituie dovada cea mai grăitoare a 
unității indestructibile a partidului, 
a întregului nostru popor, expresia 
liotărîrii nestrămutate a națiunii 
noastre socialiste de a înfăptui 
neabătut hotărîrile Congresului al 
X-lea. (Aplauze puternice).

Caracteristica principală a Con
gresului constă în faptul că proble
mele de bază ale societății noastre 
au fost abordate într-un spirit de 
înaltă răspundere, de grijă profun
dă față de interesele partidului și 
poporului, față de cauza socialis
mului. Spiritul critic și autocritic 
care s-a manifestat atît în plenul 
Congresului cît și în secțiuni o- 
glindește combativitatea partidului 
nostru, a cadrelor sale, hotărîrea 
activului de partid de a acționa 
cu toată fermitatea pentru lichida

rea lipsurilor care mai dăînuie~în 
munca noastră, pentru îndeplini
rea în cele mai bune condițiuni a 
marilor sarcini trasate de Congres. 
(Vii aplauze).

Putem spune fără greș că actua
lul Congres al partidului marchea
ză o etapă nouă, calitativ superi
oară a dezvoltării partidului nos
tru, a activității de construcție so
cialistă în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Desigur, tovarăși, hotărîrile a- 
doptate au o valoare determinantă 
pentru dezvoltarea viitoare a so
cialismului în patria noastră ; ele 
constituie însă numai premisa mer
sului nostru înainte. Esențială este 
acum munca politică și organizato
rică pentru traducerea în viață a 
programului pe care l-am adoptat. 
De aceea, organele și organizațiile 
partidului nostru, începînd cu Co
mitetul Central, au datoria să ia 
toate măsurile pentru organizarea 
cît mai bună a muncii concrete 
pentru repartizarea 
cioasă a forțelor în 
tărîtoare ale vieții 
ciale, acolo unde se 
cerea în viață a acestui program. 
(Vii aplauze). Activul de bază, ca
drele conducătoare ale partidului, 
trebuie să participe nemijlocit, în 
sectoarele cele mai importante, 
hotărîtoare, la conducerea și în
făptuirea tuturor sarcinilor dez
voltării economico-sociale. Spiritul 
care a domnit în Congres, dezba
terile de astăzi vor constitui pen
tru întregul nostru activ, pentru 
toți membrii Comitetului Central, 
un exemplu de felul cum trebuie 

să muncească fiecare la locul său 
de muncă pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid. (Aplauze 
puternice, prelungite).

în mod deosebit doresc să mă 
adresez activului de partid. Așa 
cum a reieșit din lucrările Con
gresului, dar mai cu seamă din 
ședința de astăzi, ridicarea conti
nuă a nivelului politico-ideologic 
al fiecărui activist este una din 
cerințele esențiale ale îndeplinirii 
cu succes a sarcinilor încredințate 
de partid. (Vii aplauze).

Vorbind de munca politico-ideo- 
logică doresc, în încheierea lucră
rilor Congresului, să subliniez că 
trebuie să acordăm mai multă a- 
tenție studierii și înarmării parti
dului, a activului său, a întregului 
nostru popor, cu ideile atotbiruitoa
re ale marxism-leninismului, să 
facem în așa fel încît fiecare co
munist, fiecare cetățean al patriei 
noastre să devină un militant activ 
pentru triumful marxism-leninis- 
muluî, pentru cauza socialismului. 
(Aplauze puternice). în această 
ordine de idei doresc să menționez 
că aniversarea a 100 de ani de la 
nașterea lui Lenin, care va avea 
loc anul viitor, va trebui să con
stituie un mijloc important pentru 
ridicarea politico-ideologică a fie
cărui membru al partidului nostru. 
(Vii aplauze).

Călăuzindu-ne cu fermitate după 
hotărîrile Congresului, în întreaga 
noastră muncă de viitor trebuie să 
veghem la respectarea legilor sta- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

într-o atmosferă de
puternic entuziasm și 
într-o deplină unani 
mitate, în spiritul pro 
punerii făcute de toate 
conferințele organizații 
lor județene de partid, 
de toate organizațiile 
partidului, însușindu-și 
concluziile adoptate de 
toate secțiunile Congre 
sului, exprimînd voința 
fierbinte a tuturor co 
muniștilor și a întregului 
popor, Congresul a ales 
în înalta funcție de 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
fiul cel mai iubit 
poporului român

al

Prima plenară a noului Comitet Central al Partidului Comunist Român a 
ales organele sale executive — Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent și Secre
tariatul.

Din Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. fac parte tovarășii:
Nicolae Ceausescu, Ion Gheorghe Maurer, Maxim Berghianu , Emil 

Bodnaraș , Florian Dănălache , Constantin Dragan , Emil Drăgănescu , Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană , Dumitru Petrescu , Dumitru Popescu , Gheorghe Radulescu , Leonte 
Răutu , Gheorghe Stoica , Virgil Trofin , Mie Verdeț, Vasile Vîlcu , Ștefan 
Voitec.

ION GHEORGHE MAURER MAXIM BERGHIANU EMIL BODNARAȘ FLORIAN DANÂLACHE CONSTANTIN DRĂGAN EMIL DRAGĂNESCU JANOS FAZEKAS

PETRE LUPU MANEA MĂNESCU

LEONTE RĂUTU GHEORGHE STOICA

PAUL NICULESCU-MIZIL^* GHEORGHE PANĂ

1LIE VERDEȚVIRGIL TROFIN

DUMITRU PETRESCU DUMITRU POPESCU

VASILE VÎLCU ȘTEFAN VOITEC

GHEORGHE RADULESCU

Publicăm în pagina a 

2-a relatarea lucrărilor 
primei ședințe plenare 
a noului Comitet Central 
al Partidului Comunist 
Român, ales de Con
gresul al X-lea.

De asemenea, se pu
blică în pagina a 2-a a 

ziarului componența 
Comitetului Central.
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ȘEDINȚA PLENARĂ
A COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român ales de cel 

de-al X-lea Congres s-a întrunit în prima ședință plenară la sediul 
Comitetului Central marți la amiază.

Lucrările plenarei au fost conduse de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român.

La deschiderea ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus 
să fie aleasă o comisie care să facă propuneri privind componența 
'Comitetului Executiv, a Prezidiului Permanent și a Secretariatului 
Comitetului Central.

In unanimitate plenara a ales Comisia formată dim tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Chivu Stoica, Constantin Pîrvulescu, Alexandru 
Sencovici.

După deliberările comisiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a su
pus spre aprobare plenarei propunerea ca din Comitetul Executiv 
să facă parte 21 membri și 11 supleanți, din Prezidiu] Permanent 
9 membri, iar Secretariatul să fie format din 7 membri.

Puse la vot, aceste propuneri au fost adoptate în unanimitate
Au fost supuse apoi votului propunerile nominale prezentate 

de Comisie pentru Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent și Se
cretariatul C. C. al P.C.R.

Toate propunerile au fost votate în unanimitate.
Au fost aleși tovarășii :

Membrii Comitetului 
Executiv al C.C.

al P.C.R.
NICOLAE CEAUȘESCU 
Ion Gheorghe Maurer 
Maxim Berghianu
Emil Bodnaraș
Florian Dănălache
Constantin Drăgan
Emil Drăgănescu
Janos Fazekas
Petre Lupu
Manea Mănescu

Paul Niculescu-Mizil

Gheorghe Pană

Dumitru Petrescu

Dumitru Popescu

Gheorghe Radulescu

Leonte Răutu

Gheorghe Stoica

Virgil Trofin

Ilie Verdeț

Vasile Vilcu

Ștefan Voitec

Membrii supleanți 
ai Comitetului Executiv
Iosif Banc
Petre Blajovici
Miu Dobrescu
Aurel Duca
Mihai Gere
Ion Iliescu
Ion loniță
Carol Kiraly
Vasile Patilineț
Dumitru Popa
Ion Stănescu

Membrii Prezidiului 
Permanent

NICOLAE CEAUȘESCU 
Ion Gheorghe Maurer 
Emil Bodnaraș 
Paul Niculescu-Mizil 
Gheorghe Pană 
Dumitru Petrescu 
Gheorghe Rădulescu 
Virgil Trofin 
Hie Verdeț

Secretariatul 
Comitetului Centrai

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al partidului 
Mihai Gere
Paul Niculescu-Mizil 
Gheorghe Pană
Vasile Patilineț
Dumitru Popescu
Virgil Trofin

— secretari ai C.C.

Plenara a desemnat, de asemenea, Colegiul Central de Partid 
în următoarea componență : tovarășii MIHAI DALEA, președinte, 
Simion Bughici, vicepreședinte ; Dumitru Ivanovici, Ioan Gluvacov, 
Andrei Cervencovici, Ștefan Duduman, Gheorghe Ionescu, Ion 
Medrea, Alexandru Sencovici, membri.

★ ★

în aceeași zi a avut loc ședința de constituire a Comisiei Cen
trale de Revizie. Președinte a fost ales tovarășul CHIVU STOICA, 
iar vicepreședinte tovarășul EMIL POPA.

MEMBRI! COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Nicolae Ceaușescu
Nicolae Agachi
Augustin Alexa
Bujor Almășan
Ion Avram
Dumitru Balalia
Iosif Banc
Aure) Baranga
Iosif Bayerle 
Constantin Băbălău
Nicolae Bădescu
Dumitru Bejan
Radu Beligan
Maxim Berghianu ■ 7'
Ștefan Bîrlea
Gheorghe Blaj
Petre Blajovici
Alexandru Boabă 
Ștefan Boboș
Emil Bobu
Emil Bodnaraș
Victor Bolojan
Anton Breitenhofer
Simion Bughici
Mihai Burcă
Cornel Burtică
Virgil Cazacu 
Gheorghe Călin
Andrei Cervencovici
Gheorghe Cioară

George Homoștean
Ion Ichim
Ion liiescu 
Gheorghe Ion

MEMBRII SUPLEANȚI
1

Al COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

Constantin Cîrțînă
Ilie Cîșu
Dumitru Coliu
Ioan Coman
Teodor Com an
Miron Gonstantinescu 
loan Cotoț
Ion Gosma

65 Matei Ghigiu
66. Gheorghe Ghinea
67. Mihai Gere
68 Nicolae Giosan
69. loan Gluvacov
70/ Nicolae Goldberger
71 Nicolae Guină S-
72. Teodor Haș
73
74
75
76
77. Alexandru I
78 Petre Ion
79 Tudor Ion 

. 80. Joii loniță J
81. Dumitru Ivanovici
82. Carol Kiraly
83. Gyorgy Kovacs
84. Lajos Letav
85. Mihail Levente
86. Petre Lupu
87. Pompiliu Macovei
88. George Macovescu
89. Vasile Malinschi
90. Gheorghe Gaston 

Marin
91. Mihai Marinescu
92. Teodor Marinescu
93 Ion Gheorghe Maurer
94. Corneiiu Mănescu
95. Manea Mănescu
96. Angelo Miculescu
97. Dumitru Mihai

98. Nicolae Mihai
99 Aldea M'ilitaru

100 loach im Moga
101. Roman Moldovan
102. Ilie Murgulescu
103 Gheorghe Năstase
104 Gheorghe Necula
105 Miron Nic.olescu
106 Paul Niculescu-Mizil
107 Eleonora Nilca
108 Cornel Onescu
109 Gheorghe Paloș
110 Gheoighe Pană 

Vasile Patilineț 
Ștelan Pavel'

. Ion Pățan
114. Dumitru Petrescu
115. Gheorghe Petrescu 
1 16.
117.
1 18.
119.
120.
121. Grigore Răduică
122. Gheorghe Rădulescu
123. Ilie Rădulescu
124. Leonte Răutu
125. Valter Roman
126. Mihail Roșianu
127. Gheorghe Roșu
128. Clement Rusu
129. Constantin Sandu
130. Ion Savu
131. Constantin Scarlat

Dumitru Popa 
Dumitru Popescu 
Ion Popescu-Puțuri 
Titus Viorel Popovici 
Vasile Potop

132 Alexandru Sencovici
133 Cristofor Simionescu
134 Dumitru Simulescu
135. Ion Sîrbu
136. Ion Spătărelu
137. Ion Stănescu
138. Leon Steinbach
139 Emeric Stoffel
140 Gheorghe Stoica
14 1. Mihai Suder 

Emeric Szabo 
Dezideriu Szilagyi 
Nicolae Tăbîrcă , , 
Gheorghe TănastW‘“' 
Mihai Telescu

142.
143
144 
145'
146.
147. Nicolae Teodorescu
148. Virgil Trofin
149. Costache Trotuș
150. Laurean Tulai
151. Iosif Ugla-r
152. Ion Ursu
153. Vasile Vaida
154. Marin Vasile
155. Gheorghe Vasilichi
156. Ghizela Vass
157. Ilie Verdeț
158. Nicolae Vereș
159. Geza Vida
160. Aurel Vijoli
161. Vasile Vilcu
162. Ștefan Voicu
163. Ștefan Voitec
164. Richard Winter
165. Barbu Zaharescu

1. Constantin Amariei
2. Ștefan . Andrei
3. Ioan Anton
4. Ion Antonică
5. Gheorghe Badrus
6. Eugen Barbu
7. Floarea Barbu
8. Ion Dodu Bălan
9 Nicolae Bozdog

10. Ion Brad
11. Nicolae Breban
12. Dumitru Breabăn
13 Remus Bucșa 
14r>-«ple.tru...B-unea 
,1.5 Gh,eoj;ghe Șuzdugan.
16. Dinu Buznea
17. Ion Călcioiu
18. Ion Ceterchi
19 Trandafir Cocîrla
20. Constantin

Corduneanu
21. Ion Brăduț Covaliu
22. Ion Crăciun
23. Marțian Dan
24. Ion Dincă
25. Dumitru Dinișor
26. Emilian Dobrescu
27. Geza Domokoș
28. loan Dragoș
29. Mihai Drăgănescu
30. Traian Dudaș
31. Petre Duminică
32. Dumitru Dumitru
33. Florea Dumitrescu

Nicolae Ecobescu 
Marin Enache 
Dan Enăchescu 
luliu Fejeș 
Constantin Fl.itan

34.
35.
36.
37.
38.
39. loan Florescu
40. Ionel Gal
41. Nicolae Gavrilescu
42. Dumitru Ghișe
43. Suzana Gâdea
44 Ilarie Gîrjoabă
45. Gheorghe Goina
46. Tiberiu Grecu
47. Qctavian Victor 

Groza
48: Hedw-iga Margareta 

Hauser
49. Alexandru Heinrich
50. Alexandru Iliescu
51. Nicolae Ion
52. Nicolae Ionescu
53. Vasile Ionescu
54. Mircea Valeriu 

Izbășoiu
55. Eugen Jebeleariu
56. Dumitru Joița
57. Ștefan Kiss
58. Bartoș Mihaly 

Kovacs
59. David Lazăr
60. Nicolae Lungu
61. Mircea Malița
62. Constantin Marinov
63. Constantin Matei
64. Gheorghe Matei
65. Nicolae Mănescu
66. Gheorghe 

Mărgineanu
67. Ion Mărgineanu 

Nicolae Militaru 
Constantin Mitea

76. Paul Nagy
77. Ion Nicola
78. Gheorghe Oprea
79. Ștefan Pascu 

Iștvan Peterfi 
Gheorghe Petrescu 
Gheorghe Pop 
Gheorghe Popa 
Dorel Mihai Popa 
Alexandru Popescu 
Alexandru Popescu

Ion Rușinaru 
Constantin Savu 
Mihail Bujor Sion 
Zaharia Stancu 
Nicolae State

Gheorghe Stoica 
Andraș Siito 
Ernest Szotyori 
Nicolae Ștefan 
Ștefan Ștefănescu 
Ludovic Takacs 
Eugen Tarhon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
L3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. Lina Ciobanu
32. Ion Cîrcei
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. Adalbert Crișan
42. Mihai Da lea
43. Florian Dănălache
44. Petre Dănică
45. Aurelia Dănilă
46. Constantin 

Dăscălescu
47. Ecaterina Deliman
48. Miu Dobrescu
49. Simion Dobrovici 

Constantin Drăgan 
Marin Drăgan 
Emil Drăgănescu 
Constantin 
Drăgoescu 
Stana Drăgoi

55. Aurel Duca
56.
57.

50.
51.

, 52.
53.

54.

Aurel Duma
Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga

58. Eduard Eisenburger
59. Janos Fazekas
60. Ludovic Fazekaș
61. Ilie Făsui
62. Emanoil Florescu
63. Mihail Florescu
64. Mihail (Mihnea)

Gheorghiu Delegații Io Congres au ales prin vot secret Comitetul Central al partidului

68.
69.
70. Vasile Mîrza
71. Ștefan Mocuța
72. Aurel Moga
73. Gheorghe Moldovan
74. Florența Munteanu
75. Gheorghe Munteanu

Membrii

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87. Barbu Popescu
88. Dumitru Radu Po

pescu
89. Otilia Popescu
90. Ion Potoceanu -
91. Teodor Prunea
92. Vasile Pungan
93. Ion Românu
94. Vasile Rus
95.
96.
97.
98.
99.

100. Constantin Stătescu
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108. Nicolae Toader
109. Gheorghe Trică
110. Ion Tudor
111. Jean Tudor
112. Dumitru Tudosie
113. Sterian Țîrcă
114. Ioan Ungur
115. Teodor Vasiliu
116. Andrei Vela
117. Constantin Vlad
118. Vasile Vlad 
1 19. Dusan Vlascici 
120. Maria Zidaru

Comisiei
Centrale de Revizie
1. Ion Albulețu
2. Nicolae Anghel
3. Vasile Belizna
4. Paraschiv Benescu
5. Gheorghe Brehuescu
6: Aurel Bulgărea
7. Mihai Burcheșin
8. Nicolae Bușui
9. Vasile Cădar

10. George Chiriță
11. Stoica Chivu
12. Marcel Dobra
13. - Alexandru Dumitru
14. Vaier Gabrian
15. loan Gătejoiu
16. Ion Huțanu
17. Mihail Ivan
18. Petre Ivanov
19. Ion Jescu
20. Alexandru Kopandi
21. Radu Manoliu
22. Nicolae Matei
23. Constantin Munțiu

24. Vasile Nicolcioiu
25. Emilian Nucescu
26. Constantin Petre
27. Constantin Pîrvulescu K
28. Emir Popa
29. Gheorghe Pușkaș
30. Constantin Radu
31. loan Retegan
32. Iosif Andrei Roth
33. Constantin Sandu
34. Vasile Sechel
35. Olimpia Solomonescu
36. Teodor Stana
37. Voicu Stancu
38. Ion Stoica
39. Domokoș Szasz
40. Ion Tarachiu
41. Anton Tincu
42. Petru Țăran
43. Ladislau Vass
44. Pascu Zimbran
45. Ewalt Sweier
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CUVIN TAR EA DE ÎNCHEIERE MEMBRII SUPLEANȚI

A CONGRESULUI 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Al COMITETULUI
EXECUTIV

(Urmare din pag. I)

tului, să întărim ordinea și dis
ciplina în toate sectoarele de acti
vitate, să dezvoltăm continuu de
mocrația socialistă, creînd condi- 
țiuni tot mai bune pentru partici
parea largă a maselor populare Ia 
conducerea țării. Să nu uităm nici 
un moment, tovarăși, că țelul su
prem al politicii partidului nostru, 
al socialismului însuși, este servirea 
omului, realizarea bunăstării lui, 
crearea unor condiții de viață ma
terială și spirituală tot mai bune 
pentru toți oamenii muncii. Numai 
în măsura în care vom realiza a- 
ceste cerințe ale partidului, ale so
cialismului, vom putea spune că 
ne facem datoria de comuniști, de 
conducători ai poporului român pe 
drumul făuririi vieții noi. (A- 
plauze puternice).

Congresul al X-lea a constituit 
o puternică manifestare a unității 
Indisolubile a Partidului Comunist 
Român. Hotărîrile adoptate în u- 
nanimitate, alegerea în unanimi
tate de către Congres a organelor 
conducătoare de partid constituie 
o dovadă a unității de fier a parti
dului nostru, garanția îndeplinirii 
cu succes a tuturor sarcinilor și 
hotărîrilor pe care le-am adoptat 
în Congres. (Vii aplauze). Totoda
tă, Congresul a constituit o pu
ternică manifestare a unității de 
nezdruncinat dintre partid și ma
sele largi de oameni ai muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
unității dintre partid și întregul 
nostru popor. (Aplauze puternice, 
urale).

Lucrările Congresului, hotărîrile 
adoptate constituie o puternică a- 
firmare a rolului de forță politică 
conducătoare pe care partidul îl 
îndeplinește cu succes în societa
tea noastră socialistă. Fără îndo
ială că Congresul al X-lea va face 
să crească și mai mult rolul parti
dului în conducerea tuturor do
meniilor de activitate, aceasta con
stituind garanția sigură a îndepli
nirii cu succes a mărețului pro
gram pe care l-am elaborat și a- 
doptat în aceste zile. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

Congresul nostru a avut cinstea 
de a găzdui reprezentanții a 70 de 
partide comuniste și muncitorești, 
mișcări de eliberare națională și 
partide socialiste, care au exprimat 
de la această tribună saluturi căl
duroase comuniștilor din România. 
Congresul a primit mesaje interna
ționaliste de salut din partea a 14 
partide frățești. Noi vedem în a- 
ceste manifestări o expresie eloc
ventă a legăturilor internaționaliste

largi care unesc partidul nostru cu 
partidele comuniste, cu mișcările 
de eliberare, cu forțele antiimpe- 
rialiste din întreaga lume. (Vii a- 
plauze). Putem spune, totodată, că 
expunerile făcute în Congresul 
nostru de delegațiile partidelor și 
organizațiilor oaspete au prilejuit 
un larg schimb de păreri asupra 
unor probleme contemporane de 
cea mai mare importanță pentru 
unitatea mișcării comuniste inter
naționale, pentru victoria luptei 
antiimperialiste, pentru pace și 
progres social.

Partidul nostru consideră că 
schimburile de păreri între partide 
asupra problemelor internaționale 
actuale, asupra sarcinilor mișcării 
revoluționare reprezintă o contri
buție importantă la întărirea soli
darității internaționale, la depăși
rea divergențelor existente astăzi 
în sînul mișcării comuniste și 
muncitorești, la întărirea unității 
tuturor forțelor antiimperialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

In numele Congresului, al între
gului partid, al poporului nostru a- 
dresez cele mai calde mulțumiri 
partidelor și organizațiilor care au 
trimis delegații Ia Congresul nos
tru. (Vii aplauze). Vă rugăm, dragi 
tovarăși, să transmiteți partidelor 
dumneavoastră, tuturor comuniști
lor din țările în care trăiți, militan- 
ților revoluționari, progresiști, sa
lutul nostru comunist, cele mai 
calde urări de succese în munca 
și lupta pe care o desfășurați pen
tru cauza socialismului și păcii. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Rog delegațiile din țările socialis
te să transmită partidelor frățești, 
popoarelor lor, urările noastre de 
succes în lupta eroică pentru con
struirea socialismului și comunis
mului, în efortul pentru întărirea 
unității tuturor țărilor socialiste, 
pentru victoria păcii. (Aplauze pre
lungite).

Rog delegațiile partidelor comu
niste și muncitorești din țările ca
pitaliste să transmită partidelor 
lor, tuturor comuniștilor, cele mai 
sincere urări ale comuniștilor ro
mâni pentru noi succese în lupta 
consacrată apărării intereselor vi
tale ale oamenilor muncii, împo
triva exploatării și asupririi capi
taliste, pentru întărirea unității 
clasei muncitoare, a tuturor for
țelor democratice, antiimperialiste. 
(Aplauze prelungite).

Rog delegațiile mișcărilor de eli
berare națională și democratice să 
ducă cu ele expresia solidarității 
partidului și poporului român față 
de lupta pe care o desfășoară pen
tru scuturarea jugului colonial, im
perialist, pentru independență și 
libertate națională, cele mai vii 
urări de succes în dezvoltarea pro

gresistă a patriilor lor. (Aplauze 
puternice).

Rog delegațiile partidelor socia
liste care au participat la lucrările 
Congresului să transmită partide
lor lor salutul și urările noastre de 
succes, dorința de a dezvolta în 
continuare relații de colaborare, 
convinși că aceasta servește întă
ririi unității clasei muncitoare în 
lupta pentru pace și progres social. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Doresc, de asemenea, să exprim 
calde mulțumiri partidelor frățești, 
organizațiilor revoluționare și miș
cărilor de eliberare națională care 
au adresat mesaje de salut Con
gresului partidului nostru. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Asigurăm reprezentanții tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești, ai mișcărilor de eliberare 
națională și antiimperialistă de so
lidaritatea deplină a partidului nos
tru cu lupta lor, de dorința comu
niștilor români de a acționa și în 
viitor cu hotărîre pentru întărirea 
unității tuturor forțelor care se 
ridică împotriva imperialismului, 
pentru pace și progres social. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Puteți fi siguri, tovarăși, că 
Partidul Comunist Român, conti- 
nuînd glorioasele sale tradiții in
ternaționaliste, va face totul pen
tru a-și aduce contribuția la vic
toria cauzei noastre comune. (A- 
plauze puternice, urale).

Stimați tovarăși,

Dați-mi voie ca în numele Co
mitetului Central ales de Congresul 
al X-lea să mulțumesc tuturor 
delegaților pentru încrederea ce 
ne-a fost acordată și să vă asigur, 
pe dumneavoastră, întregul partid, 
că noul Comitet Central va ac
ționa cu toată hotărîrea și fermi
tatea pentru îndeplinirea sarcinilor 
de mare răspundere ce i-au fost 
încredințate de Congres. (Aplauze 
puternice,' prelungite).

Totodată, dați-mi voie să vă 
mulțumesc pentru încrederea acor
dată de dumneavoastră, de partid, 
prin alegerea mea în funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. (Aplauze puterni
ce, ovații). Doresc să vă asigur, to
varăși, pe dumneavoastră, întregul 
partid, poporul nostru că voi face 
totul pentru a contribui, împreună 
cu ceilalți membri ai Comitetului 
Central, cu toți comuniștii, la în
făptuirea marilor sarcini trasate de 
Congres, că în întreaga mea acti
vitate nu voi precupeți nici un 
efort pentru a servi permanent 
partidul, poporul, cauza socialismu
lui și păcii în lume. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu", „P.C.R.").

încheind lucrările Congresului, 
doresc să exprim convingerea că 
toți delegații, întregul partid, între
gul popor își vor strînge și mai 
mult rîndurile, își vor înzeci efor
turile pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor adoptate de Congresul 
al X-lea, pentru înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
(Aplauze puternice, prelungite).

De la înalta tribună a Congre
sului adresăm tuturor comuniștilor 
cele mai calde urări de succes în 
activitatea închinată bunăstării și 
fericirii poporului nostru, dezvol
tării continue a României socia
liste. (Aplauze îndelungi, urale).

Urăm din adîncul inimii succes 
deplin tuturor muncitorilor, țărani
lor și intelectualilor, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, în munca minunată 
pentru înflorirea continuă a patriei, 
pentru obținerea de noi succese pe 
drumul socialismului, pentru crea
rea condițiilor de trecere treptată 
Ia făurirea societății comuniste. 
(Aplauze puternice, urale).

Vă mulțumesc, tovarăși, pentru 
munca intensă desfășurată în 
timpul Congresului; nu prea s-a 
respectat programul, dar cred că 
s-a depus o muncă deosebit de fo
lositoare pentru partidul și poporul 
nostru.

Vă urez, tuturor, dragi tovarăși, 
succese în muncă și în viață, multă 
sănătate și fericire ! (Aplauze pre
lungite, urale).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al po
porului nostru pe drumul socialis
mului ! (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează : „Ceaușescu", 
„P.C.R.").

Trăiască minunatul nostru popor; 
să înflorească continuu Republica 
Socialistă România ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„P.C.R.").

Trăiască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
a mișcării de eliberare națională, 
de luptă antiimperialistă ! (Aplau
ze puternice, urale).

Trăiască marxism-leninismul, 
teoria proletariatului și a oameni
lor progresiști din întreaga lume ! 
(Aplauze puternice, urale).

Trăiască pacea în întreaga lume 
și colaborarea între popoare ! (A- 
plauze puternice, urale).

Declar închise lucrările Congre
sului al X-lea. (Aplauze puternice, 
urale; se scandează : „P.C.R.",
„Ceaușescu". Se ovaționează înde
lung pentru partid, pentru Comite
tul său Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

IOSIF BANC

ION ILIESCU

MIU DOBRESCU

AUREL DUCA MIHAI GERE

CAROL KIRALY VASILE PATILINEȚ
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DUMITRU POPA ION STANESCU
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Membrii Comitetului Central al P.C.R. ji ai Comisiei Centrale de Revizie aleși de Congresul al X-lwf
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• ÎN ȘEDINȚA DE IERI, DELEGAȚII AU ALES, 
PRIN VOT SECRET, ORGANELE DE CONDUCERE ALE 
PARTIDULUI.

© ÎN SALA PALATULUI, ATMOSFERĂ DE EX
CEPȚIONALĂ ÎNSUFLEȚIRE, DE UNANIMĂ SATISFAC
ȚIE.

© ÎN PRIMA SA ȘEDINȚĂ, COMITETUL CEN
TRAL A ALES ORGANELE EXECUTIVE.

® URIAȘUL MITING DIN PIAȚA PALATULUI : 
ZECI DE MII DE CETĂȚENI AU SALUTAT HOTĂRÎRILE 
CONGRESULUI, AU OVAȚIONAT REALEGEREA TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FRUNTEA PARTI
DULUI, AU ACLAMAT NOUL COMITET CENTRAL.

12 august 1969. în sala Palatu- 
ui Republicii Socialiste România 
-au încheiat lucrările celui de-al 
C-lea Congres al Partidului Co- 
nunist Român.

★

Ședința de dimineață a lucrări- 
or Congresului a fost consacrată 
îltimului punct al ordinii de zi:

Alegerea secretarului general al 
Partidului Comunist Român ; ale- 
terea Comitetului Central al 
P.C.R. și a Comisiei Centrale de 
Revizie.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
prezintă, în numele Comisiei de 
propuneri aleasă de Congres, 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie ales în funcția de 
secretar general al partidului.

Propunerea este primită de 
delegați cu puternice aplauze și 
urale.

în continuare este prezentată 
lista tovarășilor propuși să fie 
aleși ca membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Central și 
ai Comisiei Centrale de Revizie.

Exercitîndu-și mandatul, delega
ții au analizat și dezbătut cu spi
rit de înaltă responsabilitate pro
punerile prezentate.

S-a anunțat că la Secretariatul 
Congresului s-au primit comunicări 
din partea tovarășilor Demeter 
Janos și Octavian Fodor, delegați 
ai organizației județene de partid 
Cluj, Ecaterina Crăciun, delegat al 
organizației județene de partid 
Bihor, și Kovăcs Gyorgy, delegat 
al organizației județene de partid 
Mureș, care, regretînd că din mo
tive de boală nu pot participa la 
Congres pentru a-și exercita man
datul încredințat, își exprimă ade
ziunea lor totală cu toate documen
tele și hotărîrile Congresului și 
susțin cu însuflețire și de-, 
plină încredere alegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. Ei au cerut Congresului 
ca primii-secretari ai comitetelor 
județene de partid respective să 
exercite în numele lor mandatul de 
delegat.

Se trece, prin vot secret, la vot. 
După numărarea voturilor, se reia 
ședința. Președintele Comisiei, Du
mitru Leonte, anunță rezultatul a- 
legerilor.

Urale nesfîrșite, puternice acla
mații răsună în sala Congresului 
în momentul în care se anunță că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ales în unanimitate în înalta func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Se anunță apoi că, în urma vo
tului secret exprimat de dele
gați, au fost aleși ca membri ai 
Comitetului Central 165 tovarăși, 
ca membri supleanți ai Comitetu
lui Central 120 și ca membri ai 
Comisiei Centrale de Revizie 45 
de tovarăși. Se dă citire numelor 
celor aleși.

★

La sediul Comitetului Central 
are loc, în continuare, prima șe
dință plenară a Comitetului Cen
tral care, în conformitate cu pre
vederile statutare, a ales organele 
executive.

*
Ora 16. Piața Palatului și arte

rele din împrejurimi trăiesc mo
mente de puternică însuflețire. 
Zeci și zeci de mii de oameni au 
venit la marele miting din Piața 
Palatului. Ei salută hotărîrile Con
gresului, ovaționează pentru tova
rășul Nicolae Ceaușescu, aclamă 
pe toți cei pe care Congresul al 
X-lea i-a învestit cu marea răs
pundere de a conduce vasta operă 
de edificare a socialismului în 
România. Este o manifestare emo
ționantă, grăitoare, a unității și 
coeziunii poporului în jurul Parti
dului Comunist Român, călăuză 
sigură a destinelor patriei, eroicul 
stegar al luptei pentru fericirea 
poporului și înflorirea țării, pen
tru triumful socialismului și păcii.

Entuziasmul maselor devine vi
brant cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii Comitetului 
Central străbat piața printr-un 

culoar lung, îndreptîndu-se spre 
Sala Palatului, pentru a participa 
la ședința de închidere a celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. La 
rîndul lor, delegații și invitații 
care se află în sală întîmpină cu 
puternice aclamații și urale pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți conducători ai partidului, pe 
toți membrii Comitetului Central, 
precum și pe șefii delegațiilor 
partidelor comuniste și muncito
rești, socialiste, democratice și 
antiimperialiste de peste hotare.

Lucrările ședinței de închidere a 
Congresului au fost prezidate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Președintele Comisiei de numă
rătoare a voturilor comunică re
zultatul.

El anunță din nou alegerea în 
unanimitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului.

Miile de cetățeni din Piața Pala
tului care ascultă transmisia șe
dinței de închidere, cît și cei pre
zenți în sala Congresului scan
dează la unison „Ceaușescu I 
Ceaușescu ! P.C.R. ! P.C.R. !“.

Citirea listelor membrilor orga
nelor de conducere ale partidului 
este primită cu vii și îndelungi 
aplauze.......

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu anunță că în prima sa 
plenară Comitetul Central al 
partidului, în conformitate cu pre
vederile statutului, a ales în unani
mitate organele executive : Comi
tetul Executiv, alcătuit din 21 
membri și 11 membri supleanți; 
Prezidiul Permanent, alcătuit din 
9 membri ; Secretariatul Comitetu
lui Central al partidului alcătuit 
din 7 membri.

Anunțarea nominală a compo
nenței Comitetului Executiv, a 
Prezidiului Permanent și a Secre
tariatului este salutată cu urale de 
delegați și invitați, de zecile de mii 
de cetățeni din Piața Palatului.

Secretarul general al partidului 
anunță că plenara Comitetului Cen
tral, conform prevederilor statutu
lui, a desemnat Colegiul Central de 
partid, avînd ca președinte pe to
varășul Mihai Dalea. La prima .șe
dință a Comisiei Centrale de Re
vizie a fost ales în unanimitate ca 
președinte tovarășul Chivu Stoica.

De la tribuna Congresului, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostește apoi cuvîntul de 
închidere a celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost subliniată de 
repetate ori cu puternice și înde
lungate aplauze și urale de dele
gații și invitații la Congres, urmă
rită cu profund interes și satisfac
ție de cetățenii aflați în Piața Pa
latului, de milioane și milioane de 
cetățeni care la acea oră se aflau 
în fața micilor ecrane și a aparate
lor de radio.

într-o atmosferă de mare entu
ziasm, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
declară închise lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. Delegații și invitații 
aplaudă și ovaționează îndelung. 
Minute în șir nu contenesc uralele 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general. Toți 
cei prezenți intonează „Internațio
nala". Acordurile imnului clasei 
muncitoare de pretutindeni sînt re
luate de mulțimea aflată în piață.

După încheierea lucrărilor 
Congresului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid, delegații de peste hotare au 
ieșit în balcoanele Palatului Repu
blicii pentru a răspunde manifesta
ției de nețărmurită dragoste a bucu- 
reștenilor.

Masele întîmpină pe condu
cătorul iubit cu urale și acla
mații îndelungi. Deasupra capete
lor se înalță pancarte pe 
care se află înscris „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Trăiască Partidul Co
munist Român !“, „Sub steagul 
marxism-leninismului, înainte spre 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în România !“, „Trăiască unitatea 
partidelor comuniste și muncito
rești !“. Se scandează cu pu
tere, din toată inima, „P.C.R. — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul".

Tovarășul Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid răspund 
aclamațiilor entuziaste ale mulți
mii. Secretarul general al parti
dului rostește cuvinte calde de mul
țumire.

Dragi tovarăși,
Ați ascultat rezultatele Congre

sului, ați aflat componența noului 
Comitet Central și a organelor 
sale executive. Nu doresc să țin din 
nou o cuvîntare. Cele ce am spus 
în încheierea lucrărilor Congresu
lui constituie expresia gîndurilor și 
sentimentelor Comitetului nostru 
Central, a Congresului, a întregu
lui partid și popor. (Aplauze pu
ternice, urale).

în manifestarea dumneavoastră 
călduroasă vedem încă o expresie 
a încrederii nemărginite a cetă
țenilor Capitalei, a întregului po
por, în partidul nostru comunist, 
în politica sa marxist-leninistă 
care corespunde pe deplin interese
lor vitale ale întregii națiuni. 
(Aplauze, urale, se scandează 
„P.C.R."). în această manifestare 
vedem expresia voinței dumnea
voastră, a întregului popor de a în
făptui neabătut hotărîrile Congre
sului al X-lea, de a asigura ridi
carea țării pe noi trepte ale con

strucției socialismului, de a face ca 
România să fie un detașament tot 
mai puternic al sistemului mondial 
socialist, al mișcării comuniste re
voluționare, antiimperialiste, din 
întreaga lume, (Aplauze în
delungate, urale; se scandează 
„Ceaușescu").

Rugăm încă o dată pe prietenii 
noștri din străinătate, care au asis
tat Ia Congres, să ducă cu ei ex
presia hotărîrii partidului și po
porului român de a asigura dez
voltarea continuă a orînduirii so
cialiste, de a milita neabătut pen
tru unitatea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. (Aplauze 
puternice, îndelungate). I-ați pu
tut vedea, tovarăși, pe comuniștii 
români, în timpul Congresului, la 
lucru. Priviți acum la oamenii 
muncii din Capitală, și veți vedea 
pe fețele lor voia bună, bucuria 
rezultatelor obținute, dîrzenia și 
voința de a milita neabătut pentru 
transpunerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al X-lea. (Aplauze 
îndelungate, urale ; se scandează 
„Ceaușescu").

Dragi tovarăși,
Doresc să închei exprlmînd incă 

o dată convingerea fermă a condu
cerii partidului, a Congresului, că 

întregul partid, întregul popor vor 
munci fără preget pentru înfăp
tuirea mărețului program pe care 
l-am adoptat, că România socia
listă se va înălța tot mai puternic 
sub soare, că în țara noastră so
cialismul va triumfa deplin. (A- 
plauze îndelungate ; se scandează 
„P.C.R.").

Vă urăm, tuturor, succese tot 
mai mari în lupta și munca pen
tru triumful socialismului, pentru 
triumful păcii! (întreaga piață ră
sună de puternice aplauze și ova
ții ; se scandează „P.C.R.", 
„Ceaușescu").

Cuvîntarea secretarului general 
este subliniată de repetate ori cu 
aplauze și urale puternice.

După această însuflețită aduna
re populară, care marchează una
nima participare a întregului popor 
la desfășurarea și încheierea lucră
rilor Congresului, secretarul gene
ral și ceilalți conducători de partid 
se îndreaptă spre sediul Comite
tului Central, trecînd prin mijlocul 
mulțimii adunate în imensul spa
țiu al pieței. Tovarășul Ceaușescu 
strînge călduros mîinile a zeci de 
cetățeni din rîndul maselor care-și 
manifestă din nou entuziasmul și 
dragostea față de partid și condu
cătorii săi.

(Agerpres)

Recepția oferită de C.C. al P.C.R. 

cu prilejul celui de-al X-lea 

Congres al partidului
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român a oferit marți 
seara, la Palatul Consiliului de 
Miniștri, o recepție cu prilejul 
celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

La recepție au participat tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru 
Petrescu, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț. Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec — 
membrii Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, membrii su

pleanți al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mem
bri ai Comisiei Centrale de Revizie 
a C.C. al P.C.R.

Au luat parte conducători șl 
membri ai delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești, ai miș
cărilor de eliberare națională șl 
partidelor socialiste, care au par
ticipat la lucrările Congresului.

In timpul recepției, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întreținut cu 
oaspeții de peste hotare, cu dele
gații prezenți.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)
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Tovarășul Nicolae Ceausescu în mijlocul mulțimii participanfilor la miting

Orele 16... Piața Republicii a de
venit un vast amfiteatru în care 
mii de oameni ai muncii din Capi
tală s-au adunat pentru a lua cu
noștință de hatărîrile Congresului, 
pentru a marca, și în acest fel, 
prin prezența lor atașamentul față 
de politica partidului, adeziunea la 
acest moment de seamă din istoria 
contemporană a României. Veni
seră aici muncitori din cunoscutele 
citadele industriale și din noile, 
modernele întreprinderi ale orașu
lui, cercetători din institute științi
fice, cadre didactice din școlile de 
toate gradele, lucrători din minis- 
'tere și instituții centrale, activiști 
de partid și de stat, studenți și e- 
levi; se aflau, de asemenea, nume
roși cetățeni veniți în Capitală din 
diferite localități ale țării să vizi
teze „Expoziția realizărilor econo
miei naționale". Oamenii comentau 
cu însuflețire desfășurarea lucrări
lor Congresului, schimbau impresii 
și opinii asupra ideilor și obiecti
velor cuprinse în documentele 
înaltului for de partid.

INIȚIATIVA ISTORICĂ
MASELOR - LA RANGUL

DE IMPERATIV SOCIAL
Nimic nu sugerează mai preg

nant sentimentul plenitudinii decît 
participarea la actele istorice de
cisive, la momentele predestinate a 
se așeza ca pietre unghiulare la 
temelia durabilă a unui edificiu cu 
vaste arcade de împliniri. Un ase
menea sentiment, împlîntat viguros 
în solul acestor zile de intensă 
trăire a istoriei, de pasionate și 
fecunde dezbateri cu privire la mo
dalitățile practice de înfăptuire a 
grandiosului program al partidului 
pentru următorul deceniu, au trăit, 
într-o deplină osmoză, toți cei 
aproape două mii de delegați la 
Congresul al X-lea, toți cei 
aproape două milioane de comuniști 
de pe cuprinsul țării, întregul nos
tru popor.

Factorul definitor pentru at
mosfera care a domnit în cursul 
acestor zile în rîndurile partici- 
panților la Congres poate fi con
densat într-un singur cuvînt cu 
adînci rezonanțe în milioane de 
inimi și conștiințe : hotărîrea. 
Aprobînd, cu entuziasmul subscrie
rii la excepționale documente pro
gramatice pentru destinul isto
ric al poporului, Raportul Comi
tetului Central al Partidului Co
munist' Român, prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, Di
rectivele cu privire la planul 
cincinal pe anii 1971—1975 și li
niile directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României pe peri
oada 1976-1980, Rezoluția Congresu
lui al X-lea al partidului, delegații 
și, prin glasul lor unanim, întregul 
partid, întreaga țară și-au reafir
mat hotărîrea de nestrămutat de 
a începe, chiar din zilele ce vor 
urma, să contureze, în coordona-

...Aștepțău începerea ședinței fi
nale a Congresului cu sentimentul 
că ceea ce se hotărăște în sală este 
indisolubil legat de viața și munca 
lor, de aspirațiile și viitorul lor, 
Asemenea gînduri nutreau electri
cianul Constantin Nae, lăcătușul 
Gheorghe loajă, tînărul strungar 
Vasile Dumitru, de la „Fabrica de 
mașini-unelte și agregate-Bucu
rești", funcționarul Stavru Mano- 
liu, de la uzinele „Electromagne
tica" artistul poporului Costache 
Antoniu, studenta Elena Rădu- 
canu, care ne-au împărtășit bucu
ria de a fi martori la această în
cununare a rodnicelor lucrări ale 
Congresului, de a-l asculta pe se
cretarul general al partidului, ale 
cărui idei și fapte au găsit un loc 
definitiv în inima și conștiința lor.

Cînd, prin zecile de megafoane 
așezate în piață, a răsunat glasul 
conducătorului partidului, al tova- 

1 rășului Nicolae Ceaușescu, piața a 
izbucnit în urale, în nesfîrșite u- 
rale...

tele patriei, harta de mărețe înfăp
tuiri a României socialiste prefigu
rată de Congres.

Odinioară, oamenii credeau a-și 
citi viitorul în stele. Impresia co- 
vîrșitoare a acestor solemne mo
mente finale ale Congresului a fost 
că oamenii societății și vremii 
noastre au căpătat neclintita certi
tudine că își citesc viitorul în în
seși faptele lor. Prin fapte temei
nice, dinamizate de ideile clarvă
zătoare ale partidului, ei au con-' 
vertit aspirațiile de veacuri ale ce
lor mai buni fii ai națiunii în rea
litățile biruitoare ■ ale societății 
noastre socialiste, cu economia ei 
în plin progres, cu dinamica ei 
viață politică și socială, cu spiri
tualitatea ei efervescentă. Prin 
fapte ei vor dăltui în marmura 
timpului chipul de trăinicii indes
tructibile al viitorului. Congresul 
le-a dăruit conștiința precisă, fer
mă că, prin materializarea politicii 
elaborate sub conducerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a fost re
pusă în drepturile ei inițiativa is
torică a maselor, ridicînd-o la ran
gul de imperativ social generator 
de supreme răspunderi. De aceea 
ei au înscris, pentru memoria ge
nerațiilor viitoare, emblema roșie a 
Congresului al X-lea al partidului 
pe stindardul tricolor al, patriei.

Un leit-motiv al discuțiilor din
tre delegați și invitați a fost, în 
ultima zi a lucrărilor Congresului, 
tocmai această fundamentală hotă- 
rîre, emanație a entuziasmului și 
lucidității, a inimii și rațiunii.

— Numai cînd ți se conturează în 
fața privirilor o asemenea imagine 
de ansamblu a ceea ce a fost în 
stare să realizeze în atît de scurt

timp poporul nostru liber și stă- 
pîn pe soarta sa de construc
tor al socialismului — ne spunea 
tovarășa Jeana Ionescu, șefă de 
sector la Institutul de geologie- 
geografie al Academiei, delegată a 
organizației municipale de partid 
București — îți dai cu adevărat 
seama ce imense resurse de inte
ligență, de inventivitate, de hărni
cie au milioanele de oameni ai 
muncii din țara noastră. Vă spun 
drept, m-am simțit mai mîndră ca 
niciodată și mi s-a întărit convin
gerea că sarcinile pe care le-am 
elaborat aici, la Congres, pentru 
anii viitori, oricît de înalți ni s-ar 
părea acum parametrii ce trebuie 
atinși, sînt cu totul și cu totul în 
puterea noastră, corespund pe 
de-a-ntregul potențialului material 
și uman de care dispunem. Con
gresul a fost pentru noi toți o ade
vărată școală a certitudinilor : lan
sat de pe o asemenea platformă, 
viitorul nostru se înfățișează lumi
nat de cele' mai strălucite aus
picii...

— Alături de mîndrie și emoție 
— ține să releve tehnicianul Ștefan 
Bolchiș, secretarul comitetului de 
partid al uzinelor „Strungul" din 
Arad — mai e un sentiment care 
ne stăpînește în aceste clipe : răs
punderea. înfățișîndu-ne realiză
rile, noi am demonstrat nu numai 
ce am făcut, dar și ceea ce sîntem 
în stare să facem, capacitatea noas
tră de transpunere exemplară în 
realitate a îndemnului rostit de to
varășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna Congresului — de a înfăp
tui pe pămîntul României societa
tea. socialistă multilateral dezvol
tată. De altfel, ca un preludiu în- 
suflețitor la desfășurarea lucrărilor 
Congresului, vizita pe care a fă- 
cut-o nu de mult secretarul gene
ral al partidului și în uzina noas
tră, ne-a dat măsura deplină .a o- 
biectivelor mobilizatoare cărora va 
trebui să le facem față în viito
rul cincinal. Vom răspunde che
mării pe care ne-a adresat-o to
varășul Ceaușescu de a da un aju
tor eficient la punerea în func
țiune în anii următori a uzinei de 
mașini-unelte ce se va ridica la 
Tîrgoviște. Și aici la Congres, ca și 
atunci, în timpul vizitei secreta
rului nostru general, am simțit cu 
deosebită tărie că forța orînduirii 
noastre rezidă tocmai în acest cli
mat instaurat de partid după Con

VOTUL RESPONSABIL 
AL ÎNTREGII NAȚIUNI

Cu vii, îndelungi aplauze, cu 
ovații prelungite a fost primită de 
delegații și invitații la Congres 
alegerea în unanimitate a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului. 
Congresul al X-lea a dat astfel 
expresie voinței tuturor comuniș
tilor, a întregului popor, consacrînd 
prin vot opțiunea și voința națiunii 
noastre ca în fruntea partidului și 
statului să se afle cel care a con

gresul al IX-lea, climat al respon
sabilităților și îndatoririlor recipro
ce, al unității de voință și eforturi 
concentrate spre atingerea țelului 
nostru comun : înflorirea patriei, 
bunăstarea poporului.

Pe Consuela Mălăncioiu, briga
dieră în sectorul zootehnic al co
operativei agricole de producție 
din comuna Godeni, am întîlnit-o 
în mijlocul unui grup de delegați 
din județul Argeș.

— Sînt încă sub impresia a- 
dîncă a tot ceea ce am trăit în 
aceste zile de neuitat — ne spune 
ea. Tot ce am auzit la Congres se 
leagă firesc de ce am văzut Ia Ex
poziția „România ’69". Treceam pe 
sub cupola înaltă, priveam de jur 
împrejur și nu știam la ce să-mi 
opresc mai curînd ochii. Totul era 
atît de strălucitor, de frumos, de 
puternic și, mai ales, despre tot 
ce ni 'se înfățișa privirilor puteam 
spune, fiecare dintre noi și toți 
laolaltă : e al nostru, e rodul bra
țelor și minților noastre, e semnul 
cel mai grăitor al faptului că sîn
tem un popor destoinic. Să vină 
oaspeți din toată lumea și să se 
convingă cu ochii de ce poate rea
liza o țară care a îndrăgit pe ve
cie libertatea și socialismul, pe care 
nimeni n-ar putea s-o reîntoarcă 
de pe acest drum al rodniciei ! O 
spun asta eu, o țărancă simplă de 
pe plaiurile Muscelului, și au 
spus-o tovarășii mei, în cuvinte 
limpezi și răspicate, de la tribuna 
Congresului ! Cu ce gînduri și sen
timente mă voi întoarce de la Con
gres în satul meu ? E greu să în
chizi totul în cîteva cuvinte. O să 
încerc totuși : în primul rînd și 
înainte de orice, cu încredințarea și 
mai întemeiată că drumul pe care 
mergem, drumul arătat de partidul 
nostru, este singurul drum cu pu
tință, drumul pe care munca 
rodește și omul înflorește. Cu 
asemenea cuvinte sînt convinsă 
că ar răspunde la întreba
rea dumneavoastră oricare din
tre cei aflați în Sala Congresului !

în numele acestei realități noi, 
socialiste, al certitudinilor clădite 
durabil în inima poporului, al în
crederii în viitorul patriei, în pro
gresul continuu al societății, pe 
care-1 va asigura traducerea în 
viață a programului adoptat de 
Congres, și-au exercitat delegații, 
în ultima zi a lucrărilor, mandatul 
încredințat de a alege organele de 
conducere ale partidului.

tribuit într-o măsură hotărîtoare 
la întronarea în viața socială a 
spiritului înnoitor, respectului 
adînc pentru om și capacitățile sale 
creatoare, a unui climat de auten
tică democrație, în care conștiin
țele țării se pot pronunța cu res
ponsabilitate și competență asupra 
marilor probleme ale societății, a- 
supra principalelor hotărîri care 
vizează destinele națiunii. A fost 
confirmat, astfel, într-un act de 

permanentă semnificație, faptul că 
în partid, în întreaga viață so
cială, se afirmă tot mai pregnant, 
mai concret, principiul recunoaș
terii valorilor autentice, a celor 
care, prin exemplul vieții și mun
cii lor, prin calitățile personale, 
prin trăsăturile de revoluționari, 
de militanți activi pentru ideile 
partidului, pentru cauza socialis
mului și păcii, se bucură de un 
meritat prestigiu, de încrederea 
partidului și a poporului.

Așa cum s-a subliniat puternic 
în Congres, în amplele dezbateri 
care l-au precedat, prin votul dat 
de delegați tovarășului Ceaușescu 
s-a exercitat în fapt votul solemn 
ăl- națiunii întregi, încredințată pe 
deplin că ceea ce s-a realizat pînă 
acum, victoriile socialismului vor 
fi apărate cu statornică abnegație, 
vor fi continuate, și dezvoltate cu 
un sporit dinamism. Garanția con
tinuității și consecvenței politicii 
marxist-leniniste, garanția dru
mului mereu ascendent, certitudi
nea unei raționale, realiste, cu
rajoase și constructive politici in
terne și internaționale — iată ce 
înseamnă pentru noi, poporul ro
mân, realegerea în fruntea parti
dului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aclamat de întreaga su
flare a țării, de toate conștiințele 
ei adevărate, cinstite.

însuși modul în care s-au des
fășurat alegerile, dezbaterea largă, 
începută încă din conferințele ju
dețene, a candidaturilor celor pro
puși pentru organele de conducere 
ale partidului, înalta exigență co
munistă manifestat^ de Congres, 
consacră în mod strălucit întro
narea definitivă în viața de partid 
a spiritului democratic. Comunis
tul- și cu atît mai mult cel în
vestit cu răspunderea de condu
cător de partid, indiferent de mă
rimea sarcinii încredințate, se cere 
să se dovedească, în fiecare mo
ment al vieții sale, demn de o a- 
semenea învestitură, să fie pildă 
de abnegație și devotament .pentru 
partid, să se remarce prin profun
da sa pregătire ideologică, prin 
priceperea de a discerne și a se o- 
rienta în multitudinea probleme
lor vieții, ale practicii sociale, să 
fie un exemplu permanent de di
namism și spirit novator, de con
tinuă consonanță la diapazonul u- 
nei înalte morale — etica comu
nistă.

Moment din Piața Republicii r Adeziune deplină, entuziasm ji satisfacție

Pentru toate acestea, pentru 
programul luminos de înflorire a 
patriei, prin munca nobilă a oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
de pe toate meleagurile țării, in
diferent de naționalitate, pentru 
spiritul înnoitor introdus de partid 
în întreaga viață socială, care va 
descătușa larg inițiativa creatoare, 
responsabilă, pentru prezentul so
cialist, pentru viitorul comunist 
al României, pentru politica mar- 
xist-leninistă a partidului, pro
fund patriotică, internaționalistă, 
Cei care au avut cinstea să parti
cipe la Congresul istoric al parti
dului au aplaudat îndelung.

Cuvîntul rostit, în încheierea

„CEAUȘESCU Șl POPORUL! 
CEAUȘESCU Șl VIITORUL!"

Mii de locuitori ai Capitalei, 
oameni de toate vîrstele și 
profesiile, veniți în Piața Repu
blicii să asiste la încheierea lu
crărilor Congresului, să-i aclame 
pe cei aleși să conducă destinele 
partidului și țării, au conferit încă 
un moment memorabil acestei 
sărbători rodnice din viața pa
triei. Urale și ovații au întîmpinat 
apariția în balcoanele Palatului 
Republicii a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stal, a oaspeților 
de peste hotare, care au adus 
Congresului mesajul partidelor 
lor. Aplauze puternice au sub
liniat chemările adresate de 
secretarul general al partidu
lui, cu înalt patos comunist, 
mulțimii prezente în această piață 
de care își leagă numele momente 
cruciale din viața patriei.

Ca o uriașă cutie de rezonanță, 
vasta piață vibra impetuos la fie
care cuvînt -rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : aveai senzația, 
în clipele de nestăvilit elan al mul
țimii, cînd uralele și aclamațiile 
răspundeau entuziast chemărilor 
conducătorului națiunii noastre so
cialiste, că însăși țara, într-un glas 
al fermei unanimități, își rostește 
voința de nezdruncinat. Voință în
scrisă și pe pancartele roșii care 

lucrărilor Congresului, de secreta
rul general al partidului, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, consti
tuind un moment emoționant, o a- 
devărată încununare a Congresu
lui, a găsit un larg ecou în toate 
inimile și conștiințele, o chemare 
înflăcărată la dăruirea întregii 
capacități creatoare pentru desă- 
vîrșirea edificării socialiste a pa
triei, la întărirea unității -în jurul 
partidului, a conducerii sale, un 
angajament solemn în fața po
porului că vor fi slujite cu devo
tament idealurile și aspirațiile 
sale, un mesaj de puternică soli
daritate cu cei care luptă, pe tot 
cuprinsul planetei, pentru cauza 
socialismului și păcii.

confereau pieței atmosfera marilor 
mitinguri populare : ,,^om lupta 
neobosit pentru înfăptuirea istori
celor hotărîri ale Congresului al 
X-lea al P.C.R.", „Trăiască Par
tidul Comunist Român, conducă
torul încercat al poporului, spre 
culmile civilizației și progresului!", 
„Trăiască frăția și coeziunea în
tregului sistem socialist!“, „Tră
iască scumpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România!“, 
„Trăiască unitatea partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, în lupta 
pentru pace, democrație și pro
gres social!“.

Iar temeinicia de granit a hotărî- 
rii acestor oameni, care privesc 
spre ziua de mîine ca spre limpe- 
dea întruchipare a programului ce 
poartă iscălitura nobilei și demnei: 
lor adeziuni, care insuflă efortului, 
lor constructiv conștiința solemnă 
a unui pact de alianță indestructi
bilă cu timpul, s-a materializat în 
cuvintele care au răsunat multă 
vreme, scandate de mii de glasuri, 
deasupra marii piețe : Ceaușescu.1 
ți poporul! Ceaușescu ți viitorul!

Nicolae DRAGOȘ 
Victor BÎRLĂDEANU
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ovarășii Nicolae Ceausescu și Ion Gheorghe Maurer în mijlocul delegărilor din județele Brăila, Olt și Ma
ramureș

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
AUREL PISO

delegat al organizației de partid 

a municipiului București

Stimați tovarăși,

Importantul eveniment al po
norului nostru, Congresul al X-lea 
il Partidului Comunist Român, 
iste un prilej și pentru construc- 
ori să-și facă bilanțul activității 
recute și în același timp să pre
oțească cu competență succesele 
nerioadei următoare.

Direcția Generală de Construc- 
ii Montaje a municipiului Bucu- 
ești îndeplinește cu succes sarci
nile actualului cincinal care pre- 
răd executarea unui volum de 
;onstrucții-montaj de 8,8 miliarde 
ei, planul anual de producție din 
inul 1970 urmînd să atingă cifra 
le 2,16 miliarde lei, ceea ce repre
zintă o creștere de 80 la sută față 
le realizările anului 1965 și de 6 
>ri volumul realizat în anul 1958.

în actualul cincinal în municipiul 
3ucurești se vor realiza 84 000 a- 
jartamente, multe săli de clasă, 
■ețele de apă, canale, drumuri și 
alte lucrări importante dintre care 
putem arăta unele mai reprezen- 
iative cum sînt: Teatrul Național, 
Centrul de Televiziune și Hotelul 
Intercontinental.

Subliniez că cea mai mare creș
tere a volumului de construcții, 
față de perioadele anterioare se 
realizează prin sp.orirea producti
vității muncii, datorită faptului că 
i-a dat o atenție sporită utilizării 
mal eficiente a mijloacelor de care 
dispunem, extinderii industrializă
rii construcțiilor și folosirii mai 
largi a prefabricatelor, creșterii 
gradului de mecanizare și îmbună
tățirii, prin proiectare, a concep
ției construcțiilor.

Este semnificativ că la sfîrșitul 
acestui an constructorii din Bucu
rești vor realiza sarcina de creștere 
a productivității muncii prevăzută 
pentru anul viitor.

Tovarăși,

Tezele și proiectul de Directive 
ale Congresului Partidului Comu
nist Român au fost studiate și dez
bătute de întreaga masă de con
structori și am văzut că un accent 
deosebit se pune pe înfăptuirea 
unui program susținut de investiții 
menit să perfecționeze baza tehni- 
co-materială a societății.

Proiectul de Directive prevede 
de asemenea construirea în cinci
nalul următor a circa 500 000 de a- 
partamente și numeroase alte lu
crări cu caracter social-cultural și 
tehnico-edilitar. Din aceste im
portante investiții, nouă ne revine 
sarcina să construim pe lingă alte 
lucrări 120—125 000 apartamente.

Din indicațiile date de tovarășul 
secretar general, Nicolae Ceaușescu, 
în Raportul prezentat rezultă în 

mod clar că este necesar să acor
dăm cea mai mare atenție indus
trializării lucrărilor de construcții 
— cale principală de ridicare a 
productivității și de ieftinire a lu
crărilor. Din experiența unității 
noastre rezultă că consumul de ore 
pe aria desfășurată se reduce de la 
37 ore la construcțiile realizate mo
nolit la 17 ore la construcțiile rea
lizate din panouri mari prefabri
cate, ceea ce este edificator pentru 
eficiența industrializării în con
strucții.

Direcția noastră generală a tre
cut încă de la începutul acestui an 
la dezvoltarea masivă a producției 
pentru prefabricate mari. în cursul 
acestei luni va intra în funcțiune 
un poligon de prefabricate — pa
nouri mari pentru 1 600 apartamen- 
te/an, urmînd ca în anul 1970 să 
se realizeze alte poligoane cu o ca
pacitate de circa 5 000 aparta- 
mente/an. Amplasarea acestor poli
goane în centrul de activitate a lu
crărilor, precum și indicii lor teh- 
nico-economici înalți de. exploatare 
vor aduce după sine și o ieftinire 
a construcțiilor.

Totodată se impune să se stu
dieze posibilitatea de realizare a 
construcțiilor de locuințe din pa
nouri mari la. blocuri cu înălțime 
mai mare de parter plus 4 etaje, 
cit se execută în prezent. Construi
rea unor astfel de blocuri, cu mă
surile de siguranță pentru seismi
citate, ar avea avantajul că se ob
ține o mai bună densitate, se uti
lizează mai rațional macaralele, se 
reduc lucrările edilitare, se 
scurtează durata de execuție șî, în 
consecință, se realizează o redu
cere a costurilor construcțiilor.

S-au luat măsuri pentru crearea 
unor noi linii tehnologice pentru 
producerea prefabricatelor diverse 
cum sînt planșeele și fațadele pre
fabricate care se folosesc la con
strucțiile turnate monolit în co- 
fraje metalice — unele din aceste 
produse se vor executa lîngă bloc 
pentru a evita în totalitate trans
portul lor.

Cu toate aceste realizări, tre
buie să scot în evidență și unele 
aspecte negative, care încă mai 
există pe șantierele noastre de con
strucții, și față de care nu am 
reușit încă să luăm o poziție fermă 
pentru înlăturarea lor.

Astfel timpul de lucru nu este 
folosit decît în proporție de 95 la 
sută, mai există multe absențe ne
motivate, se manifestă încă multe 
cazuri de lipsă în gospodărirea 
materialelor, mai apar lucrări de 
slabă calitate și încă multe cazuri 
de indisciplină.

Subliniem faptul că, împreună cu 
comitetul de partid, cu sindicatul 
și organizația U.T.C., am inițiat 
acțiuni în scopul înlăturării unor 
asemenea fenomene negative.

O problemă asupra căreia s-a 
oprit Raportul Comitetului Central 
o constituie mecanizarea lucrărilor 
în construcții. Trebuie spus că 
neajunsurile în ce privește dota
rea cu utilaje provoacă numeroase 
și importante greutăți în menține
rea unui ritm constant la lucrările 
de execuție. Este, de altfel, cunos
cut că pe șantierele noastre se 
simte necesitatea unor utilaje și 
mecanisme de mare productivitate 
cum sînt: automacarale, buldo-ex- 
cavatoare, macarale mici, benzi 
transportoare și în special a unor 
utilaje de mică mecanizare pentru 
finisarea lucrărilor. Noi nădăjduim 
că criticile cuprinse în Raportul 
Comitetului Central vor determina 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini să ia măsuri hotărîte 
pentru a asigura fabricarea și asi

milarea de noi utilaje pentru con
strucții.

Un alt sector în care consider că 
trebuie luate măsuri deosebite este 
acela al materialelor de construcții. 
Se produc încă multe materiale în 
special pentru finisaje, de calitate 
și formă estetică necorespunză
toare. Bunăoară parchetele și tîm- 
plăria de leipn livrate de Ministe
rul Economiei Forestiere sînt în 
multe cazuri executate din mate
riale slabe și cu un grad mare de 
umiditate. Covoarele din policlo- 
rură de vinii și din renolit pro
duse de unele întreprinderi ale in
dustriei chimice se prezintă cu as
pect neatrăgător și în culori puțin 
variate. Noi adresăm ministere
lor care se ocupă de aceste ramuri 
chemarea de a da mai mare aten
ție calității producției. De aseme
nea, consider că trebuie luate mă
suri pentru îmbunătățirea și diver
sificarea armăturilor pentru tîm- 
plărie și a obiectelor sanitare, pre
cum și pentru realizarea de mate
riale corespunzătoare necesare 
etanșării rosturilor la panourile 
mari, prefabricate.

După cum se știe, sectorul con
strucțiilor de locuințe consumă 
cantități însemnate de material 
lemnos. Pentru a reduce acest 
consum, considerăm necesar ca, în 
afara măsurilor de industrializare 
a lucrărilor de construcții, să se 
pună un accent deosebit pe înlo
cuirea tîmplăriei de lemn cu cea 
de metal. In acest scop, noi pro
punem să se analizeze posibilita
tea realizării unei fabrici care să 
producă această tîmplărie la cel 
mai înalt grad calitativ.

Doresc să ridic în fața Congre
sului și problema perfecționării or
ganizării și conducerii întreprin
derilor de construcții. în scopul 
sporirii eficienței economice și pen
tru a se ajunge la rentabilizarea 
lucrărilor de construcții noi am 
experimentat la întreprinderea nr. 
l-construcții unele măsuri legate 
de perfecționarea formelor de con
ducere, simplificarea relațiilor cu 
beneficiarii și cu banca finanța
toare, creșterea cointeresării sala- 
riaților în realizările întreprinderii, 
prin perfecționarea formelor de sti
mulare materială. Ca urmare a 
aplicării acestor măsuri — în anul 
trecut — întreprinderea a depășit 
toți indicatorii de plan și a obținut 
un beneficiu suplimentar de 650 
mii lei.

Această organizare a întreprin
derilor de construcții, care a fost 
propusă organelor de stat, leagă 
mai strîns interesele întreprinderii 
cu ale salariaților care sînt astfel 
direct interesați pentru â obține 
un cîștig mai bun, însă propor
țional cu realizările globale ale în
treprinderii, în special sub aspec
tul respectării termenelor de pu
nere în funcțiune și reducerii cos
turilor.

Tovarăși,

în încheiere vă rog să-mi dați 
voie ca, în numele membrilor de 
partid din sectorul construcții- 
București și în numele întregului 
colectiv de constructori din Capi
tală să exprim adeziunea totală și 
încrederea noastră față de politica 
internă și externă a partidului și 
să încredințez Congresul că vom 
depune toate eforturile pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor ce ne 
revin. Susțin cu toată căldura pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. (A- 
plauze puternice).

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

LEONTE RĂUTU

delegat al organizației județene de partid Bacău

Stimați tovarăși delegați,

Raportul remarcabil prezentat 
Congresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a supus unei scrutătoa
re analize toate problemele de bază 
ale activității partidului — cele 
teoretice și politice, ca și cele so- 
cial-economice. Jalonînd într-o 
largă viziune de perspectivă evo
luția de viitor a României, Rapor
tul dă întreaga măsură a puterii 
organizatorice și politice a parti
dului, capacității sale de a-și în
deplini menirea istorică, rolul său 
de forță conducătoare a societății 
socialiste.

Acest rol nu poate fi impus sau 
dictat; el poate fi îndeplinit nu
mai dacă poporul învestește parti
dul clasei muncitoare cu încredere 
deplină, îl recunoaște ca exponent 
autentic al intereselor și năzuin
țelor sale esențiale. Avem mîndria 
și satisfacția — cea mai înaltă pe 
care o poate avea un partid revo
luționar — de a spune că Partidul 
Comunist Român, conducerea lui 
se bucură de o astfel de încredere 
și recunoaștere din partea poporu
lui. (Aplauze puternice).

In acest context, doresc să re
lev excepționala contribuție per
sonală adusă de secretarul general 
al partidului la elaborarea funda
mentelor științifice și liniilor di
rectoare ale politicii partidului, la 
neabătuta promovare a normelor 
democratice și — ceea ce nu e mai 
puțin important — a spiritului și 
climatului democratic în activita
tea partidului și a conducerii sale, 
în activitatea de stat, în viața 
obștească, economică, spirituală. 
De asemenea, îngăduiți-mi să mă 
fac interpretul înaltei prețuiri pe 
care participanții la dezbaterile 
secției noastre au dat-o preocupă
rii constante a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru creșterea func
ției sociale a științei și învățămîn
tului, a rolului lor ca factor esen
țial al progresului. Unanimitatea 
cu care toți comuniștii, întregul 
popor sprijină propunerea alegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al par
tidului are la bază meritele sale 
deosebite în fața națiunii noastre 
socialiste, indisolubila legătură cu 
masele, fidelitatea statornică față 
de cauza marxism-leninismului. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Parte integrantă a activității 

partidului de modelare și dirijare 
a tuturor laturilor vieții sociale, 
Directivele Comitetului Central și 
Legea învățămîntului, adoptate 
anul trecut, asigură, așa cum se 
arată în Raport, orientarea și ca
drul de modernizare a școlii pe o 
perioadă îndelungată de timp.

Confruntarea cu practica de
monstrează eficiența socială și pe
dagogică a măsurilor hotărîte de 
partid în vederea soluționării unor 
probleme importante de structură 
și conținut, dintre care unele for
mează obiect de vii controverse pe 
plan internațional. Sîntpm în drept 
să apreciem că în învățământul de 
toate gradele au fost obținute, în 
perioada dintre cele două Con-, 
grese, realizări de seamă și că 
școala românească își îndeplineș
te cu cinste misiunea ce-i revine 
în educarea tinerei generații, for
marea cadrelor de specialiști, ridi
carea gradului de cultură și civi
lizație al întregului popor. Consi
der însă că înalta principialitate 
de care este pătruns Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu, în
treaga atmosferă a acestui Con
gres constituie un îndemn de a ne 
concentra în special asupra pro
blemelor încă nerezolvate, a ne
ajunsurilor încă neînlăturate — și 
nu s-ar putea spune că asemenea 
probleme și neajunsuri lipsesc în 
domeniul învățămîntului.

Mai mulți tovarăși s-au referit 
la o problemă care prezintă o im
portanță capitală pentru .întreaga 
dezvoltare a școlii și îndeosebi, dar 
nu exclusiv, a celei superioare. Am 
în vedere modernizarea progra
melor, a cursurilor și manualelor, 
precum și a metodelor de transmi
tere și însușire a cunoștințelor. 
Accelerarea progresului în știință 
și tehnică, scurtarea termenelor de 
aplicare în producție a rezultatelor 
revoluției tehnico-științifice im
pun mobilitatea programelor, spi
rit de selecție și sinteză în pre
darea cunoștințelor, permeabilita
te față de ceea ce este nou și . 
înaintat, combativitate sporită a 
instituțiilor de învățămînt supe
rior, a facultăților, a Ministerului 
învățămîntului împotriva conser
vatorismului și rutinei.

în aceeași ordine de idei apare 
imperios necesar ca în probleme 
privind profilul, planurile și pro
gramele, practica în producție, să

existe o legătură mai strînsă și 
permanentă între învățămînt și vi
itorii săi beneficiari — ministere 
economice, întreprinderi, instituții
— pentru a realiza o corelație mai 
intimă cu cerințele activității prac
tice, asigurîndu-se înfăptuirea u- 
nui obiectiv de mare importanță 
economică și socială : integrarea 
cît mai rapidă și cu un randament 
cît mai mare a absolvenților în 
producție.

Determinant pentru nivelul și 
calitatea învățămîntului este nive
lul și calitatea cadrelor. De aceea, 
este firească preocuparea, care 
și-a găsit expresia în intervențiile 
mai multor delegați, pentru lichi
darea deficitului de cadre didac
tice cu pregătire corespunzătoare 
și cerința de a se lua măsuri efi
ciente în vederea rezolvării aces
tei probleme deosebit de stringen
te în actuala etapă de trecere la 
generalizarea școlii de 10 ani.

Ne bucură pe toți atmosfera care 
domnește în rîndurile tineretului 
nostru studios, pasiunea lui pen
tru învățătură, devotamentul lui 
față de partid și cauza socialismu
lui. Cu toate acestea, în materie 
de educație, există încă în activi
tatea școlii, organizațiilor de tine
ret și a altor factori educativi, se
rioase deficiențe, rămîneri în urmă 
față de sfera largă de interese și 
preocupări ale tineretului. Imensul 
rol formativ și educativ al școlii 
cere deplina valorificare a posibi
lităților de care dispune pentru 
educarea politică, civică, etică a 
elevilor și studenților, pentru o 
formare multilaterală — profesio
nală, de cultură generală, ideolo
gică — a specialiștilor de mîine și
— așa cum spunea aici unul din 
vorbitori — a celor de poimîine.

în Raportul prezentat la Con
gres, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat cu maximă precizie di
recția principală în care trebuie 
îndreptate eforturile în domeniul 
învățămîntului: activitatea orga
nizatorică, practică pentru concre
tizarea hotărîrilor elaborate de 
partid. '

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

PETRE IONESCU
delegat al organizației județene de partid Constanța

Stimați tovarăși,

De la tribuna acestui înalt fo
rum al comuniștilor din România, 
încerc un profund sentiment de 
bucurie și înaltă răspundere pen
tru încrederea ce mi-a fost acor
dată de a participa ca delegat la 
lucrările Congresului al X-lea al 
partidului, avînd astfel posibili
tatea să exprim gîndurile și senti
mentele celor ce muncesc cu rîvnă 
și devotament în județul Constan
ta. pentru transpunerea în viață

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer în mijlocul delegajilor din județele Gonj, Harghita și 
Hunedoara

Multiplele sarcini ce revin școlii 
cer din partea Ministerului învă- 
țămîntului, din . partea tuturor ce
lor care lucrăm în acest domeniu 
să ne călăuzim după spiritul de 
înaltă exigență cu care partidul 
abordează problemele școlii, să ac
ționăm cu perseverență și prompti
tudine pentru aplicarea în viață a 
întregului ansamblu de măsuri, al 
căror scop fundamental este de a 
face ca școala să răspundă deplin 
cerințelor și necesităților unei so
cietăți moderne, socialiste.

Tovarăși,

De-a lungul frămîntatei sale is
torii, în condiții adeseori nease
muit de grele, Partidul Comunist 
Român a purtat neîntinat drapelul 
internaționalismului proletar. Ani
mat de spirit internaționalist, par
tidul desfășoară o intensă activi
tate pentru a-și aduce contribuția 
la unitatea și solidaritatea mișcării 
comuniste și muncitorești, a țări- . 
lor sistemului socialist mondial, la 
triumful ideilor marxism-leninis
mului.

Unul din aspectele cele mai sem
nificative ale vieții spirituale și 
politice internaționale este marea 
forță de atracție a concepției ma- 

' terialist-dialectice, larga audiență 
și considerație de care se bucură 
filozofia marxistă pe plan mondial 
— ca singură în măsură să dea 
răspuns problemelor existenței u- 
mane, ale evoluției istorice a ome
nirii și ale vieții sociale contem
porane. Socialismul exercită o pu
ternică înrîurire asupra oamenilor 
muncii, intelectualității, tinerei 
generații, popoarelor eliberate de 
sub jugul colonial. In țara noas
tră, în celelalte țări ale sistemului 
socialist mondial, ideologia socia
listă a devenit o uriașă forță de 
progres adeverind celebrele cuvin
te ale lui Marx că ideile devin o 
forță materială atunci cînd cu
prind masele !

Uneori, se exprimă temerea că 
propaganda imperialistă, devenită 

a politicii partidului, înflorirea și 
dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste.

Succesele mari obținute în acești 
ani, dinamismul caracteristic eco
nomiei naționale și întregii vieți 
social-politice a țării sînt dovada 
cea mai elocventă a justeței poli
ticii partidului, a spiritului nova
tor, a capacității Comitetului Cen
tral și a secretarului său general 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
de a conduce procesul de trans
formare revoluționară a societă
ții, aplicînd creator, la condițiile 
țării noastre, adevărurile generale 
ale marxism-leninismului.

Cu prilejul dezbaterii Tezelor 
Comitetului Central și a proiectu
lui de Directive, comuniștii, oame
nii muncii din județul nostru, ca 
și din întreaga țară, și-au mani
festat deplina lor adeziune față de 
politica internă și externă a parti
dului, angajîndu-se să nu precu
pețească nici un efort 'pentru tra
ducerea în viață a importantelor 
hotărîri pe care noi le vom adopta 
la Congres.

Rezultat al politicii de indus
trializare socialistă și repartizare 
rațională a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al țării, ju
dețul Constanța a devenit în anii 
socialismului un județ înfloritor, 
cu o industrie și o agricultură mo
dernă, în plină dezvoltare, care 
dispune de o puternică bază teh- 

mai rafinată șl mai subtilă, ar fl 
în stare să submineze puterea de 
stat a clasei muncitoare. Consi
der cu desăvîrșire imposibilă 
acceptarea unor asemenea opinii. 
Ar fi de neconceput ca într-o so
cietate unde socialismul reprezin
tă o realitate vie, istoricește sta
tornicită, ideologia imperialistă să 
prevaleze asupra celei socialiste, 
punînd în primejdie însăși existen
ța noii orînduiri I

A considera că propaganda bur
gheză ar putea să surpe temeliile 
unei societăți socialiste în plenitu
dinea afirmării sale, înseamnă a 
manifesta neîncredere în forța de 
neînvins a ideilor socialismului, în 
imensa lor acțiune mobilizatoare și 
transformatoare. Aceasta înseam
nă, totodată, o subapreciere a ca
pacității poporului, care a scuturat 
de pe umeri jugul capitaliștilor și 
moșierilor, de a-și apăra și dezvol
ta cuceririle revoluționare. (A- 
plauze îndelungate).

Socialismul este de nezdruncinat 
acolo unde partidul, urmat cu în
credere de propriul popor, dina
mizează forțele vii ale națiunii, ci
mentează unitatea ideologică și 
moral-politică a tuturor claselor și 
categoriilor de oameni ai muncii, 
se manifestă ca factor unificator 
al întregii societăți. (Aplauze pu
ternice).

Pe bună dreptate, în Raportul 
Comitetului Central, se subliniază 
că popoarele din țările 'socialiste 
care și-au cucerit libertatea, și-au 
luat soarta în propriile mîini, și-au 
făurit o viață demnă, prosperă, nu 
pot fl întoarse de nimeni și de ni
mic de pe drumul pe care au por
nit — drumul socialismului și co
munismului. (Aplauze puternice, 
îndelungi).

Tovarăși,

Semnificația istorică a Congresu
lui al X-lea al partidului constă în 
aceea că el este chemat să adopte 
un cutezător program de dezvol
tare a patriei noastre pentru o 
nouă perioadă, program al cărui 
obiectiv este făurirea unei societăți 
socialiste multilateral dezvoltate.

îmi exprim convingerea că acest 
program își va găsi întruchiparea 
în noi săvîrșiri creatoare ale po
porului. în noi roade ale muncii 
sale pline de nestrămutată încre
dere în viitor pentru înflorirea și 
înălțarea României socialiste I 
(Aplauze puternice).

nico-materială. Numai în ultimii- 
trei ani ne-au fost alocate fonduri 
de la bugetul statului în valoare 
de 8,1 miliarde lei, ceea ce depă
șește volumul investițiilor din pe
rioada 1960—1965.

Oamenii muncii din județul 
nostru răspund grijii partidului 
prin intensificarea eforturilor în 
activitatea de zi cu zi. Sarcinile 
trasate prin Directivele Congre
sului al IX-lea au fost îndepli
nite și depășite în mod ritmic în 
fiecare an. Pe primele 7 luni ale 
acestui an principalii indicatori ai 
planului în industrie au fost reali
zați, obținîndu-se o producție su
plimentară de 35,1 milioane lei la 
producția globală ; sarcinile la 
export au fost depășite cu 3,2 la 
sută ; se realizează, de asemenea, 
în mod corespunzător planul de 
investiții.

Obținerea acestor succese se da- 
torește în primul rînd grijii și spri
jinului permanent, indicațiilor pre
țioase ce ne-au fost date de con
ducerea partidului și statului, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal. Recentele vizite de lucru ale 
secretarului general al Comitetului 
Central în unitățile industriale, de 
transport, pe șantierele de con
strucții, în agricultură, în unitățile 
social-culturale și turistice din ju
dețul Constanța, au constituit pri-

(Continuare în pag. a Vil-a)
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nimănui să încalce legalitatea so
cialistă, normele socialiste de con
viețuire în societate. împotriva 
acelora care se vor face vinovați 
de asemenea abateri, indiferent de 
funcția pe care o dețin, sîntem 
hotărîți să luăm cele mai severe 
măsuri, aplicînd cu fermitate pre
vederile Statutului partidului și 
ale legilor țării.

lejuri de activitate rodnică, un aju
tor de neprețuit prin sugestiile 
și indicațiile ce ne-au fost date.

Noi trăim intens și acum acele 
momente cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost oaspetele nostru 
și mie-mi revine plăcuta sarcină 
'de a transmite de la această înaltă 
tribună a Congresului încă o dată 
din toată inima recunoștința și 
mulțumirile noastre pentru cinsti
rea ce ne-a fost făcută, pentru 
aprecierile și indicațiile primite. 
(Aplauze).

Tovarăși,

Raportul C.C. și proiectul de 
Directive, supuse dezbaterii și a- 
probării Congresului, cuprind sar
cini sporite privitoare la dezvol
tarea relațiilor economice externe 
ale țării. Adîncirea continuă a re
lațiilor de colaborare economică cu 
statele membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, precum 
și cu celelalte state socialiste de
curge în mod firesc din orientările 
fundamentale ale politicii externe 
a României.

Dezvoltarea continuă a coope
rării și colaborării economice cu 
țările socialiste și cu alte țări a 
determinat o creștere rapidă a vo
lumului de export-import și tran
zit,- necesitînd sporirea flotei noas
tre maritime comerciale, care 
transportă mărfurile în peste 80 
de țări ale lumii. Am luat cunoș
tință cu satisfacție de prevederile 
potrivit cărora flota comercială își 
va dubla capacitatea, ajungînd la 
un milion tdw. Lucrările de extin
dere a portului se desfășoară în 
avans față de graficele de execu
ție, dîndu-se în exploatare noi 
cheiuri în lungime de aproape 1 
kilometru care vor permite tri
plarea capacității sale actuale.

Pentru a face față sarcinilor 
care ne revin în ce privește acti
vitatea de export-import și tran
zit prin portul Constanța, sînt ne
cesare unele măsuri organizatorice 
pentru îmbunătățirea conducerii 
activității în port. în acest sens, 
comitetul județean de partid îm
preună cu ministerele interesate au 
elaborat unele propuneri, 
cesar însă ca organele 
competente, în special 
Comerțului Exterior, 
Transporturilor 
Aeriene să treacă la 
rilor ce se impun 
mai scurt, deoarece soluționarea 
acestei probleme se tărăgănează de 
aproape trei ani.

S-au extins relațiile turistice cu 
diferite țări ale lumii. Numai în 
anul 1968, alături de turiștii ro
mâni, pe litoral și-au petrecut va
canța, în spații organizate, peste 
350 000 străini. în anii următori 
baza materială a turismului se 
va lărgi permanent, astfel că celor 
52 000 locuri existente în prezent 
li se vor adăuga peste 10 000 locuri 
construite în fiecare an.

ganizare alte 12 asociații inter- 
cooperatiste pentru creșterea și 
îngrășarea porcilor, care urmează 
să valorifice în 1972 un număr de 
120 000 porci grași, iar în 1975 
circa 250 000.

în organizarea tuturor acestor 
activități, am primit un sprijin 
nemijlocit din partea Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Ne exprimăm convingerea că 
generalizarea judicioasă a acestor 
elemente noi în organizarea pro
ducției agricole cooperatiste va da 
mai multă siguranță în îndeplinirea 
sarcinilor ce revin cooperativelor 
agricole din județul nostru.

Tovarăși,
Succesele obținute în toate do

meniile de activitate sînt indisolu
bil legate de munca desfășurată de 
cadrele noastre de partid, de stat 
și din economie. Apreciem în mod 
deosebit politica înțeleaptă de ca
dre aplicată cu consecvență de 
către Comitetul Central al parti
dului,' în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Au fost promo
vate și se prbmovează în toate 
sectoarele de activitate cadre te-

meinic pregătite din punct de ve
dere politic și profesional, capa
bile să organizeze aplicarea în 
viață a hotărîrilor partidului și 
guvernului, asigurîndu-se îmbi
narea justă a experienței cadrelor 
mai vîrstnice cu elanul și vigoarea 
cadrelor tinere.

Sîntem întrutotul de acord cu 
prevederile cuprinse în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care stabilesc conti
nuarea și pe mai departe a acestei 
politici. în toate posturile de răs
pundere pe linie de partid, de stat, 
în organizațiile economice, de masă 
și obștești, vom milita pentru ca 
omul potrivit să fie pus la locul 
potrivit. Menținerea, în virtutea 
unor considerente filantropice sau 
de altă natură, a unor cadre neco
respunzătoare în funcții de răs
pundere nu poate să aducă decît 
prejudicii activității noastre. Con
comitent cu munca de pregătire și 
educare a cadrelor ne vom preocu
pa în mai mare măsură de asi
gurarea 
cadrele 
de stat, 
noastre 
muncii noastre, nu vom permite

respectării de către toate 
a hotărîrilor de partid și 
a legilor țării, a moralei 
socialiste. în practica

Tovarăși,

îndeplinind voința unanimă a 
comuniștilor și a întregii populații 
din județul Constanța, susținem 
din toată inima realegerea în func
ția de secretar general al parti
dului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit fiu al 
poporului român, luptător neobosit 
pentru construcția socialismului și 
comunismului în scumpa noastră 
patrie. (Aplauze). Primind acest 
mandat, ni s-a făcut o mare cinste 
și ne vom face pe deplin datoria, 
votînd pentru hotărîrile propuse.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să exprim încă o dată de
plina adeziune față de politica 
partidului nostru, față de hotărî
rile ce vor fi adoptate și să asi
gurăm Congresul că oamenii mun
cii din județul Constanța, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, vor depune toate efor
turile pentru îndeplinirea obiecti
velor stabilite de partid. și de stat, 
pentru a contribui mai activ la 
obținerea de noi victorii în dez
voltarea și înflorirea patriei noas
tre socialiste. (Aplauze puternice).

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Mourer în mijlocul delegaților din județele Cluj și Caraș-Severi
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PETRE LUPU
delegat al organizației județene de partid Suceava

Tovarăși,

puneri. Este ne- 
;anele centrale 
iecial Ministerul 
■ior, Ministerul 
uto, Navale și 
la luarea măsu- 
într-un timp cît

Stimați tovarăși,

Agricultura, una din ramurile 
importante ale economiei naționale, 
reprezintă în județul nostru o pon
dere însemnată. Experiența și re- 
zultatele obținute pînă acum au 
dovedit în mod concludent marele 
potențial de progres al agriculturii 
cooperatiste, pentru valorificarea 
căruia Raportul C.C. și proiectul 
de Directive supuse dezbaterii și 
aprobării Congresului prevăd un 
amplu program de acțiune. în acest 
sens, sarcini sporite se prevăd pen
tru dezvoltarea irigațiilor, ca una 
din căile principale în vederea 
sporirii producției agricole.

în județul nostru se lucrează la 
amenajarea unui sistem de irigații 
pe o suprafață de 180 000 hectare 
care urmează să intre complet în 
exploatare în anul 1972. Acest sis
tem va permite scoaterea de sub 
influența secetei a zonei celei mai 
fertile a județului. Unitățile agri
cole din această . zonă vor avea 
astfel posibilitatea să tripleze pro
ducția de porumb, lapte de vacă, 
lînă și să dubleze producția de 
legume.

Fiind conștienți de complexitatea 
problemelor ce se ivesc comitetul 
județean de partid a întocmit un 
program în care s-au prevăzut 
măsuri de pregătire a cadrelor ce 
vor exploata instalațiile moderne 
ale sistemului, stabilirea unei teh
nologii specifice culturilor și Intro
ducerea unor soiuri de plante, spe
cii și rase de animale capabile să 
valorifice din plin condițiile create 
în această zonă. Solicităm însă 
sprijin substanțial din partea or
ganelor centrale de specialitate, 
mai ales din partea Consiliului 
Superior al Agriculturii, pe care 
pînă în prezent îl considerăm insu
ficient.

Socotim ca deosebit de valoroa
se și oportune indicațiile cuprinse 
în Raportul expus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
dezvoltarea și sporirea eficientei 
economice a agriculturii, prin 
crearea de asociații inter-coope- 
ratiste.

în județul Constanța, un număr 
important de cooperative agricole 
au hotărît în adunările generale 
să creeze 11 asociații inter-coone- 
ratiste pentru producerea turalelor 
Combinate, creșterea si îngrăsarea 
unor snecîî de animale, valorifi
carea legumelor si organizarea 
unor ateliere proprii de reparații. 
Aceste asociații dispun de mîj- 
loacș fixe de peste 12 milioane 
Iei, iar valoarea producției globale 
va alunge în acest an la peste 
30 milioane lei. în prezent se con
struiesc o fabrică de nutrețuri 
combinate și o stație de uscat fu
raje verzi, care va avea o capaci
tate de producție de 10 tone/oră. 
De asemenea, sînt în curs de or-

creșterii exigenței so- 
de competență, prin- 

spiritul civic al tutu- 
poartă vreo responsa-

Congresul al X-lea, ca și fie
care Congres al partidului nostru, 
își are caracteristicile sale. Punînd 
in fața poporului, ca obiectiv prin- 

' cipal înfăptuirea socialismului 
multilateral dezvoltat, el va ră- 
mîne în istoria partidului și po
porului român drept Congresul a- 
bordării științifice a tuturor pro
blemelor vieții sociale, începînd cu 
cele ale conducerii partidului și 
statului, ale 
cietății față 
cipialitatea, 
ror celor ce
bilitate față de popor, Congresul 
intransigenței față de lipsuri, al 
luptei pentru eficiență maximă în 
toate sectoarele de activitate. Aces
te cerințe au reieșit, în primul 
rînd, deosebit de pregnant, din 
Raportul prezentat de" tovarășul ■ 
Ceaușescu, document pătruns de 
la un capăt la altul de conștiința 
imensei responsabilități pe care 
și-a asumat-o partidul nostru față 
de popor, pentru prezentul și vii
torul țării, de spirit critic și com
bativitate față de neajunsuri, de 
preocuparea dusă pînă la ultime
le consecințe pentru indicarea căi
lor concrete spre realizarea obiec
tivelor propuse. Mie mi se pare că 
pe lîngă calitățile remarcabile ale 
Raportului, subliniate de ceilalți 
vorbitori, trebuie spus și faptul că

acest Raport, prin forma și conți
nutul său, este și o expresie deo
sebit de fidelă a stilului nou de 
muncă ce s-a încetățenit și se dez
voltă în activitatea conducerii 
partidului și statului nostru, sub 
îndrumarea perseverentă și imbol
dul exemplului personal al secre
tarului general al Comitetului Cen
tral al partidului: îmbinai ea en
tuziasmului revoluționar cu con
știința răspunderii, cu 
realist, cu simțul practic.

Sînt deosebit de bucuros 
tul că atît în rapoartele 

: Laț®,; în proiectul de Directive cît 
și în dezbateri,' pe lîngă eviden
țierea mijloacelor, materiale, și bă
nești destinate dezvoltării econo
miei și ridicării nivelului de trai, 
s-a pus un accent deosebit pe una 
din sursele principale ale crește
rii eficienței întregii activități :, 
conducerea și organizarea științi
fică în toate sectoarele vieții so
ciale, inclusiv în activitatea de 
partid. Pe lingă faptul că — așa 
cum se arată în Raportul Comite
tului Central — aceasta este o 
cerință obiectivă a legii concor
danței relațiilor de producție cu 
caracterul forțelor de producție, ea 
este totodată o componentă inse
parabilă a uriașei revoluții tehni- 
co-științifice contemporane și, dacă 
vreți, o condiție indispensabilă a 
fructificării maxime a cuceriri
lor ei.

Am fost trimis de partid să lu
crez într-un sector în care se îm
bină sarcini de sinteză economică, 
cercetare științifică și de adminis
trare a unor însemnate mijloace 
materiale și bănești. Avem sarcini 
atît în ce privește contribuția la 
dezvoltarea bazei materiale 
cietății, a forței economice 

' rii, cît și la îmbunătățirea 
lului de trai al populației, 
foarte mult de făcut pentru 
tea fi satisfăcuți de felul cum ne 
îndeplinim aceste sarcini. De a- 
ceea, consider observațiile critice 
adresate ministerelor și organelor 
centrale de sinteză, ca referitoare 
în bună parte și la munca noas
tră. Prin natura atribuțiilor ce ne 
revin, avem tot timpul în fața 
noastră tabloul grăitor al cifielor 
care arată atît mersul îndeplinirii 
sarcinilor dezvoltării economice, 
cît și' ale nivelului de trai, în

spiritul

de fap- 
prezen-

a so- 
a ță- 
nive- 

Avem 
a pu-

strînsa lor interdependență, ca de 
la cauză la efect.

De aceea, prima concluzie pe 
care o tragem din lucrările Con
gresului este a necesității de a 
contribui, prin toate instrumente
le ce ne-au fost încredințate, la 
perfecționarea conducerii și orga
nizării activității econoihice, acor- 
dînd prioritate măsurilor de creș
tere substanțială 
muncii în toate 
miei.

Vorbim adesea
„omul potrivit trebuie pus la lo
cul, potrivit" și că .„omul este cel 
mai., prețios capital". Din păcate, 
în practică punem. adesea,pamenii- 
la loc nepotrivit și risipim neper- 
mis tocmai acest „cel mai prețios 
capital". A devenit, de aceea, vi
tal pentru economia noastră, ca 
pentru orice economie modernă, să 
fie așezată pe bază științifică o- 
rientarea, selecția, pregătii ea și re
partizarea forței de muncă cores
punzător nevoilor concrete ale eco
nomiei, atît la nivel național cît 
și la nivelul fiecărei întreprinderi 
și instituții și, totodată, să se a- 
profundeze studiile existente, să se 
întreprindă 
locurile de 
găsi soluții 
peste tot o 
producției și a muncii încît să se 
spprească rodnicia ei, asigurînd — 
fără investiții suplimentare — rea
lizarea indicatorilor de productivi
tate și eficiență peste nivelele pre
văzute în Directive, care trebuie 
considerate ca sarcini minime.

Conștienți de rolul important ce 
ne revine în acest domeniu înțe
legem, în același timp, că ne re
vine sarcina să gospodărim cu ma
ximă eficiență mijloacele materia
le și bănești ce ne-au fost încre
dințate spre a fi destinate îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de 
trai ale oamenilor muncii, cores
punzător posibilităților actuale ale 
economiei, precum și d^ a depune 
eforturi mai mari în perfecționa
rea sistemului de cointeresare ma
terială, a legislației muncii, părți 
componente esențiale ale procesu
lui de perfecționare a relațiilor so
ciale.

Fiind în întregime de acord cu 
Raportul Comitetului Central, cu 
documentele supuse aprobării Con-

greșului, țin să vă asigur, dragi 
tovarăși, că împreună cu colecti
vul în care lucrez vom pune tot 
ce avem mai bun în noi pentru a 
contribui, la nivelul exigențelor e- 
tapei pe care o străbatem, la. în
făptuirea hotărîrilor ce le va a- 
dopta Congresul nostru, cu con
vingerea că nu există pentru un 
comunist, pentru un patriot, o sa
tisfacție mai mare decît aceea de 
a avea conștiința îndatoririlor în
deplinite, în lupta pentru marea 
cauză a socialismului, a înfloririi 
patriei și fericirii poporului, a pro
gresului și păcii în lume. (A- 
plauze).

în încheiere, aș dori să spun și 
eu cîteva cuvinte cu privire la 
propunerea de realegere a tova
rășului Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Comitetului 
Central al partidului. Nu vreau să 
mă refer la biografia tovarășului

Ceaușescu, deși îl cunosc de mulți 
ani din muncă. Nu vreau să mă 
refer nici la calitățile sale remar
cabile, despre care au vorbit mulți 
alți tovarăși. Aș dori să subliniez 
un singur aspect al vieții și activi
tății sale, care mi se pare esen
țial pentru un conducător de partid 
și de stat : este un om care cu
noaște bine viața, cu bucuriile si 
necazurile ei, nu din cărți și hîrtii, 
ci trăind-o din plin, un om care 
nu încearcă să impună vieții gîn- 
durile sale, ci se străduie să și le 
confrunte cu viața, așa cum este 
ea,, trăgînd concluzii pe această 
bază trainică pentru munca sa de 
imensă răspundere. (Aplauze în
delungate).

Despre un om promovat în 
fruntea ierarhiei sociale din rîn- 
dul maselor se spune, în mod obiș
nuit, că a ieșit din popor. Luat ad 
literam, cuvîntul „ieșit" nu i

se potrivește însă tovarăși) 
Ceaușescu pentru că, deși se a 
pe deplin merit în fruntea pai 
dului și statului nostru, el a 
mas în popor, ceea ce exp) 
permanenta și uimitoarea 
prospețime în gîndire și sim, 
(Aplauze puternice). Iată de ce j 
părtășesc și eu propunerea, d- 
nită a noastră, a tuturora, dd 
alegere a tovarășului Ceaușesci 
secretar general al Comitete 
central al partidului. (Vii 
plauze).

Am convingerea că istoria 
atesta că și prin această hotar! 
ca și prin celelalte hotărîri, C< 
greșul al X-lea își manifestă, 
deplină cunoștință de cauză, ÎE 
tul spirit de responsabilitate 
care este animat față de soarta j 
porului și a țării noastre, față 
cauza socialismului, a prieten 
între popoare și a păcii în lur 
(Aplauze puternice).

a productivității 
ramurile econo-

despre faptul că

noi • studii la toate 
muncă, pentru a se 

optime și a se obține 
astfel de organizare a

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer în mijlocul delegajilor din județele lalomija, uoi| 
Bistrița

Salutul Partidului Socialist din Chile

CUVÎNTAREA

MARTA MELO

Tovarăși din Prezidiul celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, tovarăși reprezentanți 
ai diferitelor partide comuniste și 
socialiste, participanți la acest 
Congres, tovarăși delegați români,

Vă . salut în numele Partidului 
Socialist din Chile. (Aplauze).

în primul rînd permiteți-mi să 
vă mulțumesc pentru invitația fră-’ 
țească de a participa la acest Con
gres, ce ne-a fost adresată, în nu
mele C.C. al P.C.R. de secre
tarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Asistăm pentru prima dată Ia 
un Congres al dv. și mi-a revenit 
mie cinstea de a reprezenta pe so
cialiștii chilieni. Relațiile dintre 
partidele noastre au început să se 
închege în 1967, cînd, la Congresul 
nostru, ținut în orașul Chilian, a 
luat parte o delegație a partidului 
dv., formată din tovarășii Mihail 
Florescu și Ștefan Andrei. în 1968, 
o delegație a noastră, condusă de 
secretarul general adjunct, tova
rășul Luis Jerez, a venit la Bucu
rești. Ambele vizite au contribuit 
mult la o mai bună și amplă cu
noaștere reciprocă. Noi am luat cu
noștință de succesele și realizările 
poporului român în industrie, a- 
gricultură și cultură. Acum, din 
expunerile susținute aici și în mod 
special din Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, constatăm, o 
dată mai mult, că îndepliniți cu 
succes planurile economice pe care 
vi le-ați propus. De asemenea, re
marcăm dezvoltarea spiritului de 
critică și autocritică. Analiza se
rioasă, constructivă, cu simț de 
răspundere, a lipsurilor și erori
lor comise, exprimă esența muncii 
și conducerii colective a unui 
partid revoluționar. De aceea, vă 
felicităm cu toată sinceritatea. (A- 
plauze).

Noi, socialiștii chilieni, sîntem 
marxiști-leniniști. Am pășit în 
viața politică a țării ca partid net 
antiimperialist și antifeudal, care 
se pronunță pentru naționalizarea 
materiilor prime și pentru o reală 
reformă agrară. Membrii' partidu-

lui nostru sînt în marea lor ma
joritate muncitori și țărani. Cu
prindem, de asemenea, o impor
tantă mișcare de tineret și femei. 
Este năzuința noastră de a contri
bui la construirea unei societăți 
socialiste în Chile, avînd la bază 
o perspectivă națională și latino- „ 
americană, inspirați în același 
timp de principiile internaționa
lismului proletar. Avem drept bu
solă interesele revoluției chiliene, 
impulsionată și dezvoltată în con
cordanță cu lupta tuturor oame
nilor muncii din lume.

Lupta noastră are ca bază uni
tatea socialiștilor și comuniștilor, 
fiecare partid fiind suveran în des
fășurarea propriei sale politici. 
Deosebirile ideologice dintre noi ' 
permit și obligă la o confruntare 
ideologică de care nu ne ferim și 
nici nu ne temem, cerînd numai 
ca aceasta să aibă loc pe baza 
respectului reciproc. Conducerile 
noastre politice nu aruncă într-o 
luptă fratricidă și iresponsabilă cele 
două partide ale clasei muncitoa
re chiliene. în ultimă instanță, ma
sele vor fi acelea care vor hotărî 
și se vor pronunța în ce privește 
deosebirile dintre noi, pentru un 
partid sau. pentru altul — aceasta 
în funcție de capacitatea de a le 
exprima interesele și de a le con
duce la definitiva eliberare socială. 
Ar fi de dorit ca și în ceea ce 
privește deosebirile de păreri din 
cadrul lumii socialiste, ale cărei 
divergențe ne provoacă îngrijora
re, să existe în general aceeași 
concepție.

Noi, socialiștii chilieni, susținem 
principiul că fiecare popor care 
construiește socialismul are drep
tul să-l edifice potrivit condițiilor 
concrete din propria sa țară. Ero
rile, așa-numitele „devieri" sau 
„deformări", care s-ar putea ivi 
vor fi corectate și depășite de în
săși clasa muncitoare respectivă, 
de conștiința socialistă a partidu
lui său de avangardă. Deosebirile 
de păreri trebuie să fie rezolvate 
pe baza discuțiilor frățești. (Aplau
ze puternice, îndelungate). Consi-^ 
derăm că atunci cînd apar pro
bleme divergente între conducă
torii de partide care militează pen
tru socialism trebuie să aibă con
vorbiri bilaterale, să nu fie deni
grat sau umilit socialistul sau co
munistul care încearcă și insistă 
să convingă cu argumente clare și 
obiective pe alt comunist sau so
cialist. Să folosim întotdeauna me- > 
tode frățești. (Vii aplauze).

Cu toate că în timpul disponi
bil nu se poate face o analiză mai 
amplă a situației politice chiliene, 
iar dorința noastră este de a as
culta dezbaterile dv. și nu de a vă 
ocupa timpul, aș vrea totuși să mă 
refer pe scurt la unele aspecte.

Nimeni nu trebuie să ,se lase in
dus în eroare de așa-zisa „revo
luție în libertate" a guvernului de- 
mocrat-creștin din Chile. Nu există 
transformări revoluționare și, cu 
atît mai puțin, libertate. Este doar 
o nouă formulă de dreapta care

acum colaborează deschis cu 1 
perialismul. în politica sa econ. 
mică, de așa-zisă „chilenizan 
guvernul obține mai întîi aprob 
rea de către Congres a tratatei 
cu privire la cupru și, în loc să d 
ascultare cererilor maselor, prei 
ră să se tîrguiască, să ajungă 
înțelegere cu companiile explo 
tatoare străine. După cum afiri 
guvernul, el ar fi înfăptuit națion 
lizarea, și în felul acesta ne-ar 
smuls nouă, celor de stînga, un 
dintre cele mai importante dr 
pele de luptă. Dar guvernul 
declară de acord să plătească ini 
diat despăgubiri pentru 51 't' 
sută din acțiuni, iar restul ’ 
49 la sută să le achite 
timp de 12 ani — prețul £ 
tal fiind reajustabil; acest p 
este de cîteva ori superior celui 
care chiar companiile l-au deol 
rat întotdeauna. Cu alte cuvin! 
modestul nostru popor, slab, de 
voltat, dăruiește puternicelor fi 
me yankee milioane de dola: 
Totodată, guvernul, fiind de acoj 
cu intensificarea programului •• 
extracție a materiei prime, rezu 
tă că pînă la sfîrșitul termenul 
de 12 ani, rezervele noastre ,v( 
fi aproape epuizate. Și toate ace 
tea sînt numite de democrat-cre 
tini — „naționalizare". în realitat 
au naționalizat puțurile pe ca: 
imperialiștii ni le vor lăsa seci 
tuite după ce nef vor lua cupr 

în aceste condiții, noi ducem
Chile o luptă grea ; ea este purta*  
cu ajutorul sindicatelor, prin orgi 
nizarea de mitinguri și manifeste 
ții și prin lupte de stradă.

Să-mi fie iertat că ridic urmi 
toarea problemă, dar consider ni 
cesar s-o fac. Ne aduce prejudice 
ne supără și ne doare cînd un a: 
partid muncitoresc, din afară, dț 
torită lipsei unei informări ver: 
dice și fără a se cunoaște realits 
tea chiliană, aplaudă această „na 
ționalizare" și felicită guvernul, î 
timp ce noi — socialiștii și comu 
niștii — ducem o luptă fără pre 
get împotriva acesteia.

Poporul chilian, frămîntat d 
atîtea nevoi, însuflețit de avîntr 
care decurge din revoluția cuba 
nă, precum și de exemplul extraor 
dinar al neînvinsului popor vietna 
mez — pe care-1 salutăm în n» 
special — se încadrează progre 
siv în lupta partidelor de avan 
gardă pentru cucerirea puterii.

Mișcarea revoluționară își fac 
Ioc prin toate fisurile sistemulu 
capitalist în descompunere ; mun 
citori, țărani, studenți, intelectual! 
pături mijlocii ruinate, membri 
clerului care aparțin bisericii ca 
tolice tinere se arată gata să rup 
cu inerția conservatoare atît ; 
acelor partide politice cît și a or
ganismelor sau instituțiilor adap
tate la suprastructura orînduiri 
prezente.

Imperialismul, reacțiunea chi
liană și guvernul se apără, devii 
din ce în ce mai agresivi în scopu

(Continuare în pag. a VlIX-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI

MARTA MELO
iare din pag. a VII-a)

salvgarda orînduirea capita- 
față de pericolul luptei ma- 
pentru revendicările lor vi- 
. Dar noi ne vom continua 

i pînă Ia cucerirea puterii și 
.urarea societății socialiste, 
socialiștii, sîntem obiectul ce- 
mai crîncene represiuni din 
;a guvernului, dar aceasta nu 
nspăimîntă. Guvernul a ini- 

nenumărate acte provoca- 
» împotriva noastră pentru 
vedi că am fi teroriști, că am 
d' depozite de arme și arse- 

că am fi înzestrați cu fon- 
din străinătate, că sîntem 

logeți ai violenței" etc. Placă 
te, într-o versiune nouă. 
Inatorul socialist Garloș Al-, 
irano a fost deținut ■ timp 

două luni, acum doi

conducători ai țăranilor sînt 
deținuți și judecați, doi de- 
putați sînt revocați pentru munca 
lor la sate, conducători ai Comite
tului Central urmăriți, iar recent 
au fost masacrați militanțj sau 
simpatizanți al socialiștilor. Noi, 
socialiștii, știm că acesta este pre
țul unei atitudini critice ferme, 
prețul pentru că deschidem mase
lor muncitoare o perspectivă spre 
cucerirea puterii. Și pentru a- 
ceasta, vom continua să luptăm în
totdeauna împotriva imperialismu
lui, împotriva burgheziei chiliene.

Tovarăși comuniști români!. Vă 
reînnoiesc felicitările mele pentru 
desfășurarea lucrărilor Congresu
lui și pentru cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării dumneavoastră. 
(Aplauze), ‘

Fie ca viitoarele dv. succese să 
fie și mai mari! Vă mulțumesc 

Salutul Fartidolui Poporului din Panama

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

LUTHER THOMAS

pentru că mi-ați dat posibilitatea 
de a cunoaște în mod direct expe
riența dv. și a poporului dumnea
voastră. (Aplauze).

Trăiască internaționalismul pro
letar ! (Aplauze).

Viață lungă și prosperă Româ
niei socialiste ! (Aplauze).

Trăiască sistemul socialist! (A-
plauze).

Trăiască partidele revoluționare 
din lume !(Aplauze).

Aș vrea să înmînez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un modest dar. 
Este făcut de mîini proletare chi
liene. Noi sîntem un partid mo
dest — și darul nostru este o 
sculptură în lemn, reprezentînd un 
țăran chilian, simbolizîndu-i pe cei 
care, împreună cu muncitorii, sub 
conducerea partidului, acționează 
pentru revoluția chiliana, (Aplâtize 
puternice, îndelungate). 

cruțătoare împotriva exploatatori
lor imperialiști și a lacheilor aces
tora.

Dragi tovarăși, împreună, dum
neavoastră și noi, luptînd în ace
leași tranșee, cu armele îndreptate 
împotriva aceluiași dușman, avînd

Salutul Partidului Avangărzii '
I

Socialiste din Algeria 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

LARBI BUHALI

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi să vă transmit dv., 
delegaților la cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, precum și muncitorilor și 
întregului popor român, un salut 
călduros și frățesc din partea Par
tidului Avangărzii Socialiste din 
Algeria. (Aplauze).

în numele conducerii naționale 
a partidului nostru vreau, de ase
menea, să exprim mulțumiri față 
de Comitetul Central al partidului 
dv., care, prin invitația sa frățeas
că de a participa la Congresul dv., 
ne-a permis să cunoaștem mai 
bine problemele și marile dum
neavoastră realizări.

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și dezbaterile 
ce, au urmat reliefează cu clari;-., 
tate remarcabilele rezultate obți
nute în toate domeniile construc
ției societății socialiste de către 
poporul dv., sub conducerea par
tidului său comunist. Directivele 
elaborate de cel de-al X-lea Con
gres al dv. deschid poporului ro
mân perspective mărețe pe calea 
desăvîrșirii societății socialiste. 
Permiteți-ne să ne exprimăm 
bucuria pe care o resimțim îm
preună cu dv. și să vă felicităm 

Salutul Partidului Comunist Brazilian

alături aceiași prieteni, ne vom 
continua lupta pînă la victoria fi
nală, pînă la triumful socialismu
lui și comunismului în lumea în
treagă. (Aplauze).

Trăiască internaționalismul pro
letar ! (Aplauze). ,

sincer, (Aplauze), căci noi nu pu
tem rămîne indiferenți față de 
succesele țărilor socialiste. Dacă 
este adevărat că aceste succese 
privesc, în primul rînd, popoarele 
din țările socialiste care le-au ob
ținut, tot atît de adevărat este că 
ele privesc, de asemenea, toate 
forțele din lume câre luptă pen
tru pace, independență națională, 
democrație, progres social și so
cialism. (Vii aplauze).

Succesele și dezvoltarea multila
terală a fiecărei țări socialiste re
prezintă o importantă contribuție 
la întărirea întregului sistem so
cialist mondial, care este și ră
mîne factorul decisiv al frontului 
mondial antiimperialist. în lupta 
lor de zi cu zi împotriva imperia
lismului și forțelor reacțiunii, cla
sa muncitoare internațională și 
mișcarea de eliberare națională nu 
numai că se sprijină pe solidarita
tea militantă a sistemului socialist 
mondial, dar se inspiră, totodată, 
din realizările sale mărețe în in
teresul maselor populare. (A- 
plauze).

Recenta Consfătuire internațio
nală de la Moscova a partidelor 
comuniste și muncitorești, care a 
făcut o profundă analiză a situa
ției internaționale actuale, a sub
liniat faptul că forțele imperialis
mului, măcinate de contradicțiile 
sale, continuă să slăbească, con- 
tinuînd însă să-și manifeste agre
sivitatea. Această agresivitate se 
exprimă prin continuarea răz
boiului barbar împotriva eroicului 
popor vietnamez, în ciuda tratati
velor ce au loc în cadrul Confe
rinței de la Paris, prin continua
rea perfidei agresiuni imperialist- 
sionis'te 'împotriva popoarelor a- 
rabe și refuzul Israelului de a pă
răsi teritoriile arabe pe care le 
ocupă și pe care dorește să le ane
xeze, prin politica revanșârdă a 
monopolurilor vest-germane, spri
jinite și încurajate de imperialiștii 
americani, împotriva securității 
popoarelor europene. Ea se mani
festă, de asemenea, în diferite 
forme în Africa, Asia și America 
Latină.

Trăiască unitatea tuturor forțe
lor revoluționare și antiimperia- 
liste ! (Aplauze).

Trăiască marxism-leninismul I 
(Aplauze).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân ! (Aplauze).

Din această cauză, Consfătuirea 
internațională a insistat, pe drept 
cuvînt, asupra necesității ca par
tidele comuniste și muncitorești, 
toate forțele revoluționare și pro
gresiste să-și strîngă rîndurile în 
acțiunea unită de făurire a unui 
larg front mondial de luptă împo
triva imperialismului. în acest 
sens ea a adoptat o platformă de 
acțiune corespunzătoare sarcinilor 
actuale și care să permită atrage
rea maselor celor mai largi la 
lupta antiimperialistă.

Partidul nostru, Partidul Avan
gărzii Socialiste din Algeria, a sa
lutat convocarea Consfătuirii de la 
Moscova și hotărîrile adoptate de 
aceasta ca un important succes al 
partidelor comuniste și muncito
rești, ca o etapă importantă pe 
calea unității și coeziunii lor, pen
tru unirea tuturor forțelor antiim- 
perialiste. Partidul nostru își va 
desfășura activitatea sa zi de zi în 
sprijinul concluziilor acestei con
sfătuiri, spre binele poporului nos
tru, convins că sarcinile și respon
sabilitățile sale naționale sînt in
separabile de responsabilitățile 
sale internaționaliste.

Partidul nostru se pronunță pen
tru o strînsă cooperare între țara 
noastră și Republica Socialistă Ro
mânia, ca și alte țări socialiste, pe 
baza egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, a respectării su
veranității naționale și a neames
tecului în treburile interne.

Dragi tovarăși,

Convins de succesul deplin al 
lucrărilor celui de-al X-lea Con
gres al dumneavoastră, permite
ți-mi șă vă urez mari succese în 
aplicarea hotărîrilor pe care le 
veți adopta și care vor asigura fe
ricirea și prosperitatea poporului 
român în patria sa socialistă. (A- 
plauze).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân ! (Aplauze).

Trăiască unitatea partidelor co
muniste și muncitorești pe baza 
marxism-leninismului și a inter
naționalismului proletar I (A- 
plauze).

Mărețele dv. succese ne umplu 
de bucurie pe noi toți. Sînt succese 
ale socialismului.

Tovarăși,

Desigur, în cîteva probleme exis
tă încă unele divergențe. Dar, după 
cum toți știm — și o spunem, — 
ele nu sînt de nedepășit. Consfă
tuirea partidelor comuniste șl 
muncitorești este o dovadă că în 
lupta comună pentru apărarea so
cialismului și contra imperialism ■ 
mului american, vest-german și a 
complicilor lor, unitatea noastră 
se va întări din ce în ce mai mult, 
creînd în curînd condiții mai bune 
pentru ca aceste divergențe, pre
cum și alte probleme noi care apar 
pe parcurs, să se clarifice și să se 
soluționeze.

Această unitate este necesară 
pentru a garanta pacea mondială. 
Ea este indispensabilă pentru a da 
un ajutor mai eficient mărețului și 
eroicului popor vietnamez, în lup
ta sa victorioasă contra agresoru
lui yankeu.

Această unitate este necesară, de 
asemenea, pentru a grăbi soluțio
narea conflictului în Orientul 
Mijlociu în conformitate cu rezolu
ția din noiembrie 1967 â Organi
zației Națiunilor Unite.

Este necesară pentru popoarele 
din Africa, care luptă contra ra
siștilor din Sud și fasciștilor por
tughezi din Nord.

Această unitate este necesară de 
asemenea, pentru noi cei din Ame
rica Latină. Noi trăim pe același 
continent cu imperialismul, care, 
exasperat de existența și progre
sul curajoasei Republici socialiste 
Cuba și de rezistența crescîndă a 
popoarelor noastre față de domi
nația sa, își întețește furia.

Popoarele noastre luptă cu vi
goare crescîndă contra dictaturi
lor reacționare și teroriste care se 
mențin la putere numai prin vio
lență și pentru că sînt sprijinite 
de imperialismul yankeu.

Grupurile reacționare din Bra
zilia fac totul pentru integrarea 
definitivă a țării cu imperialismul 
nord-american în vederea unui 
război, despre care susțin că ar fi 
inevitabil, contra Uniunii Sovieti
ce, ținta preferată a atacurilor 
reacțiunii mondiale.

Imperialismul yankeu „a justifi
cat" războiul din Republica Domi
nicană, spunînd că în orice țară 
unde bunurile și proprietățile în
treprinderilor și ale simplilor cetă
țeni americani ar fi amenințate, 
Statele Unite au, nu numai drep
tul, ci și datoria de a proteja aces
te bunuri și proprietăți cu armata 
lor. Ca și cum acest lucru n-ar fi 
fost de ajuns, Statele Unite au ce
rut dictaturii braziliene și, natu
ral, au obținut aceasta, adoptarea 
unei legi care să ferească între
prinderile nord-americane de 
riscurile și prejudiciile cauzate de 
cutremure sau de revoluții !

Acesta este inamicul implacabil 
contra căruia luptăm în Brazilia, 
în America, în toată lumea.

tlmațl tovarăși,

ndeplinind sarcina de onoare 
redințată de Comitetul Central 

■" artidului nostru, Partidul Po- 
■țui din Panama, vă transmit 
.aeavoastră, delegați la cel 

21 X-lea Congres al Partidului 
nunist Român, salutul fierbinte 
tuturor comuniștilor panamezi 
e, în condițiile severei clandes- 
tăți, impusă de regimul militar, 

■țuntă cu eroism tentativele u- 
• noi cedări în fața rapacității 
aerialismului exploatator. Vă 
nsmît salutul acelora care țin 
i cu abnegație steagul demnită- 
și. al luptei pentru independența 
Jională a țării noastre. (Aplauze), 
asemenea, dorim să dăm expre- 
dorinței noastre sincere ca do- 

hentele adoptate de către acest 
it for să contribuie la dezvol
ta viitoare a țării dumnea- 
astră pe calea construirii socia- 
mului și comunismului.
Nu este posibil să se treacă cu 
derea faptul că acest important 
Ingres are loc în ajunul celei 
-a XXV-a aniversări a insurec- 
ji populare, care, organizată și 
ndusă de Partidul Comunist Ro
ta, a scos țara din alianța cu 
jrmania fascistă, România alătu- 
tidu-se Uniunii Sovietice, cu al 
rei ajutor hotărîtor au fost izgo- 
te trupele hitleriste de pe teri- 
riul patriei. în aceste împreju
ri favorabile, Partidul Comunist 
amân a condus cu succes lupta 
jporului pentru lichidarea ve- 
îiului regim monarho-feudal care 
i a însemnat altceva decît îna- 
aiere, mizerie și exploatare pen- 
■u poporul român.
în Raportul privind activitatea 

omitetului Central al Partidului 
omunist Român, prezentat în fața 
ongresului de către tovarășul 
iicolae Ceaușescu, secretar gene- 
al al partidului, se face un impor- 
ant bilanț al activității desfășura- 
• în această perioadă, al realizări- 
ar obținute în cei douăzeci și cinci 
,e ani de activitate rodnică în 
onstruirea unei vieți noi în Româ- 
lia. (Aplauze).

Tovarăși,

în timp ce urmăream cu atenție 
recerea în revistă a succeselor 
îxtraordinare dobîndite prin efor
turile intense ale poporului român, 

gîndurile noastre au evadat pen
tru un moment din această sală, 
spre a se opri în îndepărtata noas
tră patrie, de pe meleagurile ame
ricane, din imediata apropiere a 
colosului lumii capitaliste, impe
rialismul nord-american, și fără să 
vreau mi-a venit în minte diferen
ța enormă dintre istoria dumnea
voastră și istoria noastră în acești 
ultimi douăzeci și cinci de ani post
belici. în timp ce dumneavoastră 
făureați această frumoasă și nouă 
Românie, creați temelia unui vi
itor strălucit, pentru noi acești ani 
n-au însemnat altceva decît inten
sificarea jafului, a sărăciei, mize
riei și suferinței. Regimul oligar
hic, feudal, înapoiat, pe care 
dumneavoastră l-ați spulberat de 
pe fața pămîntului românesc în cei 
douăzeci și cinci de ani, mai apasă 
încă pe umerii poporului nostru 
care, în efortul de a scutura aceas
tă grea și anacronică povară, tre
buie să lupte și să învingă un 
dușman, din nenorocire vecin, 
care urmărește să mențină cu orice 
preț această stare de înapoiere și 
de mizerie.

în sfertul de veac care a trecut 
de la război, noi, latino-americanii, 
am trăit drama unui du-te vino al 
tehnicienilor și consilierilor ame
ricani, al comisiilor de savanți, al 
planurilor și programelor de „aju
tor", dar- care nu au adus nici o 
contribuție Ia îmbunătățirea vie
ții popoarelor noastre. în timp ce 
dumneavoastră abordați sarcinile 
construirii unui viitor mai bun, 
nouă ne revine sarcina de a lupta 
pentru cucerirea acestui drept de 
a construi.

Este adevărat, tovarăși, că po
porul nostru, poporul panamez a 
luptat cu eroism, rezistă și astăzi 
cu vitejie și va continua să lupte 
cu curaj; mărețele dumneavoastră 
succese ne inspiră și ne entuzias
mează ; știm și înțelegem bine că 
nu vom cuceri victoria ușor pen
tru că vecinul nostru de la nord, 
hrăpăreț, crud și exploatator, are 
pretenția' să mențină cu orice preț 
regimul de mizerie din țara noas
tră de pe urma căruia el profită. 
Mărturii ale acestei politici sînt 
nenumăratele provocări împotriva 
Cubei socialiste, agresiunea bru
tală din 1964, săvîrșită împotriva 
poporului nostru, invazia pirate
rească din Santo Domingo din anul 
1965. însă aceste acțiuni ale duș

manului nostru imperialist nu ne 
înfricoșează, nu ele ne determină 
acțiunile — întrucît în zilele noas
tre nu imperialiștii sînt cei care 
determină direcția evoluției eve
nimentelor — iar imperialismul nu 
va putea învinge. Vietnamul eroic 
confirmă acest adevăr al lumii 
contemporane, expus cu claritate 
în documentul Consfătuirii parti
delor comuniste și muncitorești 
care a avut loc recent la Moscova.

Tovarăși,

Astăzi, noi, comuniștii din Pa
nama, trecem prin cea mai grea 
încercare din istoria noastră. Re
gimul militar capitulard, avînd de 
fiecare dată un sprijin tot mai 
mare din partea administrației 
Nixon, care vede în el un instru
ment pentru lichidarea partidului 
comunist, pentru înlăturarea co
muniștilor din viața politică a țării 
noastre, acest regim a transformat 
anti-comunismul în prețul pe care 
trebuie să-I plătească militarilor 
pentru a-și asigura sprijinul lor.

Din luna octombrie, zeci și zeci 
< din cei mai buni comuniști, revo

luționari, democrați și naționaliști 
au fost întemnițați. Ieri ne-a sosit 
vestea încetării din viață, în închi
soarea Modelo din Panama, a to
varășului Jose del Carmen Tu- 
non, vechi conducător al mișcării 
sindicale panameze, membru al 
Comitetului Central al partidului 
nostru, victimă a condițiilor in
umane de îndelungată întemnița
re. Pentru noi, pentru partidul 
nostim, aceasta constituie o grea 
pierdere. în cinstea memoriei sale, 
adresăm o chemare imediată la 
manifestări de solidaritate activă 
în favoarea eliberării unui alt con
ducător sindical, Angel Gomez, 
care se află în închisoare grav bol
nav, precum și în favoarea tutu
ror deținuților politici din Panama.

Partidul Poporului, conștient de 
îndatoririle sale față de poporul 
panamez, precum și față de miș
carea comunistă și revoluționară 
internațională, se menține la 
înălțimea datoriei lui istorice, ocu- 
pîndu-și locul în fruntea luptei 
maselor pppulare. Partidul Po
porului nu-și precupețește efortu
rile în strădania de a uni toate 
forțele revoluționare și democrati
ce într-un larg front antiimperia- 
list și antimilitarist, de a coordona 
toate formele de luptă folosite as
tăzi în țara noastră în bătălia ne

Stimați tovarăși ai prezidiului,
Stimați tovarăși,

Am însărcinarea care mă ono
rează de a transmite Partidului Co
munist Român, conducătorilor șl 
activiștilor săi, celui de-al X-lea 
Congres al său, salutul călduros șl 
frățesc al Partidului Comunist 
Brazilian. (Aplauze).

Congresul dv. are loc într-un 
moment important în istoria miș
cării comuniste internaționale : cu 
două săptămîni înainte de jubileul 
glorios al României socialiste — 
25 de ani de la Eliberare — și după 
două luni de la întrunirea impor
tantei Consfătuiri a partidelor co
muniste și muncitorești de Ia 
Moscova și în același timp cînd în 
lume se desfășoară acțiunile legate 
de sărbătorirea centenarului naș
terii lui Vladimir Ilici Lenin — 
marele geniu al umanității, înte
meietorul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, creatorul' pri
mului stat socialist din lume — 
glorioasa Uniune Sovietică, căreia 
i-a revenit marea misiune de a ini
ția transformarea reală a lumii și 
de a garanta și consolida această 
transformare, misiune pe care ea 
și-o îndeplinește victorios de pes
te 50 de ani, la început ca unic 
bastion al clasei muncitoare mon
diale și mai tîrziu avînd de par
tea sa alte țări și popoare socia
liste, printre care România ocupă 
un loc de seamă.

Pentru aceasta ne tntîlnim aici 
cu multă bucurie, mișcați de in
vitația primită din partea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român.

Tovarăși,

Urmărim lucrările Congresului 
dumneavoastră cu tot interesul și 
cu toată atenția.

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne dă o viziune 
impresionantă a progreselor obți
nute de România, pe care expozi

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

ANTONIO SOUZA
ția inaugurată ieri le confirmă pe 
deplin.

Dezbaterile privind situația țării 
scot în evidență interesul pentru 
modul în care sînt rezolvate pro
bleme ca rolul conducător al par
tidului, hegemon al clasei munci
toare, educarea cadrelor, munca cu 
tineretul, cu femeile și cu inte
lectualii ; problemele fundamenta
le ale producției și contradicția 
dintre birocrație și productivitate.

Toate acestea demonstrează cît 
a avansat România și mărețul său 

/

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe .Maurer In mijlocul delegaților din judefele Galați, Botoșani și 
Satu Mare

popor în acești ultimi 25 de ani. 
înainte, pe cînd clasele dominante 
în descompunere oprimau această 
măreață națiune, numele Româ
niei apărea în ziare în legătură 
numai cu luptele proletariatului 
său combativ, cu exploatarea ne
miloasă a petrolului de către mo
nopolurile străine, sau cu scanda
lurile casei regale.

Astăzi există o altă Românie, 
prosperă și liberă, care obține me
reu succese în construcția socialis
mului și comunismului.

Tovarăși,

Noi avem certitudinea victoriei 
pentru că nu sîntem singuri. 
Succesele dv., tovarăși români, 
succesele Uniunii Sovietice și ale 
celorlalte țări socialiste, succesele 

'Cubei latino-americane, precum și 
victoriile poporului vietnamez, re
prezintă un mare stimulent șl un 
puternic ajutor pentru noi. Ele re
prezintă, de asemenea, pentru noi 
un îndemn de a ne spori responsa
bilitatea. Noi luptăm pentru a co
respunde acestui mare ajutor, pen
tru care mulțumim cu emoție.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân și al X-lea Congres al său. 
(Aplauze).

Trăiască unitatea mișcării comu
niste internaționale ! (Aplauze).

Pentru noi și mai mari trium
furi ale socialismului în anul cen
tenarului mărețului Lenin 1 
(Aplauze puternice).
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂ!

Tovărășii Nicolăe Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer în mijlocul delegafilor din municipiul București

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

MANEA MĂNESCU
delegat al organizației județene de partid Dîmbovița

Stimați tovarăși,

De la înalta tribună a Congresu
lui, doresc să exprim acordul meu 
deplin la ideile, tezele și orientă
rile, la întregul conținut al Ra
portului Comitetului Central, pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document de impor
tanță excepțională, care sinteti
zează problemele cardinale ale evo
luției vieții economice și sociale în 
viitorul deceniu, jalonează cu cla
ritate și rigoare științifică direc
țiile înaintării terme a Româpiei 
pe drumul societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Cu nestrămutată convingere că 
obiectivele și sarcinile cuprinse în 
Raportul general și în proiectul 
de Directive vor asigura creșterea 
considerabilă a forțelor de produc
ție și perfecționarea raporturilor 
sociale, că ele corespund năzuințe
lor poporului nostru, aspirațiilor 
sale legitime de prosperitate, pro
gres și bunăstare, îmi exprim totala 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și mă angajez 
să depun întreaga putere de muncă 
pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor pe care le va adopta 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român. (Vii aplaude).

Stimați tovarăși,

Vreau să mă refer la una din 
principalele probleme calitative ale 
activității economice — rentabili
tatea producției materiale — pro
blemă care a fos't abordată în mod 
critic de mai mulți tovarăși în dez
baterile din secțiunile Congresu
lui. După cum vă este cunoscut, 
Comitetul nostru Central a acordat 
în ultimii ani o atenție deosebită 
acestei probleme, a orientat mai 
mult preocupările organelor de 
partid și de stat în direcția redu
cerii costurilor de producție, ridi
cării eficienței în toate ramurile 
ecqgomiei.

Cu toate că s-au obținut o serie 
de rezultate pozitive trebuie arătat 
că productivitatea muncii este sub 
posibilitățile oferite de înzestrarea 
tehnică a întreprinderilor, cheltu
ielile materiale se .mențin ridicate, 
obținem an de an o creștere în
semnată a produsului social, dar 
nu realizăm în aceeași măsură spo
rirea venitului național — temelia 
progresului economic, a ridicării 
standardului de viață al poporului. 
Partidul nostru a criticat concep
ția învechită despre economia so
cialistă ca o economie care-și poate 
îngădui subvenționarea de la buget, 
pe timp îndelungat, a unor produse 
și activități nerentabile, concepțiile 
care simplificau în mod nepermis 
problematica dezvoltării economiei 
socialiste, reducînd-o la principiul 
„cît mai mult", dar nu și „cît mai 
ieftin, cît mai bun". Abordarea 
dintr-un unghi de vedere exclusiv 
cantitativ a economiei are — după 
cum arată practica, viața — mul
tiple efecte negative asupra creș
terii economice.

Sporirea productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor mate
riale, ridicarea eficienței întregii 
activități economice constituie o 
problemă centrală a viitorului plan 
cincinal. Pentru a ilustra impor
tanța covîrșitoare a acestei sarcini 
calitative, doresc să menționez că 
un singur procent în plus de creș
tere a productivității muncii repre
zintă, la nivelul anului 1975, un 
volum suplimentar de mărfuri in
dustriale de peste 4,5 miliarde de 
lei, ceea ce echivalează cu produc
ția obținută de aproape 25 000 de 
salariati. Este concludent și faptul 
că reducerea cu numai un procent 
a ponderii cheltuielilor materiale 
în produsul social asigură în ulti
mul an al viitorului cincinal o creș
tere suplimentară a venitului na
țional cu circă 8 miliarde de lei.

Pentru ca în anii următori să 
obținem o ridicare substanțială a 
rentabilității, este necesar ca în 
procesul de elaborare a viitorului 
plan cincinal, întreprinderile, cen
tralele, ministerele, organele de 
sinteză economică să aprofundeze 
în continuare analizele și studiile 
în legătură cu marile rezerve exis
tente în economie, să stabilească 
toate măsurile pentru dimensiona
rea judicioasă a cheltuielilor de 
producție, a consumurilor de ma-' 
terii prime și materiale, pentru fo
losirea deplină a capacităților de 
producție și a forței de muncă. De 
cea mai mare însemnătate pentru 
ridicarea calitativă a întregii noas
tre activități economice este creș
terea eficienței investițiilor — 
folosirea lor prioritară pentru dez
voltarea producției materiale, în
deosebi pentru echiparea econo
miei cu mașini, utilaje și instalații 
productive de înaltă tehnicitate —, 
reducerea însemnată a cheltuie
lilor de construcții, scurtarea dura
tei de execuție și de dare în ex
ploatare a noilor obiective, asigu
rarea condițiilor ca toate între
prinderile să lucreze la întreaga 
capacitate de producție, cu produc

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

ION NICOLA
delegat al organizației județene de partid Gorj

Complexitatea și amploarea pro
blemelor abordate în Raportul pre
zentat de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, realizările obținute și 
perspectivele înfățișate, atestă rea
lismul politicii promovate de parti
dul nostru, pe deplin răspunzător 
față de poporul ce i-a încredințat 
destinele sale, față de cauza socia
lismului și păcii în lume.

Fiind participanți activi ai mă
reței opere de transformare revo
luționară a societății noastre, co

tivitatea, prețui de cost și rentabi
litatea proiectate.

Nivelul rentabilității, al benefi
ciului, trebuie să constituie un cri
teriu de bază al aprecierii fiecărei 
întreprinderi, al fiecărui sector al 
economiei, al activității organelor 
și organizațiilor de partid, după 
cum bine a subliniat în nenumă
rate rînduri secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Problema creșterii 
rentabilității, a eficienței econo
mice — atribute definitorii ale u- 
nei economii moderne — trebuie 
pusă în centrul activității tuturor 
întreprinderilor, ministerelor, or
ganelor de sinteză, a Comitetului 
de Stat al Planificării, Consiliului 
Economic, Ministerului Finanțelor 
în vederea obținerii unor beneficii 
cît mai mari, sporirii acumulărilor 
bănești, a avuției naționale, a 
bunăstării poporului.

Dispunem, tovarăși, de o puter
nică bază tehnico-materială, în 
continuă dezvoltare și modernizare, 
de capacitate organizatorică, de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
cu o temeinică pregătire profesio
nală, harnici și talentați, avem deci 
toate condițiile pentru a realiza 
în anii ce urmează această sarcină 
de bază a programului de dezvol
tare a economiei naționale, pe care 
partidul nostru o pune în fața 
tuturor oamenilor muncii.

Stimați tovarăși, jșSwsf

Este pentru mine un prilej feri
cit să pot releva în fața dumnea
voastră contribuția hotărîtoare a 
secretarului general al partidului 
Ia elaborarea documentelor pro
gramatice ale Congresului, a liniei 
politice generale a Partidului Co
munist Român. Cu o competentă 
remarcabilă, cu o neasemuită pa
siune, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a condus în mod nemijlocit în
treaga activitate de stabilire a di
recțiilor de dezvoltare a țării în 
deceniul următor, de fundamen

muniștii și oamenii muncii din 
județul Gorj pe care îi re
prezint, încearcă sentimente 
nobile, de mîndrie patriotică, 
că fac parte dintr-o națiune 
în plină înflorire, demnă și 
suverană, pătrunsă de înaltele în
datoriri internaționaliste pe care le 
ridică contemporaneitatea. Ei sînt 
hotărîți să-și aducă și în viitor în
treaga contribuție la înfăptuirea 
programului pe care Congresul al 
X-lea al partidului îl va adopta.

în cuvîntul meu doresc să mă 
refer, în primul rînd, la cîteva as
pecte ale activității organelor lo
cale ale puterii de stat.

Deși nu a trecut prea mult timp, 
rezultatele obținute atestă că noua 
împărțire teritorial-administrativă, 
care a condus la eliminarea unor 
verigi intermediare, favorizează 
procesul de repartizare rațională a 
forțelor de producție. Avem un ca
dru organizatoric corespunzător 
valorificării superioare a resurse
lor locale, apt pentru o mai bună 
coordonare și conducere a activi
tății economice și sociale. Lucrînd 
fără intermediari, organele- de 
partid și de stat, practic, au posi
bilitatea să cunoască mai profund 
problemele ce le ridică viața ju
dețului și, în cadrul planului de 
stat unic, să stabilească măsurile 
necesare valorificării cît mai com
plete a potențialului material și 
uman. Ocupîndu-ne concomitent de 

tare a prevederilor și soluțiilor în 
măsură să asigure creșterea impe
tuoasă a economiei naționale, pro
gresul multilateral al societății 
noastre socialiste. în această labo
rioasă muncă de concepție s-au 
manifestat cu pregnanță trăsătu
rile ce-i sînt proprii — clarviziu
nea politică, capacitatea de a pre- 
viziona, pe baza unei analize știin
țifice, tendințele dezvoltării viitoare 
a societății noastre, inepuizabila 
energie și putere de muncă, con
topirea sa cu aspirațiile supreme 
ale națiunii, cu interesele cauzei 
socialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice).

Pentru fundamentarea științifică, 
realistă, de către partid a soluții
lor dezvoltării orînduirii noas
tre socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu studiază cu deosebită 
profunzime fenomenele și procesele 
care au loc în societatea noastră, 
realitățile și problemele concrete 
ale construcției economice și soci
ale, întreprinde numeroase vizite 
de lucru în uzine, pe șantiere, în 
unități agricole, în toate județele 
țării, se sfătuiește permanent cu 
muncitorii, cu țăranii, cu specia
liștii, cu activiștii de partid și de 
stat. Dînd un 'strălucit exemplu de 
receptivitate față de tot ceea ce 
este nou și avansat în lumea con
temporană, secretarul general al 
partidului nostru examinează pro
blemele actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării economiei naționale 
în contextul tendințelor moderne 
din economia, tehnica și știința 
mondială, cere să ne comparăm 
nu numai cu noi înșine, ci să avem 
în vedere în permanență cele mai 
bune rezultate pe plan internațio
nal, să muncim fără preget pentru 
ridicarea României la nivelul sta
telor cu economie puternic dezvol
tată.

Este un mare merit al secreta
rului nostru general că în orga
nele și organizațiile de partid, și 
cu deosebire în cadrul organelor 
superioare ale partidului, princi
piul conducerii colective a fost re
așezat în drepturile lui firești ca 
principiu fundamental al condu
cerii partidului. Niciodată normele 
democratice ale vieții de partid 
nu au fost respectate cu atîta con
secvență și fermitate. Tocmai în- 
tr-un asemenea climat s-au mani
festat personalitatea puternică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca
litățile sale excepționale de con
ducător de partid și de stat. (Vii 
aplauze).

Acționînd cu principialitate, în 
spiritul ideilor călăuzitoare ale 
partidului nostru, ale marxism- 
leninismului, pentru întărirea uni
tății țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești, pentru 
solidaritatea tuturor forțelor de
mocratice și progresiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — înflăcărat 
patriot și internaționalist — s-a 
impus ca un militant de seamă al 
luptei antiimperialiste, pentru so
cialism și pace, pentru libertatea și 
egalitatea tuturor popoarelor, s-a 
afirmat ca o figură proeminentă a 
vieții internaționale contemporane. 
(Aplauze).

Iată de ce, stimați tovarăși, con
sider că, susținînd realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului, îndeplinesc manda
tul încredințat de comuniștii din 
județul Dîmbovița și datoria față 
de propria mea conștiință de co
munist, convins fiind că această 
alegere corespunde intereselor su
preme ale partidului nostru, nă
zuințelor vitale ale întregului 
popor, cauzei socialismului și co
munismului, înfloririi patriei noas
tre libere și independente — Ro
mânia socialistă. (Aplauze puter
nice, prelungite).

coordonare și de conducere, îmbi- 
nînd munca operativă cu cea de 
analiză și sinteză am putut im- 
p^rima o mai mare ritmicitate rea
lizării planului de stat pe teritoriul 
județului, am accelerat ritmul de 
modernizare a drumurilor și stră
zilor, de electrificare a satelor, de 
ridicare a nivelului edilitar-gospo- 
dăresc al orașelor și comune
lor.

Apreciem pozitiv măsurile adop
tate pînă în prezent pentru mai 
buna coordonare a economiei lo
cale, inclusiv crearea Comitetului 
pentru Economia și Administrația 
Locală, dar continuitatea acestor 
acțiuni, și mai ales eliminarea po
sibilității apariției de intermediari 
în procesul rezolvării operative a 
problemelor ce se ridică trebuie 
să preocupe mai mult organele 
centrale. în prezent, consiliile 
populare primesc sarcinile de plan 
pentru industria locală și gospo
dăria comunală de la Comitetul 
recent înființat, care la rîndul lui 
le preia de la Comitetul de Stat 
al Planificării. Sarcinile de inves
tiții pentru învățămînt, cultură și 
sănătate se primesc direct de la Co
mitetul de Stat al Planificării, iar 
problemele bazei materiale pen
tru unitățile balneare și de tu
rism ale consiliilor populare încă 
nu se pot discuta cu nimeni pe 
plan central. Socotesc că este bine 
să se clarifice mai repede aseme

nea situații; consiliile populare, co
mitetele executive să fie sprijinite 
în acțiunile de stabilire a profilu
lui economiei locale, de dezvoltare 
a bazei materiale, de sistematizare 
a satelor, de găsire a celor mai 
raționale forme de organizare a 
gospodăriei comunale, punîndu-se 
accent nu pe golirea de conținut, ci 
pe întărirea răspunderii lor în con
ducerea și coordonarea probleme
lor pe teritoriu, așa cum se pre
vede și în Legea votată anul tre
cut de Marea Adunare Națio
nală.

îmbinarea acțiunilor de planifi
care la nivel central cu manifes
tarea autonomiei funcționale a în
treprinderilor este un principiu efi
cient în economia noastră. Doresc 
însă să arăt că în ceea ce privește 
industria locală sînt necesare îm
bunătățiri substanțiale în planifica
re. Astfel, considerăm că reducerea 
în continuare a nomenclatoarelor 
de produse „centralizate", înlătu
rarea unor aspecte de formalism și 
birocrație încă existente în apro
vizionarea tehnico-materială a în
treprinderilor — problemă de care 
nu e străin Comitetul de Stat al 
Planificării — crearea de baze 
mixte, poate județene, pentru apro
vizionarea cu materiale a unități
lor republicane și locale, alături 
de preluarea sarcinii de desfacere 
a unor bunuri de consum de că
tre unele fabrici, ar accelera pro
cesul de reproducție, ar fi de na
tură să îmbunătățească mecanis
mul economic. Aceste chestiuni au 
fost suficient tratate de Conferin
ța Națională, dar rezolvarea lor 
este, după părerea mea, tărăgăna
tă în mod nejustificat. Măsurile în
treprinse pînă acum pe linia folo
sirii creditului facilitează mai 
buna desfășurare a activității în 
domeniul industriei locale. Se cere 
însă lărgită sfera de cuprindere a 
creditelor, cît și o mai bună co
relare a acordării creditelor cu a- 
sigurarea repartițiilor de materiale 
și utilaje pentru noile investiții, 
ceea ce ar contribui la sporirea efi
cienței în cheltuirea fondurilor. în 
ce privește agricultura cooperatis
tă, considerăm că experimentarea 
unor bănci sau cooperative de cre
dit pe principiul participațiilor co
operativelor agricole de producție
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delegat al organizației județene de partid Buzat

Stimați tovarăși,

Congresul al X-lea al partidului 
se înscrie ca un moment de în
semnătate excepțională în viața 
partidului și statului, în istoria 
României socialiste.

Faptul că lucrările lui se desfă
șoară în preajma celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist, conferă 
acestui măreț eveniment, o dată 
mai mult, profunda semnificație a 
indisolubilei legături dintre desti
nele poporului român și activitatea 
partidului, pusă în întregime în 
slujba înfloririi patriei.

Acest sfert de veac, prin profun
dele transformări social-politice pe 

in sala Congresului

și ale membrilor cooperatori, ală
turi de stat, ar spori coeficientul de 
cuprindere a disponibilităților bă
nești ale populației, ar mări sfera 
de cuprindere a creditului, ar spori 
răspunderea față de utilizarea sa. 
Pentru a infringe teama de necu
noscut, socotesc că e mai bine 
să mergem pe linia unor experi
mentări, după care, cu corecturile 
necesare să generalizăm cele pro
puse.

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază pe 
drept cuvînt necesitatea perfecțio
nării metodelor și stilului de mun
că al organelor de stat. Dacă, 
bunăoară, pe linia eliminării unor 
verigi inutile progresul este evi
dent, în privința operativității re
zolvării problemelor la anumite 
nivele, rezervele sînt încă mari. în 
îndrumarea și controlul ce se fac 
de anumite departamente și organe 
centrale și locale, se acordă încă 
atenție mare laturii constatative și 
mai puțin celei operative, ajuto
rului concret în soluționarea pro
blemelor. Rețeaua de avizări pen
tru investiții realizate de consiliile 
populare este insuficient simplifi
cată, .deși asupra acestui lucru s-a 
insistat mult în lucrările Confe
rinței Naționale. Spre exemplu, a- 
vizarea unor lucrări de canalizare 
absolut necesare în municipiul 
Tîrgu Jiu, a durat 3 ani; aceasta, 
în mod deosebit datorită șl anoma
liilor existente în activitatea Co
mitetului de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistematizare, și 
Comitetului de Stat al Planificării. 
Nu întotdeauna se asigură sincro
nizarea „indicațiilor" de la nivel 
central, prea multe decizii au formă 
de indicații, uneori schimbătoare 
la intervale mici de timp, care pot 
împieta mersul favorabil al trebu
rilor.

Socotesc că este timpul să pu
nem, de asemenea, deschis proble
ma celor ce încurcă desfășurarea 
activității în unități. Excesul de 
controale, îndeosebi ale unor orga
ne financiare, devine uneori o pie
dică în buna desfășurare a activi
tății. Consider că pentru a simpli
fica activitatea în acest domeniu 
ar trebui să se acorde mai multă 

care le-a marcat în istorie națiunea 
noastră socialistă, stă mărturie 
uriașei capacități creatoare a po
porului nostru, care sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român își făurește o viață 
nouă și fericită.

Actualul Congres, la ale cărui 
lucrări avem cinstea să participăm, 
are meritul istoric de a asigura, 
prin măsurile și hotărîrile ce le 
va adopta, continuarea la un nivel 
superior a dezvoltării politice, eco
nomice și sociale a țării. Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, ca și celelalte docu
mente supuse dezbaterii Congresu
lui, au o inestimabilă valoare teo
retică și practică, constituind pro
gramul partidului și statului în 
perioada următoare.

în centrul politicii sale econo
mice, partidul pune continuarea în 
ritm susținut a procesului de edifi
care a unei economii moderne, 
bazată pe o industrie puternică și 
o agricultură înaintată, pe folosi
rea cuceririlor revoluției tehnico- 
știifițifice contemporane și valori
ficarea superioară a resurselor 
țării, în vederea asigurării condi
țiilor necesare satisfacerii în tot 
mai largă măsură a cerințelor ma
teriale și spirituale ale membrilor 
societății.

în contextul general de ascen
siune a economiei României socia
liste se înscrie și dezvoltarea sec
torului de transporturi, chemat să 
asigure circulația ireproșabilă a 
bunurilor materiale și a populației. 
Ca urmare firească a creșterii po
tențialului economic al țării, can

atenție controlului preventiv și 
ganizării unor brigăzi complexe 
control și sprijin pe sectoare, 
activitate, coordonate de Cons! 
Economic și comisiile econon 
județene, punînd mai mare ac< 
pe eficiență, pe îndreptarea s*7  
de lucruri constatate.

în munca noastră un rol imt 
tant îl are activitatea de pregă 
și promovare a cadrelor. Perso 
apreciez politica de cadre proi 
vată de către conducerea parti 
lui nostru, mai ales după cel d( 
IX-lea Congres, de a pune oarr 
potriviți la loc potrivit, promov 
în munci de răspundere cadre t 
pregătite și cu putere de mui 
Trebuie să recunoaștem că, în pi 
da rezultatelor bune obținute,& 
sînt unele cadre care încalcă dii 
plina de partid și de stat și nu 
încadrează în normele morale -, 
tornicite în societatea noastră, 
aceea, consider pe deplin justific 
sublinierea din Raportul gejggi 
prezentat de tovarășul Ni. 
Ceaușescu, potrivit căreia treb 
să manifestăm o și mai mare e 
gență în activitatea de promov 
a cadrelor, punînd accent pe pre, 
tirea 'profesională, dar și pe ci 
tățile moral-politice, problemă c 
am convingerea că va preocupa 
ganele și organizațiile de partid 
la toate nivelele.

în încheiere, vă rog să-mi p 
miteți ca, îndeplinindu-mi mT' 
tul pe care îl am, să-mi expi 
deplinul meu acord cu propune: 
făcută ca tovarășul Nico 
Ceaușescu să fie reales secre 
general al partidului nostru < 
munist. (Aplauze îndelungi). _

Oamenii muncii din județul Gc 
aprobînd din inimă politica pai 
dului închinată fericirii celor 
muncesc, se angajează în fața Cc 
greșului să muncească cu elan pe 
tru a transpune în viață hotărîi 
care vor fi adoptate de acest mă 
for, pentru promovarea progres 
economic, înflorirea științei și ci 
turii românești, pentru ridicai 
bunăstării materiale și spiritu; 
ale poporului, pentru înfloțj 
scumpei noastre patrii — R.„ 
blica Socialistă România. (Aplar 
puternice).

titatea de mărfuri prevăzută a 
transportată pe calea ferată în ar 
1975 va depăși 260 milioane toi 
reprezentînd o creștere de 52 
sută față de anul 1970, iar nun 
rul călătorilor, în comparație 
același an, va fi cu 21,3 la si 
mai mare, ceea ce ridică serioa; 
probleme de capacitate a rețeli 

Din studiile și analizele efectua 
la Ministerul Căilor Ferate cu pr 
vire la creșterea capacității < 
transport rezultă că, pentru 
putea prelua întregul volum c 
transport din perioada anil< 
1971—1975, sînt necesare dublare 
liniilor magistrale și electrificări 
celor amplasate în zonele cu relii 
accidentat. Prin aceasta, pe lîng 
mărirea substanțială a capacităț 
de transport, se va obține sporire 
gradului de siguranță a circulații 
și îmbunătățirea utilizării materia 
lului rulant.

Totodată este necesară mărire 
vitezelor de circulație și a tonaje 
lor trenurilor. în acest scop, aș 
cum rezultă și din documente] 
Congresului, va fi continuată acțiu 
nea de dieselizare și electrificări 
calea ferată prmînd să fie dotat 
cu locomotive Diesel de puteri m< 
mari și cu locomotive electrice u 
diverse tipuri.

Parcul de vagoane va trebui s 
facă față în mai mare măsură di 
versificării mărfurilor, ceea 6 
impune construirea unor noi tipur 
de vagoane cu caracteristici îmbu 
nătățite și înzestrate cu dispozitiv 
care să permită mecanizarea ope 
rațiilor de încărcare și descărcare

(Continuare în pag. a X-a)
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circa o treime, 
punem și mai 

preocupărilor 
nivelului calita- 
de execuție al

AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂN
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ind ta vedere intensificarea 
lației, precum și necesitatea 
fii securității transportului, se 
«tinde acțiunea de automati- 
a dirijării circulației prin 
area liniilor cu bloc automat 
ntralizarea electrodinamică a 
or.
portantele fonduri alocate 
■u înzestrarea căilor ferate cu 
ace și instalații moderne vor 
va nevoile de transport ale 
tfniei naționale, numai în mă- 
în care vom ști să ne îmbu- 

;im metodele de muncă, să 
:ăm mai bine procesul de 

bort.
această linie, perfecționarea 

auă a planului de mers, cadrul 
iizatoric general al întregii 
tați a căilor ferate, devine 

(îț.oare pentru organizarea la 
superior a transporturilor, 

impunem în acest sens ca Cen- 
elâctronic de calcul recent 

it în funcțiune să preia în 
scurt timp rezolvarea pro- 

ielor ' legate de organizarea 
oatării, iar prin crearea rețelei 
ransmitere a datelor, să par- 
e direct în procesul de dirijare 
culației.
anul de mers va trebui să țină 
ia în mai mare măsură da 
ațiile care au loc în structura 
nților mărfurilor determinați 
ezvoltarea economiei naționale 
Rodată, să indice căile de ra- 
ffizare a transporturilor, pen- 
o'bținerea unor indicatori de 
oatare superiori.
incomitent va trebui să acțio- 
X^ai hotărît pentru efectuarea 
^/orturilor cu ajutorul contai- 
ilor de mare capacitate, soluție 
■ va contribui în mod esențial 
ichidarea stării de lucruri cri- 
te în Raportul tovarășului 
)lae Ceaușescu, privind irosirea 
1 mare volum de muncă la în
tărea șl descărcarea mărfurilor, 
centrarea traficului și contai- 
zarea mărfurilor creează pre- 
ele necesare pentru utilizarea 

rațională atît a parcului de 
>ane cît și a celui auto. Efec- 

rea transportului de masă la 
anțe mari de către calea ferată 
deservirea locală cu mijloace 

pe distanțe pînă la 50—60 km 
zintă soluția economică efici- 
y pentru ambele genuri de 
")port, conducînd în final la 
brarea cheltuielilor globale 
ie de circulația mărfurilor. De 
renea va trebui să se acorde 
ljai mare atenție valorificării 
lilităților transportului fluvial, 

! sub aspectul eficienței econo- 
:e cît și al descongestionării căl- 
ferate de transporturile de 

să între localitățile situate pe 
iul Dunării și să se realizeze 
sgral prevederile de aprovizio- 
e pe apă a întreprinderilor 
rlasate în apropierea porturilor 
riale.
kș dori să subliniez că utilizarea 
imă a mijloacelor depinde și 
beneficiarii de transport. In 

imii ani însă organizarea defec- 
lasă a operațiilor de încărcare- 
icărcare la unele întreprinderi 
lipsa spațiilor de depozitare, în 
icial în porturi și marile combi- 
te, au dus la mari imobilizări de 
goane, la formarea unor adevă- 
;e depozite pe roți. De aceea 
asiderăm foarte bine venită pre- 
derea din proiectul de Directive 
ministerele beneficiare să spo- 

iscă capacitatea actualelor Iron
ii de încărcare-descărcare ale

Intreprlnderilor, prin extinderea și 
înzestrarea lor cu mijloace meca
nizate și prin asigurarea spațiilor 
de depozitare necesare.

Un domeniu în care am rămas 
în urma cerințelor este transportul 
de călători, fapt pentru care pe 
bună dreptate am fost criticați. 
Pentru îmbunătățirea confortului 
și deservirea călătorilor vom lua 
în continuare măsuri de creștere a 
numărului de trenuri cu viteze 
mari de circulație și vom stabili 
legături mai bune între marile 
centre ale țării. Concomitent vom 
intensifica munca de educare a 
salariaților feroviari pentru ca so
licitudinea acestora să fie irepro
șabilă față de călători.

Tovarăși,

Deplina siguranță a cetățenilor 
care călătoresc cu trenurile, inte
gritatea imenselor bunuri materiale 
ce ne sînt încredințate pentru 
transport constituie suprema noas
tră îndatorire.

Deși marea majoritate a fero
viarilor răspund cu cinste acestor 
îndatoriri, în ultimii ani la calea 
ferată au avut loc unele accidente 
cu urmări grave care s-au datorat

în mare parte manifestărilor de. 
indisciplină din partea unor ele
mente iresponsabile.

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, a fost elaborat și pus 
în aplicare un plan de măsuri com
plex menit să ducă la întărirea 
ordinii și disciplinei, la îmbună
tățirea radicală a stării de lucruri 
în circulația trenurilor. Este în 
curs de desfășurare o intensă ac
țiune de selecționare a cadrelor, . 
de completare a vacantelor în func
țiile legate direct de siguranța cir
culației. Promovarea cadrelor se 
face pe baza unei atente examinări 
a pregătirii profesionale și aptitu- 

■ dinilor organizatorice, precum și a 
profilului moral-politic al celor în 
cauză. Ridicarea cunoștințelor pro
fesionale ale salariaților pentru a 
fi în măsură să mînuiască moder
nele instalații și mijloace cu care 
sîntem dotați constituie o preocu
pare permanentă.

Stimați tovarăși,

Bucuria cu care au fost întâmpi
nate documentele Congresului și 
larga participare la dezbaterea lor 
au demonstrat încă o dată că în
tregul nostru popor este indestruc-

tibil unit în jurul partidului și Co
mitetului său Central, în fruntea 
căruia se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze).

Entuziasmul cu care conferin
țele organizațiilor județene de par
tid au împuternicit delegații ia 
Congres să susțină realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de supremă răspundere 
reprezintă o impresionantă mani
festare a recunoașterii calităților 
deosebite de om de stat și condu
cător de partid, a personalității po
litice proeminente recunoscută pe 
arena internațională a secretarului 
general al partidului nostru. (A- 
plauze puternice). De aceea, exer- 
citîndu-mi mandatul cu care am 
fost învestit, susțin cu căldură și 
din toată inima realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al Comitetului 
Central al partidului nostru. (Vii 
aplauze).

însuflețiți de perspectivele gran
dioase de dezvoltare a patriei noas
tre, lucrătorii feroviari vă asigură 
pe dv., tovarășe Ceaușescu, și pe 
dumneavoastră, stimați delegați, că 
vor munci neobosit, își vor con
sacra întreaga lor energie și pri
cepere pentru satisfacerea inte
grală a cerințelor de transport ale 
economiei naționale, . ta depline 
condiții de siguranță și regulari
tate, aducîndu-și în acest fel con
tribuția la transpunerea în viață 
a mărețelor obiective ce vor fi 
stabilite de către Congresul al X-. 
lea al Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice, prelungite).
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Stimați tovarăși.

Analiza profundă a marilor rea
lizări obținute sub conducerea 
partidului și perspectivele lumi
noase de dezvoltare ale ~ 
socialiste în anii viitori, 
Raportul tovarășului 
Ceaușescu și în celelalte 
te pe care le dezbatem 
zile, îndreptățesc întru totul aștep
tările comuniștilor din țara noas
tră, ale întregului popor. Exprim 
întreaga mea adeziune față de do
cumentele supuse dezbaterii Con
gresului, față de întreaga linie po
litică internă și externă a parti
dului nostru și hotărîrea unanimă 
a constructorilor de mașini de a 
lupta pentru transpunerea ei cu 
deplin succes în viață.

Industria constructoare de ma
șini — vlăstar al politicii parti
dului nostru de industrializare so
cialistă a țării — s-a bucurat în 
mod deosebit de atenția și spriji-

României 
expuse în 

Nicolae 
documen
ta aceste

nul direct al conducerii partidu
lui și statului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal. (A- 
plauze). Acest sprijin și-a găsit ex
presia, mai ales, în faptul că în 
actualul cincinal au fost alocate 
pentru construcția de mașini in
vestiții de 2,2 ori mai mari decît 
în perioada 1960—1965, că peste 
prevederile planului s-au elabo
rat programe. prioritare de dezvol
tare a electronicii și electrotehnicii, 
mașinilor unelte, utilajelor ener
getice, pieselor de schimb, cons- 
țruindu-se noi unități industriale 
și modernizîndu-se într-un ritm 
mai accentuat cele existente.

In anii actualului cincinal, in
dustria constructoare de mașini 
s-a dezvoltat pe un drum ascen
dent, producția ei urmînd să fie 
la sfîrșitul anului 1970 de peste 
două ori mai mare decît în anul 
1965, depășindu-se prevederile din 
Directivele Congresului al IX-lea. 
Pe ansamblul întreprinderilor 
noastre se va realiza un ritm me
diu anual de peste 16 la sută față 
de 13,2 la sută prevăzut în plan. 
Au fost asimilate și moderniza
te aproape 2 500 de mașini și uti
laje, expresie a complexității și 
tehnicității tot mai ridicate care 
se afirmă în profilul uzinelor noas
tre.

întreaga activitate a întreprin
derilor constructoare de mașini s-a 
desfășurat în ultimii ani sub sem
nul obținerii unei eficiențe eco
nomice mai ridicate. In primii 3 
ani și jumătate ai cincinalului 74,6 
la sută din sporul producției s-a 
obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii. Reducerea chel
tuielilor de producție va permite

să încheiem cincinalul cu un be
neficiu suplimentar de 4 miliarde 
lei, ceea ce va face ca beneficiul 
pe un salariat să crească în 1970 
de 2,3 ori față de anul 1966.

în același timp, a crescut con
tribuția la balanța de plăți a ță
rii, ponderea livrărilor la export 
urmînd să reprezinte în 1970 circa 
28- la sută din exportul global al 
României, față de 19,3 la sută, cît 
a fost în anul 1966. Mașinile și 
utilajele românești sînt exportate 
astăzi în peste 70 de țări, cu un 
curs de revenire superior celui ob
ținut în alte ramuri. Se realizea
ză astfel tot mai mult sarcina 
stabilită de partid de a spori în 
exporturile noastre ponderea 
duselor care înmagazinează o 
mare cantitate de muncă.

borare și cooperare. De aseme
nea, trebuie să luăm măsuri pen
tru a întări responsabilitatea în
treprinderilor în realizarea con
tractelor, pentru a îmbunătăți, îm
preună cu celelalte organe centra
le, aprovizionarea tehnico-materială 
a întreprinderilor — rezervă netă 
și imediată de sporire a produc
ției.

In perioada 1971—1975 producția 
întreprinderilor ministerului nos
tru urmează să crească cu 86,8 
la sută, într-un ritm mediu anual 
de 13,3 la sută, ajungîndu-se ast
fel ca în ultimul an al cincina
lului să se obțină o producție de 
mașini și utilaje de peste 90 mi
liarde lei.

Progresele substanțiale prevăzu
te în domeniul electrotehnicii și 
electronicii, mecanicii fine și fa
bricației de maștai-unelte, utilaju
lui complex, precum și în alte sub- 
ramuri al căror dinamism tehnic 
este deosebit de accentuat vor 
aduce structurii industriei noastre 
constructoare de mașini corectu
rile caracteristice tehnicii contem
porane de vîrf. In legătură cu 
aceasta, din studiile făcute rezul
tă ca este posibil să realizăm un 
ritm în industria electrotehnică de 
18 la sută, iar în cea electronică de 
circa 20 la sută, niveluri superioa
re celor propuse de Directive.

In scopul dezvoltării mai accen
tuate a mecanicii fine și a opticii 
se prevede elaborarea unor pro
grame de lucru speciale. In pre
zent dispunem de un potențial 
încă redus în industria aparatelor 
optice și a mecanicii fine, reali
zăm un sortiment restrîns de a- 
parate de măsură și control și se 
resimte lipsa executării în țară a 
aparaturii hidraulice și pneuma
tice. Dezvoltarea fabricației aces
tora. ca și a mijloacelor moderne 
de calcul, caracterizate printr-un 
grad superior de valorificare a ma
teriei prime și a forței de muncă 
calificate, va constitui un puternic 
impuls pentru adoptarea unor so- ' 
Iuții evoluate și în alte sectoare 
ale construcțiilor de mașini și va 
contribui nemijlocit la reducerea 
importurilor.

Programul, prioritar de dezvol
tare a fabricației de mașini-unel- 
te se realizează. La nivelul anu
lui 1975 vom produce peste 22 000 
mașini-unelte, crescînd, în același 
timp, valoarea unitară a acestora

cu 23 la suta, consecința a com
plexității lor mai ridicate. Cores
punzător tendințelor tehnologice 
moderne se vor produce mașini 
specializate și de precizie, diverse 
mașini-agregat, precum și mașini- 
unelte cu comandă program.

Raportul Comitetului Central și 
Directivele Congresului pun în 
fața noastră sarcini mari în asi
gurarea necesarului intern de a- 
gregate energetice .de puteri mari, 
a' instalațiilor și utilajelor pentru 
realizarea programului nuclear na
țional, pentru dotarea noilor obiec
tive din industria chimică, side
rurgică, construcțiilor și materia
lelor de construcții, minieră, pe
trolieră, alimentară, transporturi și 
agricultură. Capacitățile de pro
ducție pentru realizarea lor în 
cincinalul viitor se vor dubla. 
Toate acestea ne impun să întă
rim colaborarea cu beneficiarii, să 
găsim în comun soluții pentru a- 
legerea unor 
cu parametri 
ridicați și la 
dus, sporind 
vestițiilor în 
economiei.

Schimbările structurale — can
titative și calitative — care decurg 
din proiectul de Directive pentru 
industria construcțiilor de mașini 
impun o reconsiderare a profilării 
și specializării întreprinderilor. în 
condițiile diversificării continue a 
programelor de producție, profilele 
celor mai multe din uzine vor 
rămîne în continuare suficient de 
elastice pentru a face față schim
bărilor inerente în cerințele bene
ficiarilor. Adaptabilitatea la va
riația cererii constituie o trăsă
tură esențială a industriei. In a- 
celași timp, însă, pe măsura cons
truirii celor- peste 50 de uzine 'noi, 
profilul unor întreprinderi existen
te se va restrînge. Avem în ve
dere comasarea unor întreprinderi 
mici în mari unități, adevărate 
combinate industriale, care, prin- 
tr-o conducere unitară și prin po
tențialul lor tehnic și economic, 
să fie în măsură să realizeze o 
eficiență economică ridicată — 
sarcină de mare răspundere sub
liniată în Raportul Comitetului 
Central.

Nivelul actual atins în construc
ția de mașini permite să partici
păm din ce în ce mai mult la 
diviziunea internațională a muncii.

utilaje și instalații 
tehnico-funcționali 

un*  preț de cost re- 
astfel eficiența in- 

diferitele ramuri ale

să lărgim relațiile de cooperare 
cu alte state. Directivele prevăd 
ca pînă în 1975 ponderea mași
nilor și utilajelor în totalul 
mărfurilor exportate de țara noas
tră să ajungă la 
Aceasta cere să 
mult în centrul 
noastre ridicarea 
tiv, funcțional și 
utilajelor, să asigurăm stabilitatea 
produselor pe piețele externe, prin- 
tr-o receptivitate mai mare față 
de cererile beneficiarilor externi, 
prin extinderea asistenței tehnice 
și organizarea de service-uri 
respunzătoare.

în uzinele noastre sînt încă 
zerve ce pot fi identificate și 
lorificate. Subliniem în mod deo
sebit posibilitățile de gospodărire 
mai bună a metalului — care are 
ponderea cea mai mare în pre- 
țul de cost — de utilizare pe 
scară mai largă a materialelor 
și tehnologiilor moderne, pentru 
a realiza produse cu greutate spe
cifică mică, cu un preț de cost 
redus. Ne propunem ca, împreună 
cu Ministerul Metalurgiei și 
Ministerul Industriei Chimice, 
întreprindem acțiuni pentru 
versificarea șl utilizarea mai 
gă în construcțiile de mașini a 
oțelurilor aliate și produselor sin
tetice.

Tovarăși,

co-

re- 
va-

cu
să 

di- 
lar-

Alături de ceilalți delegați, de 
întregul partid și popor susțin 
din toată inima propunerea ca în 
înalta funcție de secretar general 
să fie ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminent om politic și 
de stat, în persoana căruia vedem 
chezășia înfăptuirii neabătute, per
severente și dîrze a politicii de in
dustrializare socialistă, care, după 
cel de-al IX-lea Congres, a căpă
tat o nouă și puternică afirmare, 
simțită din plin de noi toți cei 
ce lucrăm în construcția de ma
șini. (Aplauze).

Muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
toți lucrătorii 
structoare de 
cu pasiune și 
tru realizarea
vin în cadrul acestui program, pen
tru a-și aduce din plin contribu
ția la ridicarea României socia
liste pe noi trepte de progres și 
civilizație. (Aplauze).

din industria con- 
mașini vor munci 

energii sporite pen- 
sarcinilor ce le re-

aleasă h cel de-al X-lea Congres
»

Tovarăși,

pro- 
mai

din
Nicolae

prezentat

Comunist oman
de tovarășul Dumitru Coliu

Considerăm că aprecierea 
Raportul tovarășului 
Ceaușescu cu privire la faptul că 
industria noastră mai are mult de 
făcut pentru a se ridica la înăl
țimea cerințelor unei societăți a- 
vansate este valabilă și pentru 
construcția de mașini. In cuvîntul 
pe care l-au rostit aici, mai mulți 
delegați au făcut o serie de obser
vații critice la adresa ministerului, 
a centralelor, a unor întreprin
deri constructoare de mașini. Ele 
sînt îndreptățite. Trebuie să facem 
mai mult pentru a scurta ciclu
rile de asimilare a noilor produ
se, pentru a asigura generaliza
rea unor tehnologii moderne, a 
spori aportul direct al ministeru
lui și centralelor 
perativă a unor

la rezolvarea o- 
cereri de cola-

al Parti-
1 s-au a-

Stimați tovarăși,
Congresului al X-lea 

dului Comunist Român 
dresat cu apeluri și memorii un
număr de 1 290 de persoane.

Dintre acestea 739 contestă ho- 
tărîrile de excludere adoptate de 
organele și organizațiile de partid 
— —.—tSkX ;— 1OO j-ecunos- 

care au 
de mem- 
primirea

cu ani în urmă, iar 128, 
cînd justețea hotărîrilor 
dus la pierderea calității 
bru de partid, solicită 1 
din nou în partid, conform preve
derilor Statutului P.C.R., întrucît 
consideră că au lichidat abaterile 
pentru care au fost excluși și au 
muncit conștiincios pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

Un număr de 423 tovarăși soli
cită acordarea sau rectificarea 
stagiului de partid din ilegalitate,

întrucît se consideră nedreptă
țiți de modul în care le-au fost 
soluționate cererile de către orga
nele locale de partid, 
rezolvarea unor probleme 
activitatea lor în mișcarea 
torească revoluționară din 
oada ilegală.

Comisia a studiat cu 
toate apelurile și memoriile adre
sate Congresului al X-lea al parti
dului și a ajuns la concluzia că 
examinarea temeinică și soluțio
narea justă a fiecărui caz în parte 
necesită un timp mai îndelungat 
și ca urmare propune Congresului 
să adopte hotărîrea ca noul Comi
tet Central ce va fi ales să ia mă
surile necesare pentru rezolvarea 
lor în conformitate cu prevederile 
Statutului Partidului Comunist 
Român.

precum și 
privind 
munci - 

peri-

atenția

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer în mijlocul delegajilor din județele Argeș și Mureș Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer în mijlocul delegafilor din județele Bihor și Bacău
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu membrii delegației Partidului celor ce muncesc din Vietnam, condusă de tovarășul 
Nguyen Van Kinh

iii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu membrii delegafiei Frontului National de Eliberare din Vietnamul de Sud, condusă 
de tovarășul Nguyen Van Quang

Mesajul de salut al Partidului

Comunist Iordanian
Dragi tovarăși delegați la cel 

de-al X-lea Congres. Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ior
danian are plăcerea să vă trans
mită în numele său și în numele 
tuturor comuniștilor din Iordania, 
iar prin intermediul dv., tuturor 
comuniștilor și poporului român 
frate, cel mai călduros salut.

Noi urmărim îndeaproape munca 
pașnică și creatoare a poporului 
român pentru construirea socialis
mului, sub egida partidului dv. 
Sîntem siguri că lucrările Congre
sului vor constitui un nou imbold 
pentru clasa muncitoare și poporul 
român în obținerea de noi succese.

Mesajul de salut @1 Partidului 

Comunist din S.U.A.
Transmitem un salut revoluțio

nar delegaților la Congresul Par
tidului Comunist Român și între
gului popor român — se spune în 
mesajul semnat de Gus Hali, se
cretar general al Comitetului Na
țional al Partidului Comunist din
S.U.A.

In continuare se arată că sar

Mesajul de salut al Partidului

Comunist din Canada
Drag! tovarăși, sarcini deosebit 

de urgente ne împiedică să parti
cipăm la cel de-al X-lea Congres 
al partidului dumneavoastră — se 
spune în mesajul transmis de Co

Mesajul de salut al Partidului 

Comunist din Israel (RAKAH)
Dragi tovarăși, Comitetul Cen

tral al Partidului' Comunist din 
Israel transmite felicitările sale 
frățești Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, dele
gaților la Congres și, prin inter
mediul lor, întregului popor mun
citor din România — se spune in

Mesajul de salut al Partidului

Comunist din Martinica
Dragi tovarăși, în numele comu

niștilor din Martinica, Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Martinica adresează salutul său 
frățesc și urările sale de succes 
deplin Congresului Partidului Co
munist Român.

Congresul dumneavoastră — se 
spune în mesajul semnat de A. Ni
colas, secretar general al partidu
lui — va prilejui bilanțul celor 25 
de ani parcurși pe drumul edifică
rii socialismului.

Ținerea Congresului în acest mo
ment — cînd Conferința internațio
nală a partidelor comuniste și mun
citorești și-a terminat cu succes 
lucrările, iar rezultatele sale vin să 
consolideze mișcarea comunistă 
mondială — dobîndește o impor
tanță deosebită.

Consolidarea și solidaritatea miș
cării comuniste mondiale, pe baza 
principiilor marxism-leninismului, 
ale internaționalismului proletar, 
constituie cea mai scumpă aspirație 
a tuturor revoluționarilor din lume.

Partidul nostru luptă împreună 
cu poporul iordanian în condiții ex
trem de grele și complicate, rezul

cina comună importantă a tuturor 
comuniștilor, a întregii omeniri ră
mâne cea a intensificării luptei 
împotriva războiului dus de impe
rialismul Statelor Unite împotriva 
poporului vietnamez, afirmîndu-se 
că în ciuda pretențiilor de bună
voință arătate de Nixon nu există 
nici o dovadă că imperialismul 

mitetul Central al Partidului Co
munist din Canada. Vă trimitem 
salutările noastre cele mai fier
binți și urări de succes în activi
tatea dumneavoastră de construc

mesajul semnat de secretarul ge
neral al C.C., M. Vilner.

Fie ca cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român să 
contribuie la desăvîrșirea con
strucției socialismului în România 
populară ! Fie ca cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist

Partidul și poporul dumneavoas
tră pot fi mîndri de imensele pro
grese și frumoasele realizări obți
nute în domeniile economic, social 
și cultural.

Eliberat de lanțurile capitalismu
lui, poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, cooperînd 
cu celelalte țări socialiste, a trans
format, în mod radical țara, care 
a cunoscut o industrializare remar
cabilă și o dezvoltare armonioasă. 

tate din agresiunea îsraeliană îm-, 
potriva popoarelor arabe și menți
nerea în continuare sub ocupație a 
teritoriilor arabe.

După ce se referă la situația teri
toriilor ocupate, în încheierea me
sajului se spune : Lupta popoa
relor arabe pentru lichidarea urme
lor agresiunii israeliano-imperialis- 
te își găsește sprijin în ajutorul 
Uniunii Sovietice și al celorlalte 
țări socialiste, al tuturor forțelor 
păcii și progresului din lume.

Urăm succes deplin lucrărilor 
Congresului dv., prosperitate și pro
gres poporului prieten român.

S.U.A. este dispus să înceteze agre
siunea și să-și retragă trupele.

Procesul de lărgire a luptei îm
potriva imperialismului și a soli
darității militante cu cei ultra- 

, giați, mai ales cu victimele impe
rialismului S.U.A., constituie baza 
pe care o prietenie durabilă și o 
tovărășie trainică pot să crească și 
să se dezvolte tot mai puternic.

ție socialistă șl de dezvoltare a 
bunăstării poporului român.

Trăiască solidaritatea comunistă 
internațională în lupta pentru pace, 
democrație și socialism !

Român să întărească în continua
re lupta mondială împotriva im
perialismului, pentru pace, inde
pendență națională, progres so
cial, democrație și socialism !

Dragi tovarăși, noi, comuniștii 
Israelului, evrei și arabi, depunem 
toate eforturile pentru a ne ralia

Nivelul de viață al oamenilor mun
cii a crescut simțitor.

Sîntem siguri că Congresul dum
neavoastră va adopta noi măsuri 
menite să asigure României în mod 
rapid, un înalt nivel de dezvoltare.

Dorim Congresului să contribuie, 
în spiritul internaționalismului pro
letar și prin aplicarea concluziilor 
Conferinței mondiale a partidelor 
comuniste și muncitorești din 1969. 
Ia dezvoltarea cooperării între ță
rile surori, la intensificarea luptei 

tot mai mulți oameni din țara 
noastră spre a pune capăt vărsă
rii continue de singe, a se evita 
un nou război în Orientul Apro
piat, prin îndeplinirea completă a 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967, stabilin- 
du-se, în felul acesta, o pace justă 
și trainică. Tot mai mulți oa
meni din țara noastră încep să în
țeleagă că politica oficială a Israe
lului de a refuza să îndeplinească 
rezoluția Consiliului de Secu
ritate, politica oficială de ex
pansiune și refuzul de a se re
trage de pe teritoriile ocupate în 
timpul războiului din iunie 1967 
este obstacolul principal în calea 
mult doritei soluționări politice în 
regiunea noastră și a unei păci 
trainice.

In continuare, în mesaj se a- 
rată că poporul muncitor din 
Israel, care plătește din greu pre
țul războiului și ocupației, ridică 
din ce în ce mai Sus steagul luptei 
pentru apărarea propriilor sale in
terese și drepturi zilnice, pentru 
apărarea dreptului elementar la 
grevă, împotriva ordinelor de mo
bilizare a greviștilor, împotriva 
politicii oficiale de spargere a gre
velor și împotriva noilor legi vi- 
zînd îngrădirea democrației.

In lupta noastră consecventă 
pentru o soluționare pașnică a cri
zei actuale din Orientul Apropiat, 
partidul nostru își trage curaj și 
speranță din lupta crescîndă a cla
sei muncitoare israeliene și din 
numărul, în continuă' creștere al 
intelectualilor, oamenilor muncii și 
tinerilor care se ridică împotriva 
politicii de război și ocupație, pen
tru asigurarea drepturilor națio
nale ale tuturor oamenilor și sta
telor în cauză, incluzînd Israelul 
și poporul arab palestinian.

După ce afirmă că în felul a- 
cesta partidul își intensifică lupta 
pentru o alternativă pașnică, în 
ciuda represaliilor, arestării acti
viștilor de partid și îngrădirii drep
tului elementar de deplasare a 
acestora și a conducătorilor parti
dului, în mesaj se spune :

Dragi tovarăși, partidul nostru 
acordă o mare importanță sarcinii 
de întărire continuă a unității miș
cării comuniste internaționale p? 
baza marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar. Con
sfătuirea internațională a partide
lor comuniste și muncitorești care 
a avut loc la Moscova în iunie 
a. c., la care au participat parti
dele noastre, a fost un eveniment 
important în istoria mișcării noas
tre. Documentele adoptate la Con
sfătuire, sprijinite de partidele 
noastre, au o mare semnificație 
pentru fiecare partid comunist, în 
lupta împotriva imperialismului.

Partidul nostru — se arată în 
încheierea mesajului — dorește să 
dezvolte în continuare relații fră
țești și de prietenie între partide
le noastre pe baza egalității și 
neamestecului în treburile in
terne.

împotriva imperialismului, la de- 
jucarea manevrelor imperialiștilor, 
în special a imperialiștilor ameri
cani.

Țările socialiste reprezintă prin
cipala forță a mișcării revoluționare 
mondiale. De coeziunea lor, de uni
tatea lor de acțiune, depinde în 
largă măsură soarta luptei mon
diale împotriva imperialismului și, 
în particular, soarta luptei pe care 
poporul din Martinica o duce îm
potriva colonialismului francez, 
pentru eliberarea sa națională, pen
tru autonomie, sub conducerea par
tidului său comunist.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi suc
cese în lupta pentru socialism și 
pace !

Trăiască România socialistă !
Trăiască unitatea de acțiune a 

forțelor revoluționare mondiale îm
potriva imperialismului !

Trăiască comunismul 1

Mesajul de salut al Partidului

Comunist din Luxemburg
Dragi tovarăși, vă mulțumim 

mult pentru invitația la Congresul 
dumneavoastră din 6 august. Re
gretăm că nu am putut trimite o 
delegație a Comitetului nostru 
Central la Congres; fiindcă sîntem 
supraîncărcați în această perioadă 
cu activitatea în țara noastră —

Mesajul

Dragi tovarăși, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Israelian 
adresează Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român cele 
mai călduroase salutări — se spu
ne în mesajul semnat de S. Miku- 
nis, secretarul general al C.C., și de 
președintele C. C., M. Sneh. 
Urăm Congresului al X-lea dezba
teri și lucrări rodnice, în interesul 
marilor cauze care se află în cen
trul preocupărilor dumneavoastră : 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în frumoasa dv. țară, noi contri
buții la lupta împotriva imperia
lismului și războiului, pentru cauza 
păcii și coexistenței pașnice între 
națiuni, pentru apărarea indepen
denței popoarelor, democrației și 
socialismului.

După ce exprimă sentimente de 
solidaritate și mîndrie față de 
succesele obținute de poporul ro
mân în toate domeniile vieții so
ciale, în politica internă și externă, 
în mesaj se spune : Noi apreciem 
că marile succese ce le înregistrați 
se datoresc politicii principiale a 
Partidului Comunist Român și con

Mesajul de salut al Partidului

Unificat al Comuniștilor Haîtieni
In numele C.C. al Partidului U- 

nificat al Comuniștilor Haitieni, — 
se spune în mesaj — vă prezentăm 
sincerele noastre mulțumiri pentru 
invitația pe care ne-ați adresat-o 
de a participa la cel de-al X-lea 
Congres al partidului dv.

Regretăm că nu putem trimite o 
delegație, din cauza situației grele 
din țară, dinaintea și după călătoria 
lui Nelson Rockefeller. Sarcini ur
gente stau în fața comuniștilor

Mesajul de salut al Partidului

Popular Progresist din Guyana
Dragi tovarăși, vă mulțumim pen

tru invitația amabilă de a parti
cipa Ia Congresul dumneavoastră 
—- se arată în mesajul semnat de 
președintele partidului, Cheddi Ja- 
gan.

Cu regret, vă informăm că sîn

se spune în mesajul semnat de 
D. Urbany, președintele partidului.

Vă rugăm să transmiteți Con
gresului dumneavoastră salutările 
noastre călduroase și urări de mari 
succese.

Ne exprimăm speranța că Con
gresul dumneavoastră va contribui 

de salut al Partidului

Comunist Israelian (MAK3)
ducerii sale, politică bazată pe 
principiile marxism-leninismului 
creator, internaționalismului și pa
triotismului socialist, atașamentului 
la principiile independenței, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și respectului re
ciproc, contribuției dv. sistematice 
la eforturile pentru unitatea pe 
aceste baze a mișcării comuniste 
internaționale și antiimperialiste, a 
tot ce e drept și progresist în 
această mare mișcare.

In continuare în mesaj se arată : 
Sîntem alături de dv. la Congresul 
al X-lea și sperăm ca importantele 
sale lucrări să fie un stimulent în 
lupta grea pe care o ducem noi: 
pentru o pace dreaptă și durabilă 
între Israel și țările arabe, bazată 
pe hotărîrea Consiliului de Secu
ritate din septembrie 1967 ; pentru 
pace și securitatea ambelor părți 
din conflict, pe baza recunoașterii 
reciproce a drepturilor naționale 
legitime ale fiecăreia dintre ele; 
pentru pace și securitate fără ane
xiuni teritoriale; odată cu stabi
lirea de frontiere recunoscute și 

haitieni, angajați într-o luptă pe 
viață și pe moarte împotriva dicta
turii sîngeroase, sprijinite de im
perialismul american.

Sîntem convinși că cel de-al 
X-lea Congres al dv. va marca un 
pas către coeziunea sistemului mon
dial socialist, către unitatea de ac
țiune a forțelor antiimperialiste din 
lume. In continuare în mesaj sînt 
exprimate urări în lupta pentru a- 
plicarea concluziilor Consfătuirii 

tem în imposibilitate de a parti
cipa. între 3—4 august, în locul 
congresului anual, partidul nostru 
va ține o conferință specială. Im
portanța acestei conferințe nu poate 
fi subapreciată. Ea se va ocupa de 
unele amendamente ce urmează a 

la întărirea unității mișcării comu
niste internaționale, pe baza mar- 
xism-leninismului, a prieteniei și a 
solidarității partidelor noastre în 
lupta comună împotriva imperia
lismului, pentru pace și socialism.

Primiți, vă rugăm, salutările 
noastre frățești.

sigure, între Israel și țările arabe, 
acceptate de ambele părți în ca
drul tratativelor dintre ele, în ve
derea rezolvării tuturor probleme
lor litigioase; pentru formarea 
unui Front al tuturor forțelor de 
stînga în lupta pentru pace, a- 
părarea democrației și drepturilor 
oamenilor muncii.

Partidul nostru comunist — se 
spune în încheierea mesajului — 
este bucuros să vă aducă la cu
noștință că poziția principială și 
obiectivă a României socialiste, ex
primată și în problema crizei din 
Orientul Mijlociu, stîrnește pro
funde sentimente de respect și 
prietenie față de România în rîn- 
dul maselor populare din Israel.

Vă urăm succes deplin în toate 
acțiunile dv., în interesul cauzei 
noastre comuniste comune !

Trăiască Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român !

Trăiască prietenia dintre parti
dele și popoarele noastre 1

Trăiască pacea !
Trăiască comunismul !

internaționale a partidelor comu
niste și muncitorești din iunie 1969, 
împotriva revizionismului, în ma
rea ofensivă mondială a forțelor 
păcii și socialismului, împotriva 
imperialismului și a reacțiunii in
ternaționale.

Cu aceste urări — se arată în în
cheiere — salutăm, în mod revolu
ționar,' cel de-al X-lea Congres al 
dv. și vă dorim succes deplin în ac
tivitatea dv.

fi aduse statutului partidului, a- 
vînd ca scop transformarea lui 
dintr-un partid larg de masă în- 
tr-un partid de tip marxist-leni- 
nist.

Dorim succes lucrărilor Congre
sului dumneavoastră I
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Congresul al X-lea al Partidului Comunist 
Român, întrunit în zilele de 6—12 august 1969, 
a dezbătut, într-un spirit principial, de înaltă 
responsabilitate, activitatea desfășurată de 
oamenii muncii, de comuniști, de organele și 
organizațiile de partid pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea și a stabilit 
programul de dezvoltare a României în dece
niul următor, linia generală a politicii interne 
și externe a partidului și statului.

Congresul constată cu satisfacție că anii de 
după Congresul al IX-lea constituie, prin am
ploarea realizărilor și transformărilor econo
mice și social-culturale în viața țării, perioada 
cea mai dinamică și mai fertilă a sfertului de 
secol care a trecut de la eliberarea patriei.

Prin înfăptuirea consecventă a politicii de 
industrializare socialistă s-a asigurat creșterea 
în ritm înalt a ramurilor de care depinde, dez
voltarea întregii economii. Succese remarcabile 
a obținut agricultura, asigurînd cerințele de 
consum ale populației și celelalte nevoi ale 
economiei. Au cunoscut mari prefaceri știința, 
învățămîntul, cultura, care aduc o contribuție 
tot mai însemnată la progresul societății. Ca 
rezultat al marilor succese obținute în dezvol
tarea economiei, a întregii vieți sociale, au 
crescut continuu nivelul de trai material și 
cultural al întregului popor, gradul de civi
lizație al națiunii noastre socialiste.

Congresul constată că prevederile planului 
cincinal se îndeplinesc cu succes, că există 
toate condițiile ca ele să fie nu numai reali
zate, ci și depășite. Aceasta impune desfășura
rea în continuare a unor eforturi susținute din 
partea tuturor organizațiilor și organelor de 
partid și de stat, a conducerilor întreprinde
rilor, a organizațiilor de înasă și obștești, a tu
turor colectivelor de oameni ai muncii.

în această perioadă s-a desfășurat o intensă 
activitate pentru îmbunătățirea conducerii, 
planificării și organizării economiei, a activită
ții organelor de stat centrale și locale, pentru 
întărirea legalității, lărgirea democrației socia
liste, intensificarea participării maselor la con
ducerea treburilor statului, pentru perfecțio
narea întregii organizări a societății noastre.

Mărețele înfăptuiri ale acestor ani sînt ro
dul muncii însuflețite, pline de abnegație și 
dăruire, a muncitorilor, țăranilor și intelectua
lilor— fără deosebire de naționalitate — strîns 
uniți în jurul partidului comunist, a cărui po
litică este cauza comună a întregului popor.

în perioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea s-a manifestat tot mai puternic rolul 
conducător al partidului nostru în întreaga 
viață socială. Congresul acordă o deosebită 
prețuire muncii desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid, de toți comuniștii pentru 
organizarea și nfobjlizărea' 'maselor ilșrgi 
ale poporului în opera de'edificare a socialis
mului în România.

Congresul consideră, în mod unanim, că Co
mitetul Central și-a adus la îndeplinire cu 
succes misiunea ce i-a fost încredințată de a 
conduce lupta poporului român pe calea pro
gresului și prosperității și dă o înaltă apre
ciere vastei activități organizatorice, politice 
și ideologice desfășurate în această perioadă, 
politicii interne și externe promovate în con
formitate cu mandatul încredințat de partid.

Congresul subliniază în mod deosebit rolul 
remarcabil pe care l-a avut în elaborarea și 
înfăptuirea politicii noastre interne și externe, 
în conducerea întregii activități a partidului 
și statului secretarul general al Comitetului 
Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dele
gații la Congresul al X-lea — reprezentanți ai 
celor aproape 2 000 000 de comuniști din în
treaga țară — aprobă activitatea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român în pe
rioada dintre Congresul IX și Congresul X, 
aprecierile făcute în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu privire la ma
rile rezultate obținute în toate domeniile con
strucției socialiste, în înflorirea multilaterală 
a patriei, în afirmarea României socialiste ca 
forță activă a progresului și păcii pe plan in
ternațional.

II
Aprobînd în întregime Raportul Comitetului 

Central, Congresul dă o înaltă apreciere ana- 
■ lizei profunde și multilaterale pe care acesta o 
face stadiului actual al dezvoltării societății 
noastre socialiste, generalizării teoretice a ex
perienței României în transformarea revolu
ționară a societății, forței cu care el pune în 
evidență problemele esențiale de care depinde 
mersul nostru înainte, tezelor de mare valoare 
teoretică și practică cu privire la perfecționa
rea orînduirii noastre sociale și de’ stat, la 
unele probleme ale lumii contemporane, 
ale mișcării comuniste și muncitorești. Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înfățișează direcțiile principale spre 
care trebuie concentrate eforturile generale ale 
partidului nostru, ale întregului popor, pen
tru ridicarea pe o treaptă superioară a edifi
cării socialiste în România, pentru soluționa
rea multiplelor probleme ale dezvoltării bazei 
tehnico-materiale, ale perfecționării relațiilor 
socialiste de producție, ale exercitării la un 
nivel mai înalt a rolului conducător al parti
dului în societate. Raportul definește, de ase
menea, liniile directoare ale politicii externe a 
României, ale activității internaționale a parti
dului și statului nostru, corespunzător intere
selor naționale ale poporului român, îndatori
rilor internaționaliste ce revin Partidului Co
munist Român, cauzei generale a socialismu
lui și păcii.

1. Congresul stabilește ca obiectiv funda
mental al programului de viitor lărgirea și per
fecționarea în continuare a bazei tehnico-ma
teriale a țării, făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Acest obiectiv se va în
făptui pe calea creșterii intense a forțelor de 
producție, a dezvoltării susținute a științei, în- 
vățămîntului și culturii. Se vor asigura con
diții pentru ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, pentru înfăptuirea re
partiției sociale în spiritul dreptății și echi
tății socialiste, se vor perfecționa continuu re
lațiile de producție, întreaga organizare socia
lă. în procesul înfăptuirii programului trasat 
de Congres se vor realiza participarea tot mai 
activă a oamenilor muncii la conducerea tre

burilor țării, lărgirea democrației socialiste, 
dezvoltarea multilaterală a personalității uma
ne. Congresul apreciază că înfăptuirea acestui 
program va asigura în mod hotărîtor'apropie
rea României de nivelul țărilor economic dez
voltate. în perspectivă, societatea socialistă 
multilateral dezvoltată se va înfățișa din toate 
punctele de vedere superioară orînduirii capi
taliste, punîndu-se baze trainice trecerii trep
tate spre comunism — societatea care va 
ridica omenirea pe noi trepte de civilizație 
materială și'spirituală.

2. Congresul aprobă Directivele privind pla
nul de dezvoltare economico-socială a Româ
niei pe anii 1971—1975, liniile directoare ale 
acestei dezvoltări pe perioada 1976—1980, 
precum și programul dezvoltării resurselor 
energetice și ale electrificării țării în deceniul 
următor. Congresul însărcinează Comitetul 
Central ca, pe baza Directivelor, să asigure 
elaborarea viitorului plan cincinal care va fi 
prezentat spre dezbatere și adoptare Marii 
Adunări Naționale, să definitiveze liniile direc
toare ale dezvoltării economico-sociale pînă 
în 1980. v

Consiliul de Miniștri, ministerele și organele 
centrale vor examina propunerile făcute în 
cursul dezbaterii proiectului de Directive pri
vind planul de dezvoltare economico-socială a 
României pe anii 1971—1975 și liniile direc
toare ale acestei dezvoltări pe perioada 1976— 
1980 și le vor avea în vedere în elaborarea 
planurilor curente și de perspectivă ale eco
nomiei, în aplicarea măsurilor de perfecțio
nare a conducerii, organizării și planificării 
activității economice.

De asemenea, Congresul însărcinează Comi
tetul Central să examineze și să soluționeze 
observațiile critice, propunerile și sugestiile 
făcute în cursul lucrărilor Congresului, atît în 
ședințele plenare, cît și în secțiuni.

3. Congresul hotărăște continuarea consec
ventă a politicii marxist-leniniste de industria
lizare socialistă a țării, aprobă ritmul mediu 
anual de creștere a producției industriale în 
cincinalul următor de 8,5—9,5 la sută, precum 
și orientarea acesteia cu precădere spre ramu
rile care condiționează înzestrarea tehnică a 
economiei, valorificarea eficientă a resurselor 
naționale. Congresul trasează sarcina conti
nuării liniei de modernizare a agriculturii, de 
extindere a mecanizării, chimizării, de înfăp
tuire a programului de irigații și introducere 
a cuceririlor științei, pentru a asigura crește
rea producției agricole în cincinal cu 28—31 la 
sută față de media anilor 1966—1970.

Pornind de la importanța pe care o are 
realizarea unui raport just între fondul de 
acumulare și fondul de consum pentru pro
gresul economic și social al țării, Congresul 
hotărăște ca în următorul cincinal să se re
partizeze 28—30 la sută din venitul național 
pentru^reproâucțiă' lărgită^' 'ț Aceasta cores
punde necesităților și posibilităților economiei 
noastre naționale și va asigura dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a societății și, o dată 
cu aceasta, creșterea sistematică a bunăstării 
întregului nostru popor.

Congresul pune în fața organizațiilor și orga
nelor de partid și de stat, conducerilor între
prinderilor, sindicatelor, cooperativelor de pro
ducție agricole și meșteșugărești, a tuturor 
oamenilor muncii, sarcina de a asigura ridi
carea calitativă a întregii activități economice, 
sporirea eficienței producției materiale și a 
investițiilor, creșterea productivității muncii 
în toate sectoarele de activitate, reducerea 
cheltuielilor de producție, îmbunătățirea cali
tății produselor și rentabilitatea fiecărei uni
tăți economice.

4. Congresul aprobă liniile directoare ale 
dezvoltării relațiilor economice externe ale 
țării noastre. El însărcinează Comitetul Cen
tral să acționeze și în viitor pentru extinderea 
relațiilor de colaborare și cooperare econo
mică și tehnico-științifică ale țării noastre cu 
statele membre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. Aceste relații nu se bazeaza 
pe crearea de organisme suprana;ionale și nu 
trebuie să afecteze în nici up fel planurile 
economiei naționale, independența^ unităților 
economice din fiecare țară ; ele se întemeiază 
pe liberul consimțămînt și interesul fiecărui 
stat. în același timp, vor trebui lărgite în con
tinuare relațiile economice, științifice și cul
turale cu toate țările socialiste, aceasta repre- 
zentînd atît un factor al progresului fiecărei 
țări, cît și o contribuție importantă la întă
rirea sistemului socialist mondial. România va 
extinde totodată legăturile economice și teh- 
nico-științifice cu țările cu orînduire sociala 
diferită, atît cu state capitaliste industriali
zate, cît și cu țări în curs de'dezvoltare.

5. Congresul însărcinează Comitetul Central 
să asigure înfăptuirea obiectivelor stabilite 
prin Directivele privind dezvoltarea învăță- 
mîntului, în vederea pregătirii cadrelor nece
sare economiei, științei și culturii, ridicării ni
velului de cultură al întregului popor.

6. Apreciind rolul științei ca forță de pro
ducție a societății, Congresul stabilește^ să se 
ia toate măsurile necesare pentru ca atît cer
cetările fundamentale cît și cele aplicative sa 
șe soldeze cu o înaltă eficiență socială, rea- 
Îizîndu-se legarea mai strînsă a cercetării de 
nevoile economiei naționale, ale tuturor dome
niilor societății, sporind contribuția ei la pro
gresul multilateral al patriei.

7. Ridicarea nivelului de trai al poporului, 
creșterea gradului de bunăstare și civilizație 
al națiunii noastre socialiste este țelul suprem 
al politicii partidului, rațiunea întregii noastre 
activități, obiectivul central al construcției so
cialismului. Congresul însărcinează Comitetul 
Central să ia toate măsurile pentru a asigura, 
conform prevederilor directivelor; sporirea 
salariului real, a veniturilor țărănimii, înde
plinirea programului construcțiilor de locuințe, 
îmbunătățirea ocrotirii sănătății publice, a 
condițiilor de muncă și odihnă^ ale oameni
lor muncii, gospodărirea cît mai rațională și 
eficientă a mijloacelor materiale și bănești 
destinate acestor scopuri, satisfacerea în con
diții tot mai bune a cerințelor materiale și 
spirituale ale tuturor celor ce muncesc de la 
orașe și sate.

III
1. Congresul apreciază rezultatele pozitive 

ale măsurilor luate pe baza hotărîrilor 

Conferinței Naționale și însărcinează Comite
tul Central să acționeze în continuare pentru 
transpunerea în viață, pînă la sfîrșitul anului 
1970, a tuturor prevederilor privind îmbună
tățirea și perfecționarea conducerii, planificării 
și organizării economiei naționale, folosirea mai 
eficientă a pîrghiilor economice, aplicarea 
principiilor centralismului democratic, urmînd 
ca în cursul anului 1971 să informeze întregul 
partid și popor asupra felului în care aceste 
prevederi au fost înfăptuite.

2. Congresul subliniază necesitatea îmbună
tățirii activității generale a statului în eco
nomie, învățămînt, știință și cultură, în întrea
ga viață socială. El hotărăște să se ia măsuri 
pentru organizarea rațională și simplificarea 
întregului aparat de stat, apropierea organelor 
de condpcere de activitatea economico-socială 
concretă, înlăturarea .tendințelor de birocra
tism, întărirea controlului opiniei publice, al 
maselor de oameni ai muncii asupra organelor 
de stat centrale și locale.

Congresul hotărăște să se acorde în conti
nuare toată atenția întăririi capacității de 
apărare a patriei, înzestrării și pregătirii de 
luptă a forțelor noastre armate, dezvoltării 
colaborării cu armatele țărilor membre ale Tra
tatului de la Varșovia, ale celorlalte țări so
cialiste pentru a putea da oricînd riposta unei 
agresiuni imperialiste.

Congresul apreciază pozitiv activitatea le
gislativă desfășurată în ultimii patru ani și 
consideră necesară adoptarea în continuare a 
unor noi legi pentru a da expresie juridică 
realității economice și sociale actuale din țara 
noastră. Este necesar să se ia în continuare 
măsuri hotărîte pentru a întemeia activitatea 
tuturor organismelor sociale și de stat pe pre
vederile legilor, punîndu-se capăt practicilor 
vechi de a conduce prin instrucțiuni, întărind 
legalitatea socialistă, asigurînd respectarea de 
către toți cetățenii a normelor de drept con
sfințite prin autoritatea legilor statului so
cialist.

3. Una din marile înfăptuiri ale orînduirii 
noastre socialiste este rezolvarea marxist-le- 
ninistă a problemei naționale, realizarea egali
tății depline în drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate. Organele și or
ganizațiile de partid au datoria să asigure și în 
viitor înfăptuirea neabătută a politicii națio
nale marxist-leniniste a Partidului Comunist 
Român, să acționeze consecvent pentru edu
carea maselor în spiritul frăției între poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare, pentru 
unirea lor tot mai strînsă în cadrul marii fa
milii a României socialiste.

4. Apreciind pozitiv măsurile luate după 
Congresul al IX-lea pentru adîncirea demo
crației socialiste, Congresul consideră necesar 
să se acționeze în continuare pentru perfec
ționarea cadrului instituțional în vederea par
ticipării tot mai active a cetățenilor la dezba
terea principalelor probleme ale politicii in
terne și externe, la conducerea și rezolvarea 
treburilor statului, pentru dezvoltarea demo
crației socialiste. Este necesar să se asigure 
participarea tot mai activă în viața social- 
politică a sindicatelor, organizațiilor de femei, 
de tineret, a celorlalte organizații de masă și 
obștești, îmbunătățirea continuă a conducerii 
de către partid a acestor organizații.

Frontul Unității Socialiste, care exprimă 
unitatea și coeziunea societății noastre socia
liste, va trebui să acționeze tot mai' intens,, 
sub conducerea partidului, pentru lărgirea 
participării tuturor categoriilor de cetățeni, a 
întregului popor la viața politică și socială, la 
conducerea treburilor țării, la înfăptuirea pro
gramului trasat de Congresul al X-lea.

IV
Congresul relevă rezultatele pozitive obți

nute în întărirea rîndurilor partidului, îmbu
nătățirea structurii sale organizatorice, lăr
girea democrației interne de partid, perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor partidului.

Pentru a îndeplini înalta misiune ce revine 
partidului nostru în societate, Congresul tra
sează Comitetului Central, tuturor organelor și 
organizațiilor de partid sarcina de a asigura 
în continuare conducerea politică a tuturor 
sectoarelor vieții sociale; nu trebuie să existe 
nici un domeniu în care să nu se exercite con
trolul și îndrumarea politică și ideologică a 
partidului.

Comitetul Central, toate organele și organi
zațiile de partid vor trebui să dea și în viitor 
cea mai mare atenție primirii în partid a celor 
mai buni muncitori, țărani, intelectuali, res
pectării riguroase a principiilor statutare și a 
normelor vieții de partid, a disciplinei, dezvol
tării democrației interne. Este necesar să se 
asigure informarea sistematică a comuniștilor 
asupra hotărîrilor adoptate de organele de 
conducere ale partidului, asupra principalelor 
probleme de politică internă și externă, să se 
creeze condiții pentru ca membrii de partid 
să-și spună liber și nestingherit părerile asupra 
problemelor supuse dezbaterii, să critice nea
junsurile din munca partidului, a organelor 
sale conducătoare, să participe efectiv la înlă
turarea lipsurilor, la realizarea hotărîrilor de 
partid și de stat. îndeplinirea necondiționată 
a prevederilor statutare este o obligație de 
prim ordin a fiecărui comunist, indiferent de 
funcție. Organele și organizațiile de partid tre
buie să acționeze cu perseverență și fermitate 
pentru întărirea unității și coeziunii rîndurilor 
partidului — bunul său cel mai de preț, 
izvorul forței politice și al capacității sale or
ganizatorice ; , nu trebuie admisă nici o ma
nifestare care ar putea știrbi în vreun fel 
unitatea de voință și acțiune a partidului.

Organele și organizațiile de partid trebuie 
să-și perfecționeze continuu stilul și metodele 
de muncă, organizarea și controlul îndeplinirii 
hotărîrilor. Promovîndu-se consecvent munca 
colectivă, va trebui să se asigure participarea 
comuniștilor aleși în organele de partid — de 
la Comitetul Central pînă la organizația de 
bază — la pregătirea și elaborarea măsurilor 
și hotărîrilor, la întreaga activitate de partid..

Congresul consideră necesar ca și în viitor 
organele și organizațiile partidului să desfă
șoare o muncă susținută pentru formarea unor 
noi detașamente de activiști devotați și compe- 
tenți. Acordînd toată prețuirea cadrelor cu ex
periență îndelungată, trebuie să fie promovate 
elemente tinere valoroase, temeinic pregătite, 

care să împrospăteze continuu activul de partid 
și de stat și să asigure continuitatea muncii.

Congresul aprobă hotărîrile adoptate de ple
nara din aprilie 1968 a Comitetului Central îm
potriva abuzurilor și ilegalităților săvîrșite în 
trecut, măsurile luate pentru lichidarea cau
zelor care le-au generat, reabilitarea politică 
și judiciară a celor ce au avut de suferit pe ne
drept. Congresul însărcinează Comitetul Cen
tral să acționeze cu fermitate pentru a asigura 
respectarea neabătută a principiilor statutare, 
a normelor democrației interne de partid și a 
legalității socialiste, pentru ca asemenea stări 

'de lucruri să nu se mai repete niciodată.
Congresul aprobă modificările ‘la Statutul 

partidului determinate de schimbările surve
nite-în structura sa ca urmare a reorganizării 
administrativ-teritoriale a țării, de necesita
tea perfecționării muncii de partid, a creșterii 
rolului partidului în conducerea activității eco
nomice și cultural-educative, în dezvoltarea 
vieții social-polifice.

V
Congresul apreciază pozitiv munca ideolo

gică a organelor și organizațiilor de partid, 
activitatea lor pentru difuzarea în rîndurile 
maselor largi a ideilor comunismului, pentru 
ridicarea nivelului general de cultură al po
porului.

Congresul consideră că factorii hotărîtori de 
care depinde creșterea conștiinței socialiste 
sînt cunoașterea de către masele largi a tot 
ceea ce este mai valoros în domeniul culturii, 
științei și tehnicii contemporane, stăpînirea de
plină. a profesiunii, însușirea concepției filo
zofice despre lume și societate a partidului nos
tru — materialismul dialectic și istoric — for
marea unei atitudini cetățenești înaintate. Or
ganele și organizațiile de partid trebuie să per
fecționeze continuu munca politică, ideo
logică și culturală, stimulînd gîndirea po
litică vie a oamenilor, ajutîndu-i să do- 
bîndească o perspectivă clară asupra des
fășurării evenimentelor și dezvoltării so
cietății contemporane, să participe activ 
la opera de edificare a socialismului. în 
centrul muncii politico-ideologice trebuie să 
stea și în viitor cultivarea devotamentului ne
țărmurit față de patrie și partid, față de cauza 
socialismului, a spiritului internaționalismului 
proletar. Una din îndatoririle principale ce 
revin frontului nostru ideologic este promova
rea atitudinii combative, militante împo
triva concepțiilor retrograde, mistice, a in
fluențelor ideologiei burgheze, împotriva men
talităților înapoiate, formarea trăsăturilor etice 
corespunzătoare noilor relații statornicite în 
orînduirea socialistă. Aniversarea centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin — genialul gînditor și 
conducător revoluționar al proletariatului — 
va prilejui o intensă activitate polițico-ideo- 
logică a organizațiilor de partid.

Congresul însărcinează Comitetul Central să 
ia măsuri pentru îmbunătățirea «activității în 
domeniul științelor sociale, atît în ce privește 
cercetarea științifică cît și predarea acestor dis
cipline. Este necesar ca activitatea de cerce
tare, bazîndu-se pe concepția materialist-dia- 
lectică a partidului nostru, să aducă o con
tribuție sporită la studierea fenomenelor din 
societatea contemporană, la generalizarea ex
perienței construcției socialiste, să ajute parti
dului în soluționarea problemelor mersului 
înainte al poporului nostru.

Congresul subliniază că o îndatorire însem
nată în educarea socialistă a maselor, în for
marea trăsăturilor omului nou are creația li- 
terar-artistică. Partidul cere creatorilor de 
artă să-și închine talentul oglindirii vieții și 
muncii eroice a poporului român, înfățișării 
veridice a realităților societății noastre, să 
contribuie, prin operele lor, la dezvoltarea 
spirituală a națiunii noastre socialiste, să slu
jească ideilor nobile ale progresului social, 
democrației și păcii, cauzei solidarității inter
naționaliste și prieteniei între popoare.

VI
Congresul aprobă în întregime politica ex

ternă și activitatea internațională a partidului 
și guvernului pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările socialiste, apărarea unității miș
cării comuniste și muncitorești, întărirea le
găturilor cu toate forțele antiimperialiste, 
pentru dezvoltarea colaborării internaționale 
și a conlucrării pașnice cu toate statele lumii.

Congresul își însușește analiza situației in
ternaționale și a raportului de forțe pe plan 
mondial făcută în Raportul Comitetului Cen
tral, care subliniază că imperialismul — prin
cipalul dușman al progresului și civilizației — ' 
își păstrează caracterul agresiv, și evidențiază, 
totodată, că giganticele forțe antiimperialiste 
contemporane au capacitatea de a zădărnici 
planurile agresive ale imperialismului, de a 
împiedica dezlănțuirea unui nou război mon
dial, de a asigura pacea și securitatea po
poarelor.

Congresul stabilește ca și în viitor, în cen
trul politicii externe a partidului și statului 
nostru să stea dezvoltarea relațiilor de alianță, 
prietenie și colaborare multilaterală cu toate 
țările socialiste ; Comitetul Central trebuie să 
acționeze cu perseverență în această direcție, 
contribuind la înlăturarea divergențelor exis
tente, la refacerea și întărirea pe baza princi
piilor marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist a unității țărilor socialiste. 
Acordînd o mare importanță schimbului de 
păreri, informații și experiență cu partidele 
frățești din țările socialiste — atît în proble
mele legate de procesul construcției socialiste, 
cît și în cele referitoare la politica și activita
tea internațională — Congresul consideră ne
cesară dezvoltarea acestor forme de colaborare 
între conducerile de partid și de stat ale țărilor 
noastre, respectîndu-se dreptul fiecărui partid 
de a hotărî de sine stătător asupra politicii sale 
interne și externe — atribut fundamental al ro
lului ce-i revine în conducerea operei de fău
rire a socialismului și comunismului.

Partidul și statul nostru vor acționa consec
vent și în viitor în spiritul principiilor co
existenței pașnice a statelor cu orînduiri so
ciale diferite, pentru lărgirea colaborării eco
nomice, politice, tehnico-științifice și cultu
rale cu toate statele lumii.

Congresul consideră că la baza relațiilor 

României cu toate statele — indiferent de 
orînduirea lor socială — trebuie să stea prin
cipiile independenței, suveranității naționale, 
ale deplinei egalități în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului reciproc. 
El însărcinează Comitetul Central al partidu
lui să asigure respectarea neștirbită a tuturor 
acestor principii în relațiile externe ale Româ
niei, să nu admită, sub nici o formă, lezarea 
sau încălcarea lor.

Congresul reafirmă solidaritatea și sprijinul 
deplin al poporului nostru cu lupta eroică a 
poporului vietnamez împotriva agresiunii Sta
telor Unite ale Americii, pentru libertate și 
independența națională: el se pronunță pen
tru soluționarea conflictului, încetarea războ
iului și retragerea trupelor americane din 
Vietnam, astfel ca poporul vietnamez să-și 
poată rezolva treburile interne, inclusiv unifi
carea patriei, fără amestec din afară.

Congresul se pronunță pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Mijlociu, în spiritul 
rezoluției Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967, pentru retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile ocupate, asigurîndu-se, 
totodată, integritatea granițelor și securitatea 
tuturor statelor din această zonă a lumii, pre
cum și rezolvarea problemei refugiaților pa
lestinieni.

Congresul subliniază necesitatea continuării 
eforturilor țării noastre în vederea înfăptuirii 
securității europene, exprimîndu-și sprijinul 
pentru organizarea întîlnirii statelor de pe 
continent pentru orice acțiune ,care ar putea 
contribui la realizarea acestui deziderat.. 
România consideră necesar să se pornească de 
la realitățile create după al doilea război mon
dial și, în primul rînd, de la recunoașterea ce- s 
lor două state germane, a granițelor existente, v 
inclusiv a graniței Oder-Neisse. Țara noastră 
va acționa și în viitor pentru transformarea 
regiunii balcanice într-o zonă a înțelegerii, co
laborării pașnice și bunei vecinătăți. /

Congresul consideră necesar să se intensi
fice lupta pentru dezarmare, pentru interzice
rea armelor nucleare și!/lichidarea stocurilor 
existente, pentru lichidarea bazelor militare 
străine și retragerea tuturor trupelor de pe 
teritoriile altor state, în limitele granițelor lor 
naționale, pentru lichidarea împărțirii lumii 
în blocuri și desființarea pactului agresiv al 
Atlanticului de nord și, concomitent, a Trata
tului de la Varșovia. Congresul consideră de 
mare importanță pentru realizarea unei atmo
sfere de destindere abținerea statelor de la 
orice acțiuni și demonstrații de forță.

Congresul reafirmă poziția noastră față de 
O.N.U., subliniază necesitatea restabilirii în 
această organizație a drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze, primirii R. D. Germane și "a 
altor state, a înfăptuirii principiului univer
salității O.N.UaJ

Apreciind activitatea intensă desfășurată în 
ultimii ani de partidul nostru pentru extinde
rea legăturilor de colaborare frățească cu par
tidele comuniste și muncitorești, Congresul dă 
mandat noului Comitet Central să acționeze 
în continuare pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate partidele frățești, fără excepție, pentru 
a contribui la refacerea și întărirea colabo
rării și unității mișcării comuniste pe bazg 
respectării stricte a principiilor marxism-le
ninismului și internaționalismului proletar : 
egalitate deplină în drepturi, neamestecul în 
treburile interne, respectul independenței fie
cărui partid, al dreptului său de a-și elabora 
de sine stătător linia politică. Congresul împu
ternicește Comitetul Central ca, în rezolvarea 
deosebirilor de păreri politice sau ideologice, 
să nu se angajeze pe linia blamării sau con
damnării altor partide, ci să militeze pentru 
soluționarea acestor deosebiri pe calea discu
țiilor de la partid la partid, de la conducere 
la conducere, în spiritul stimei și respectului 
reciproc, al intereselor mișcării comuniste și 
muncitorești.

Congresul însărcinează Comitetul Central să 
extindă relațiile de solidaritate cu mișcările de 
eliberare națională, cu organizațiile care se 
ridică pentru scuturarea jugului imperialist, 
să asigure lărgirea colaborării țării‘noastre cu 
tinerele state independente, să sprijine lupta 
acestora pentru,salvgardarea suveranității na
ționale, pentru dezvoltarea lor de sine stătă
toare, împotriva imperialismului, a neocolo- 
nialismului, a oricăror forme de dominație. 
Congresul consideră necesar să se dezvolte și 
în viitor legăturile partidului nostru cu par
tidele socialiste, social-democrate, în scopul 
întăririi unității clasei muncitoare în lupta 
pentru drepturi și libertăți democratice, pen
tru cauza socialismului și păcii în lume.

Congresul își exprimă solidaritatea cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu forțele re
voluționare, antiimperialiste care, înfruntînd 
teroarea și represiunile regimurilor reacționa
re, luptă pentru libertate, democrație și pro
gres social.

Congresul al X-lea manifestă hotărîrea în
tregului partid de a dezvolta relații cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, cu toate 
forțele revoluționare, democratice, antiimpe
rialiste. El exprimă convingerea că, strînsz 
unite, țările socialiste, clasa muncitoare inter
națională, mișcările de eliberare națională, 
celelalte forțe revoluționare și democratice 
contemporane vor reuși să împiedice planurile 
agresive ale imperialismului, să impună voința 
de pace a popoarelor, să promoveze cauza 
securității și cooperării internaționale.

★
Hotărîrile adoptate de Congresul al X-lea 

reprezintă un însuflețitor program care des
chide o strălucită perspectivă în toate dome
niile vieții sociale, asigură condiții pentru un 
nou avînt al României socialiste. îndeplinind 
acest măreț program, partidul nostru se va 
achita cu cinste’ de înalta îndatorire față de 
propriul popor și își va aduce contribuția in- 
fcernaționalistă la cauza socialismului și păcii 
în lume. Congresul adresează membrilor de 
partid, tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate — muncitori, țărani, in
telectuali, vîrstnici și tineri — chemarea de 
a-și uni tot mai mult eforturile în jurul parti
dului, al Comitetului său Central, de a munci 
cu elan și abnegație pentru a da viață hotă
rîrilor pe care le-am adoptat, asigurînd pro
gresul neîntrerupt al scumpei noastre patrii, 
succesul operei de făurire a societății socialista 
multilateral dezvoltate.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

STATUTUL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

I.
PARTIDUL

Partidul Comunist Român este detașamentul 
de avangardă al clasei muncitoare, conducă
torul tuturor oamenilor muncii din patria noas
tră în lupta pentru construirea socialismului 
și comunismului, forța politică conducătoare în 
Republica Socialistă România.

Din rîndurile partidului fac parte cei mai 
înaintați și mai conștienți muncitori, țărani, 
intelectuali, funcționari.

Călăuzită de Partidul Comunist Român, cla
sa muncitoare, clasă conducătoare a societății, 
în strînsă alianță cu țărănimea și în unire cu 
intelectualitatea și cu celelalte categorii de 
oameni ai muncii, fără deosebire de naționa
litate, luptă pentru dezvoltarea multilaterală 
a orînduirii socialiste în Republica Socialistă 
România.

Partidul Comunist Român își întemeiază 
întreaga activitate pe învățătura marxist-leni- 
nistă, aplicînd-o în mod creator la condițiile și 
particularitățile specifice țării noastre, slujind

BRII DE PARTIDE
î. Membru al Partidului Comunist Român 

poate fi orice om al muncii, cetățean al Re
publicii Socialiste România — fără deosebire 
de naționalitate — care îndeplinește urmă
toarele condiții : recunoaște statutul și pro
gramul partidului, participă efectiv la reali
zarea lor, face parte și activează într-una din 
organizațiile de bază ale partidului, îndepli
nește hotărîrile partidului și plătește cotizația 
stabilită.

a. îndatoriri și drepturi
2. Fiecare membru de partid este obligat :
a) să participe în mod activ la dezvoltarea 

multilaterală a orînduirii socialiste, să-și slu
jească cu devotament patria .— Republica So
cialistă România, să lupte pentru înfăptuirea 
politicii partidului și a hotărîrilor organelor 
sale de conducere ;

b) să apere cu fermitate unitatea și puritatea 
rîndurilor partidului, principale condiții ale 
tăriei sale de nezdruncinat. Partidul nu admite 
exT' îența fracțiunilor în interiorul său. Orice 
activitate fracționistă constituie o crimă împo
triva partidului, fiind incompatibilă cu calitatea 
de membru de partid ;

c) să respecte cu strictețe disciplina de 
partid, obligatorie în egală măsură pentru toți 
membrii de partid, respectarea strictă a dis
ciplinei fiind o condiție principală a unității 
partidului;

d) să-și ridice necontenit nivelul politic și 
ideologic, să-și însușească învățătura marxist- 
leninistă, linia politică generală internă și ex
ternă, directivele și hotărîrile partidului;

e) să fie exemplu de corectitudine și de con
duită în familie și societate, să promoveze cu 
consecvență principiile echității sociale, să res
pecte cu strictețe normele eticii comuniste ;

f) să folosească și să stimuleze în întreaga 
sa activitate critica și autocritica — forță mo
trice a dezvoltării societății noastre, să mani
feste receptivitate față de tot ce este nou și 
înaintat, să ia poziție și să combată cu hotărîre 
lipsurile și greșelile, tendințele de acoperire a 
neajunsurilor și să contribuie la lichidarea lor; 
să lupte împotriva mulțumirii de sine, a ruti
nei și conservatorismului, împotriva oricăror 
manifestări de înăbușire a criticii;

g) să militeze pentru aplicarea și respectarea 
legilor statului; să apere cu fermitate și să 
întărească prin toate mijloacele proprietatea 
obștească — temelia economică a societății so
cialiste ;

h) să îndeplinească în mod exemplar sarci
nile profesionale și obștești, să manifeste ini
țiativă și perseverență în muncă ; să-și perfec
ționeze necontenit pregătirea profesională, să-și 
lărgească orizontul cultural;

i) să întărească legătura cu masele,, să ex
plice oamenilor muncii politica și hotărîrile 
partidului, să-i organizeze și să-i mobilizeze 
în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de 
partid, să se îngrijească de rezolvarea cerin
țelor celor ce muncesc ;

j) să fie sincei’ și cinstit față de partid, să 
nu tolereze denaturarea adevărului, să semna
leze neajunsurile în muncă fără a ține seama 
de persoane ; să aducă la cunoștința organelor 
conducătoare de partid, inclusiv a Comitetului 
Central, orice problemă care poate ajuta la 
îmbunătățirea activității de partid, de stat și 
economice ;

k) să păstreze secretul de partid și de stat, 
să lupte pentru întărirea vigilenței politice 
împotriva dușmanilor socialismului; să apere 
cu orice preț cuceririle revoluționare ale po
porului, orînduirea socialistă, patria noastră, 
Republica Socialistă România.

3. Fiecare membru de partid are dreptul:
a) să participe la dezbateri și să-și exprime 

liber părerea asupra tuturor problemelor poli
ticii partidului în adunările și în presa de par
tid ; să contribuie la elaborarea hotărîrilor și 
la stabilirea măsurilor pentru aplicarea lor în 
viață ;

b) să critice în adunările de partid, în mod 
principial, pe orice membru de partid, indife
rent de funcție, în scopul îmbunătățirii muncii;

c) să aleagă și să fie ales în organele de 
partid ;

d) să participe la adunările organizațiilor de 
partid și la ședințele organelor de partid în 
care urmează a se lua o hotărîre cu privire la 
activitatea sau comportarea sa ; 

cu fidelitate interesele și năzuințele vitale ale 
poporului.

Pornind de la principiile marxism-leninis- 
mului, internaționalismului proletar, egalității 
depline în drepturi, independenței și neames
tecului în treburile interne, de la dreptul fie
cărui partid de a-și elabora de sine stătător 
linia sa politică, Partidul Comunist Român în
treține legături de colaborare cu partidele co
muniste și muncitorești frățești, aducîndu-și 
contribuția activă la întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale în lupta împotriva imperialismu
lui, pentru triumful cauzei socialismului și 
comunismului, • . ■

Partidul Comunist Român dezvoltă legături 
de colaborare cu mișcările revoluționare, so
cialiste, muncitorești, democratice și progre
siste din întreaga lume.

Scopul final al partidului este construirea 
societății fără clase — societatea comunistă.

e) să se adreseze în orice problemă organe
lor de partid, inclusiv Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

b. Primirea în partid
4. în Partidul Comunist Român sînt primiți 

cei mai înaintați și mai activi oameni ai mun
cii care, prin calitățile moral-politice și prin 
întreaga lor activitate, se dovedesc demni de 
înaltul titlu de comunist.

Primirea în partid se face în mod individual 
de către adunarea generală a organizației de 
bază. Hotărîrea organizației de bază cu privire 
la primirea în partid se confirmă de comitetu1 
județean, municipal, orășenesc, comunal, sau 
de comitetul de partid pe întreprindere ori in
stituție. Hotărîrea cu privire la eliberarea do
cumentelor de partid se ia de către comitetul 
județean, municipal, sau orășenesc de partid.

5. în partid se primesc persoane care au îm
plinit 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.

a) Persoanele care solicită primirea în partid 
prezintă recomandări din partea a doi membri 
de partid cu un stagiu de partid de cel puțin 
trei ani. La primirea în partid a membrilor 
Uniunii Tineretului Comunist este necesar ca 
una din recomandări să fie dată de organizația 
Uniunii Tineretului Comunist din care face 
parte cel recomandat.

b) Membrul de partid care dă recomandarea 
pentru primirea în partid trebuie să-l cunoas
că pe cel recomandat dintr-o activitate co
mună de cel puțin un an; el răspunde în fața, 
partidului de recomandarea dată.

c) Membrii și membrii supleanți ai Comite
tului Central al partidului se abțin de a da re
comandări.

6. Persoanele care au făcut parte din parti
dele comuniste și muncitorești frățești și care 
au devenit cetățeni ai Republicii Socialiste 
România vor putea fi primite în partid cu 
aprobarea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

7. Stagiul unui membru de partid se soco
tește din ziua în care adunarea generală a or
ganizației de bază a hotărît primirea lui în 
partid.

8. Mutarea membrilor de partid dintr-o or
ganizație de partid în alta se face potrivit1 in
strucțiunilor Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Membrii de partid care, din motive de vîrstă 
sau sănătate, sînt pensionați, pot rămîne — la 
cerere și cu aprobarea organizației de bază 
respective — în organizația de partid din care 
au făcut parte la data pensionării.

c. Măsuri disciplinare
9. Sancțiunea de partid are ca scop întărirea 

disciplinei și moralei de partid, a unității și 
purității rîndurilor partidului, a răspunderii

III.
STRUCTURA PARTIDULUI

DEMOCRAȚIA INTERNA DE PARTID
13. Principiul fundamental al structurii or

ganizatorice și al activității partidului este cen
tralismul democratic.

în Partidul Comunist Român :
a) toate organele conducătoare de partid sînt 

alese; alegerea birourilor organizațiilor de 
bază, a comitetelor de partid de jos și pînă sus 
se face prin vot secret;

b) pentru a asigura alegerea în organele de 
conducere ale partidului a celor mai buni co
muniști, cu o temeinică pregătire politico- 
ideologică și profesională, cu prestigiu și auto
ritate în rîndul maselor, adunările și conferin
țele organizațiilor de partid vor discuta și pro
pune candidaturi pentru organele de partid 
imediat superioare ;

— conferințele organizațiilor de partid ana
lizează individual candidaturile propuse de că
tre adunările și conferințele organizațiilor de 

față de îndeplinirea îndatoririlor statutare; 
ea are un caracter educativ, urmărind preîn- 
tîmpinarea abaterilor și îndreptarea celui 
sancționat.

a) Sancțiunile care se pot da membrilor de 
partid sînt mustrare, vot de blam, vot de blam 
cu avertisment. Organizația de bază poate ho
tărî sancționarea unui membru de partid aflat 
în evidența sa; comitetul de partid poate 
hotărî sancționarea unui membru al său și a 
oricărui membru de partid dintr-o organiza
ție de bază subordonată.

b) După trecerea unei perioade de cel pu
țin un an de la data sancționării, organele și 
organizațiile de partid pot — din proprie ini
țiativă sau la cererea celui în cauză — să-i 
examineze activitatea și să hotărască ridicarea 
sancțiunii.

10. Excluderea din partid este suprema 
sancțiune de partid. Ea se aplică numai în ca
zurile cînd un membru de partid săvîrșește 
încălcări grave ale liniei politice generale a 
partidului, lovește în unitatea partidului, pac
tizează cu dușmanii construcției socialismu
lui, este nesincer și înșeală partidul, divulgă 
secretul de partid și de stat, în cazurile cînd 
comportarea sa vădește descompunere morală 
sau cînd săvîrșește alte fapte care contravin 
prevederilor Statutului.

La luarea hotărîrilor de excludere din 
partid, la confirmarea lor, precum și la exa
minarea apelurilor, organele și organizațiile 
de partid trebuie să cerceteze cu multă aten
ție, grijă tovărășească, obiectivitate și simț de 
răspundere temeinicia învinuirilor aduse mem
brului de partid.

a) Excluderea se hotărăște de către adunarea 
generală a organizației de bază și se confirmă 
de către comitetul județean, municipal sau oră
șenesc de partid.

Pînă lă confirmarea hotărîrii de excludere, 
membrul de partid păstrează carnetul de partid 
și are dreptul să participe la adunările de 
partid.

b) Excluderea din partid, precum și exclu
derea din comitet a unui membru al comite
tului județean, municipal, orășenesc sau comu
nal de partid, al comitetului de partid din în
treprindere, instituție etc., se hotărăsc de că
tre plenara comitetului de partid respectiv, 
cu majoritatea de două treimi a membrilor 
săi. ' 1

c) Excludefefa uriui membru al Comitetului 
Central al partidului din Comitetul Central, 
precum și excluderea lui din partid, se hotă
răsc de către congresul partidului, iar în in
tervalul dintre congrese de către plenara Co
mitetului Central al partidului, cu majorita
tea de două treimi a membrilor săi.

d) Hotărîrea luată de organizația de bază cu 
privire la excluderea din partid trebuie să fie 
examinată de comitetul județean, municipal 
sau orășenesc de partid, în termen de cel mult 
o lună de la adoptarea ei.

Cel exclus are dreptul să facă apel la orga
nele superioare, inclusiv congresul partidului; 
apelul trebuie să fie examinat în termen de cel 
mult trei luni de către organele de partid.

e) Primirea din nou în partid a celui exclus 
se poate examina — la cererea lui sau la ini
țiativa organizației de bază — după trecerea 
unei perioade de cel puțin doi ani de la ex
cluderea din partid.

Dacă în această perioadă cel exclus a dove
dit prin toată comportarea lui că regretă sin
cer și condamnă abaterile săvîrșite, că a lichi
dat manifestările pentru care a fost exclus și 
muncește cinstit pentru înfăptuirea hotărîrilor 
partidului, organizația de bază, în urma unei 
analize temeinice, poate hotărî reprimirea lui 
în partid.

Organele de partid pot hotărî, în cazurile de 
reprimire în partid, recunoașterea stagiului de 
partid anterior excluderii.

11. Hotărîrea de ridicare a unei sancțiuni 
sau de reprimire în partid este valabilă dacă 
a fost luată (confirmată) de către un organ de 
partid egal în drepturi cu acela care a hotărît 
sancțiunea (excluderea) sau de către un organ 
de partid superior.

12. In cazul cînd o organizație de partid a 
săvîrșit încălcări grave ale liniei politice gene
rale sau ale Statutului partidului, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român poate 
hotărî dizolvarea organizației de partid res
pective și reînregistrarea membrilor ei.

partid subordonate, precum și de către de
legații la conferințe și aleg organele respec
tive de partid;

— congresul partidului analizează candida
turile propuse de conferințele organizațiilor 
județene de partid și de către delegații la con
gres și alege organele centrale ale partidului ;

c) organele de partid sînt obligate să pre
zinte periodic dări de seamă în fața organi
zațiilor de partid, să informeze sistematic 
activul de partid, comuniștii, asupra politicii 
interne și externe a partidului, asupra princi
palelor hotărîri și măsuri pe care le adoptă ;

d) organele de partid vor supune în preala
bil unei largi dezbateri în organizațiile de 
partid și cu oamenii muncii principalele mă
suri privind activitatea economică și social- 
culturală ce urmează a fi adoptate;

e) organele de partid își desfășoară activita

tea pe baza principiului muncii colective, prin
cipiul suprem al conducerii de partid ; mem
brii organelor de partid au dreptul nelimitat 
de a-și spune părerea, în cadru organizat, asu
pra tuturor problemelor puse în discuție; 
hotărîrile" și măsurile adoptate de organele de 
partid trebuie să fie rezultatul examinării pă
rerilor și propunerilor făcute, expresia gîndirii 
întregului colectiv ;

f) membrii organelor de partid, răspund atît 
pentru îndeplinirea sarcinilor in domeniul 
muncii încredințate, cit și pentru activitatea 
întregului organ din care fac parte ;

g) organele de partid au datoria de a asi
gura participarea tuturor membrilor orga
nelor de partid respective la conducerea 
întregii activități, la elaborarea hotărîri
lor, organizarea și controlul îndeplinirii lor ; 
Comitetul Central, comitetele județene, muni
cipale, orășenești și comunale ale partidului, 
precum și comitetele de partid din întreprin
deri și instituții vor organiza comisii pe dife
rite probleme ale muncii de partid, formate 
din membrii organelor de partid respective, 
precum și din alți comuniști cu experiență și 
pregătire politică și profesională corespunză
toare ;

h) hotărîrile unui organ de partid sînt va
labile dacă se adoptă cu majoritatea voturilor 
membrilor săi ; după adoptarea hotărîrilor, 
minoritatea se supune necondiționat majori
tății și este obligată să aplice în practică, fără 
rezerve, hotărîrile luate. Membrii unui organ 
de partid, în cazul că au alte păreri decît cele 
hotărîte de organul de partid din care fac 
parte, după ce și-au expus punctul de vedere 
în cadrul organului respectiv, se pot adresa 
comitetului de partid imediat superior, adu- 
cîndu-i la cunoștință obiecțiunile ce le au în 
legătură cu hotărîrea luată; comitetul de 
partid respectiv este obligat să analizeze în 
cel mai scurt timp obiecțiunile exprimate și 
să aducă la cunoștință concluziile sale orga
nului de partid în cauză. Luarea de poziție, în 
afara cadrului organizat al partidului, împo
triva unei hotărîri adoptate constituie o gravă 
încălcare a normelor și disciplinei de partid ;

IV.
ORGANELE SUPERIOARE 

ALE PARTIDULUI
17. Organul suprem al Partidului Comunist 

Român este congresul partidului. Congresul 
ordinar se convoacă de către Comitetul Cen
tral o dată la 5 ani. Convocarea congresului 
partidului și ordinea de zi sînt anunțate cu 
cel puțin două luni înainte de data ținerii 
congresului.

Congresul extraordinar este convocat de către 
Comitetul Central al partidului din proprie 
inițiativă sau la cererea a cel puțin o treime 
din numărul total al membrilor de partid.

Normele de reprezentare și modul de ale
gere a delegaților la congresul partidului se 
stabilesc de către Comitetul Central.

18. Congresul are următoarele atribuții:
a) dezbate și hotărăște asupra rapoartelor 

de activitate ale Comitetului Central al parti
dului și Comisiei Centrale de Revizie ;

b) adoptă și modifică statutul partidului;
c) stabilește linia generală a partidului în 

problemele fundamentale ale politicii interne 
și externe, adoptă programul de dezvoltare 
multilaterală a orînduirii noastre socialiste ;

d) alege Comitetul Central al Partidului, 
Secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân și Comisia Centrală de Revizie.

19. în perioada dintre congrese, atunci cînd 
se consideră necesară dezbaterea unor pro- 
blerpe importante ale politicii partidului și sta
tului, Comitetul Central poate să convoace con
ferința națională a partidului. Alegerea dele
gaților la conferința națională se face de către 
conferințele organizațiilor județene de partid, 
potrivit normelor stabilite de Comitetul Cen
tral al partidului.

20. în caz de descompletare a Comitetului 
Central, locurile devenite vacante vor fi com
pletate din rîndurile membrilor supleanți.

21. Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român conduce întreaga activitate a par
tidului în intervalul dintre congrese ; asigură 
înfăptuirea rolului conducător al partidului 
în toate domeniile de activitate ; organizează 
aplicarea liniei politice generale, a directivelor 
congresului pentru îndeplinirea programului 
partidului ; conduce activitatea în domeniul 
economic, social, ideologic și cultural, al a- 
părării patriei, politica externă; conduce și 
îndrumă activitatea organelor de stat, precum 
și a organizațiilor de masă și obștești.

Comitetul Central veghează la apărarea uni
tății și purității rîndurilor partidului; conduce 
organele centrale de presă și instituțiile cen

ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE,
MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI 

Șl COMUNALE ALE PARTIDULUI
27. Organul superior al organizației de par

tid județene, municipale, orășenești, comu
nale este adunarea generală sau conferința

i) hotărîrile organului superior de partid 
sînt obligatorii, în mod necondiționat, pentru 
organizațiile de partid și pentru toți membrii 
de partid din raza sa de activitate.

14. Partidul este constituit pe baza , princi
piului teritorial și al locului de producție ;

— organizația de bază a partidului cuprinde 
pe toți membrii de partid dintr-o întreprin
dere, secție, instituție, cooperativă agricolă de 
producție, sat, cartier etc. ;

— în unitățile unde există mai multe organi
zații de bază, organizația de partid pe în
treaga unitate este superioară tuturor organi
zațiilor de bază din raza ei de activitate ;

— organizația comunală, orășenească, muni
cipală, județeană este superioară.tuturor orga
nizațiilor de partid din comuna, orașul, mu
nicipiul sau județul respectiv.

15. Organele conducătoare de partid sînt:
— pentru organizația de bază — adunarea 

generală, care alege ca organ executiv — bi
roul organizației de bază ;

— pentru organizația de partid din între
prindere, instituție, cooperativă agricolă de 
producție etc. — adunarea generală sau confe
rința, care alege ca organ executiv — comi
tetul ;

— pentru organizația comunală, orășenească, 
municipală, județeană — adunarea generală 
sau conferința, care alege ca organ executiv — 
comitetul organizației de partid respective ;

— pentru Partidul Comunist Român — 
congresul, care alege Comitetul Central al 
partidului.

16. Comitetele de partid se sprijină în 
munca lor pe un larg activ de partid, format 
din membri de partid cu experiență, care 
muncesc în diferite domenii de activitate. Ele 
sînt obligate să convoace cu. regularitate adu
nări ale activului de partid pentru a dezbate 
cele mai importante probleme ale muncii de 
partid, principalele hotărîri ale partidului și 
guvernului și- pentru a stabili măsuri în ve
derea aplicării lor în viață. Comitetele de partid 
mobilizează activul la organizarea și controlul 
îndeplinirii hotărîrilor.

trale de partid ; se ocupă nemijlocit de politica 
de cadre.

Comitetul Central organizează dezvoltarea 
relațiilor cu partidele comuniste și muncito
rești. reprezintă Partidul Comunist Român în 
relațiile cu alte partide, organizații, instituții; 
administrează fondurile bănești și bunurile 
materiale ale partidului.

22. Comitetul Central alege Comitetul Exe
cutiv, Prezidiul Permanent și Secretariatul. 
Comitetul Executiv asigură conducerea acti
vității partidului între plenare, Prezidiul Per
manent rezolvă problemele politice curente ale 
partidului, iar Secretariatul organizează și 
controlează îndeplinirea hotărîrilor partidului 
și selecționarea cadrelor.

Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent și 
Secretariatul raportează Comitetului Central 
despre activitatea depusă.

23. Comitetul Central ține ședințe plenare 
cel puțin o dată la patru luni. Membrii su- 
pleanți ai Comitetului Central participă cu 
drept de vot consultativ la ședințele plenare 
ale Comitetului Central.

24. Comitetul Central informează în mod 
sistematic organizațiile de partid asupra acti
vității sale și supune consultării, dezbaterii 
acestora, principalele probleme ale politicii 
partidului și statului.

25. Comitetul Central organizează Colegiul 
Central de Partid, care are următoarele atri
buții :

a) controlează modul în care se respectă pre
vederile Statutului cu privire la disciplina și 
morala de partid ;

b) cercetează, din însărcinarea Comitetului 
Central, abaterile săvîrșite de unii membri de 
partid ;

c) examinează apelurile împotriva hotărîri
lor comitetelor județene, municipale și orășe
nești de partid cu privire la excluderea din 
partid și la aplicarea altor sancțiuni de partid.

26. Comisia Centrală de Revizie verifică :
a) realizarea bugetului și gospodărirea bu

nurilor materiale ale partidului;
b) modul în care sînt examinate și rezol

vate cererile, scrisorile și sesizările oamenilor 
muncii de către organele centrale ale parti
dului.

Membrii Comisiei Centrale de Revizie nu 
pot fi aleși în același timp membri ai Comite
tului Central al partidului. Membrii Comisiei 
Centrale de Revizie asistă la plenarele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român.

organizației de partid respective. Conferința 
ordinară a organizației județene, municipale și

(Continuare în pag. a XlV-a)
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orășenești de categoria I se convoacă de comi
tetul 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.

Adunarea generală sau conferința extraordi
nară a organizației de partid județene, munici
pale, orășenești sau comunale poate fi convo
cată de comitetul de partid respectiv sau de 
organele superioare.

Convocarea adunării generale sau a confe
rinței și ordinea de zi vor fi anunțate cu cel 
puțin 20 de zile înainte pentru organizația ju
dețeană și cu cel puțin 10 zile înainte pentru 
organizația municipală, orășenească sau comu
nală de partid.

Normele de reprezentare la conferințele or
ganizațiilor de partid se stabilesc de comitetul 
de partid respectiv.

28. Adunarea generală, respectiv conferința 
de partid, are următoarele atribuții:

a) dezbate activitatea comitetului de partid 
respectiv și a comisiei de revizie și hotărăște 
asupra acesteia;

b) analizează problemele activității de par
tid, economice, social-culturale, ale muncii 
consiliilor populare, organizațiilor de masă și 
obștești și adoptă măsuri corespunzătoare;

c) alege comitetul județean, municipal, oră
șenesc, comunal de partid, comisia de revizie 
județeană, municipală, orășenească și delega
ții la conferința organizației de partid supe
rioare, respectiv la congresul partidului, de
semnează candidați pentru organele de partid 
imediat superioare.

29. Comitetul județean, municipal, orășenesc 
sau comunal de partid conduce, în intervalul 
dintre adunări sau conferințe, întreaga muncă 
de partid din raza lui teritorială ; asigură înfăp
tuirea rolului conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate ; organizează aplicarea 
în viață a directivelor și hotărîrilor partidului ; 
controlează și îndrumă organele de stat și 
economice în îndeplinirea planului de stat 
privind dezvoltarea economică și social-cultu- 
rală ; veghează la respectarea democrației și a 
legalității socialiste ; conduce activitatea poli- 
tico-ideologică, organizează învățămîntul de 
partid și alte forme de pregătire ideologică și 
politică a membrilor de partid, de educare 
comunistă a oamenilor muncii; conduce și 
îndrumă activitatea organizațiilor de masă și 
obștești; conduce presa locală și instituțiile

VI.
ORGANIZAȚIILE DE BAZA

ALE PARTIDULUI
37. Organizația de bază se constituie în în

treprinderi, cooperative agricole de producție, 
instituții, școli, instituții de învățămînt supe
rior, unități militare, sate, cartiere și în orice 
alte unități unde sînt cel puțin trei membri 
de partid.

Constituirea organizației de bază a parti
dului se face cu aprobarea comitetului jude
țean, municipal sau orășenesc de partid.

Acolo unde există mai puțin de trei membri 
de partid și mai puțin de trei uteciști, se 
creează o grupă mixtă de partid și U.T.C., 
care este condusă de un organizator numit de 
comitetul județean, municipal sau orășenesc de 
partid.

38. în interiorul organizației de bază se pot 
crea, cu aprobarea organului de partid imediat 
superior, grupe de partid pe ateliere, schim
buri, secții, servicii, brigăzi etc.

39. în întreprinderi, instituții, cooperative a- 
gricole de producție și alte unități care au un 
număr mai mare de membri de partid și unde 
este necesară constituirea mai multor organi
zații de bază, se pot constitui, cu aprobarea 
comitetului județean de partid, organizații de 
partid conduse de comitete.

40. Organul superior al organizației de bază 
a partidului este adunarea generală, care se 
convoacă, de regulă, o dată pe lună. Adu
narea generală a organizației de bază a parti
dului alege o dată la doi ani, ca organ exe
cutiv, biroul, care conduce întreaga activitate 
curentă a organizației.

în organizațiile de bază care numără mai 
puțin de 10 membri de partid se aleg un se
cretar al organizației de bază și un locțiitor al 
său.

41. Organul superior al organizației de par
tid este adunarea generală sau conferința de 
partid.

Adunarea generală sau conferința pentru 
dare de seamă, alegerea organului de partid, 
a delegaților și desemnarea de candidați pen
tru organul de partid imediat superior se 
convoacă de comitetul de partid respectiv o 
dată la doi ani.

Biroul organizației de bază sau comitetul de 
partid alege cîte un secretar și un locțiitor al 
său.

Biroul organizației de bază și comitetul de 
partid se confirmă de organul de partid ime
diat superior.

locale de partid ; înfăptuiește directivele parti
dului cu privire la selecționarea, creșterea și 
repartizarea cadrelor ; administrează fondurile 
bănești și bunurile materiale ale organizației de 
partid respective.

30. Comitetul județean, municipal, orășenesc, 
comunal alege organul său executiv — biroul. 
Membrii biroului se confirmă de către organul 
de partid imediat superior.

Pentru rezolvarea problemelor curente, pen
tru organizarea și controlul îndeplinirii hotărî
rilor, comitetul județean, municipal sau orășe
nesc își alege secretariatul.

Biroul și secretariatul raportează comitetului 
de partid respectiv despre activitatea depusă.

Comitetele organizațiilor de partid se conduc 
în întreaga lor activitate după hotărîrile orga
nelor superioare ale Partidului Comunist Ro
mân și ale adunării generale sau conferinței 
organizației de partid respective.

31. Plenara comitetului județean, municipal, 
orășenesc, comunal se convoacă cel puțin o dată 
la trei luni.

32. Comitetele organizațiilor de partid infor
mează sistematic organul de partid superior și 
îi prezintă dări de seamă asupra activității lor.

Comitetele județene prezintă în fața activu
lui de partid dări de seamă asupra activității 
desfășurate, o dată la doi ani, iar comitetele 
municipale, orășenești și comunale o dată pe 
an. De asemenea, acestea informează periodic 
organizațiile de partid subordonate despre ac
tivitatea desfășurată și le consultă asupra prin
cipalelor măsuri privind dezvoltarea activității 
economice și social-culturale ce urmează a fi 
luate.

33. Comitetul județean, comitetul municipal 
București al partidului ^își organizează colegiul 
de partid care îndeplinește pe plan local ace
leași atribuții ca și Colegiul Central de Partid 
de pe lîngă Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român.

34. Comisia de revizie județeană, municipa
lă, orășenească îndeplinește, în raza ei de acti
vitate, aceleași atribuții ca și Comisia Centrală 
de Revizie.

35. în municipiul București organizațiile de 
partid pe sectoare se organizează și au atribu
ții similare cu organizațiile orășenești de 
partid ; ele sînt subordonate comitetului muni
cipal de partid.

36. în municipii și orașe se pot constitui, cu 
aprobarea comitetului județean de partid, or
ganizații de partid care să cuprindă pe toți 
membrii de partid ce-și desfășoară activita
tea într-o anumită ramură sau domeniu de 
activitate.

42. Biroul organizației de bază și comitetul 
de partid prezintă anual dări de seamă asu
pra activității lor în fața organizațiilor res
pective.

în adunarea generală de partid, biroul aduce 
la cunoștința organizației modul în care au 
fost îndeplinite hotărîrile adunării generale 
precedente.

43. Organizația de bază asigură legătura 
strînsă a partidului cu masele de muncitori, 
țărani și intelectuali. Ea are următoarele sar
cini :

a) asigură activitatea organizată a comuniș
tilor în vederea înfăptuirii liniei politice in
terne și externe, a hotărîrilor și directivelor 
partidului, unește eforturile maselor de oa
meni ai muncii în lupta pentru dezvoltarea 
multilaterală a orînduirii socialiste în patria 
noastră ;

b) se preocupă de continua întărire a rîndu- 
rilor partidului, de primirea de noi membri de 
partid și educarea lor comunistă ; ține evi
dența membrilor de partid ;

c) repartizează membrii de partid în raport 
cu nevoile muncii organizației, le încredin-

VII.
CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID 

A UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 
Șl A ORGANIZAȚIEI DE PIONIERI

46. Educarea tineretului, formarea tinerei 
generații de constructori ai socialismului și 
comunismului este o îndatorire de onoare a 
întregului partid.

a) Partidul își desfășoară activitatea în rîn- 
durile tineretului din Republica Socialistă 
România prin Uniunea Tineretului Comunist, 
organizația revoluționară a tineretului de la 
orașe și sate.

b) Uniunea Tineretului Comunist își desfă
șoară munca sub conducerea Partidului Co
munist Român ; Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist este subordonat Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro- 

țează sarcini concrete, îi controlează și îi 
ajută în înfăptuirea lor ; asigură îndrumarea 
permanentă a organizațiilor de masă și 
obștești ale oamenilor muncii ;

d) organizează învățămîntul de partid, în 
centrul căruia se află însușirea politicii interne 
și externe a partidului, a principiilor de bază 
ale marxism-leninismului ; educă membrii de 
partid, pe toți oamenii muncii în spiritul pa
triotismului și internaționalismului proletar, 
se preocupă de continua dezvoltare a conștiin
ței lor socialiste, de formarea și dezvoltarea 
concepției lor materialiste despre lume și so
cietate ; militează pentru răspîndirea largă a 
culturii și științei în mase ;

e) educă membrii de partid în spiritul in
transigenței față de lipsuri și abateri, al vigi
lenței revoluționare și combativității împo
triva manifestărilor antipartinice și ale ideolo
giei burgheze ; veghează ca problemele interne 
de partid să fie discutate numai în cadrul or
ganizat al partidului, stimulează critica și 
autocritica și luptă pentru întărirea continuă 
a disciplinei și unității partidului; asigură 
participarea activă a comuniștilor la elabora
rea și aplicarea hotărîrilor, creșterea spiritului 
lor de răspundere în înfăptuirea politicii par
tidului ;

f) se îngrijește de educarea tineretului în 
spiritul ideologiei și moralei comuniste, al dra
gostei față de patrie și popor, al atașamentu
lui față de partid, în spiritul internaționalis
mului proletar ; se preocupă de ridicarea ca
lificării profesionale și a nivelului cultural- 
științific al tineretului;

g) se îngrijește de îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale celor ce muncesc.

44. Corespunzător domeniului în care își 
desfășoară activitatea, organizațiile de bază 
mobilizează comuniștii, oamenii muncii, pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din pro
gramul de dezvoltare economică și social- 
culturală a țării, pentru creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității produse
lor, reducerea prețului de cost, întărirea dis
ciplinei în muncă, creșterea eficienței econo
mice în toate sectoarele de activitate; mili
tează pentru apărarea și dezvoltarea proprie
tății socialiste ; se preocupă de ridicarea cali
ficării profesionale a tuturor oamenilor mun
cii, însușirea și aplicarea în producție a celor 
mai noi. cuceriri, ale științei și tehnicii, de par
ticiparea activă a oamenilor der știință, artă și' 
cultură la soluționarea problemelor economice 
și social-culturale, de îmbunătățirea și moder
nizarea continuă a procesului instructiv edu
cativ în școli și facultăți, de ridicarea acestuia 
la nivelul cerințelor actuale ăle științei și cul
turii.

Organizațiile de partid din ministere, insti
tuții centrale și locale militează pentru înde
plinirea sarcinilor din planul de stat, pentru 
respectarea strictă a legalității socialiste și în
tărirea continuă a disciplinei de stat, creșterea 
operativității în rezolvarea sarcinilor profe
sionale. Ele sînt obligate să semnaleze Comi
tetului Central, organelor locale de partid și 
conducerii ministerului sau instituției respec
tive, lipsurile constatate și să facă propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii.

45. în vederea ridicării rolului conducător 
al organizațiilor de partid din întreprinderile 
de producție și comerț, întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii, întreprinderile agri
cole de stat, cooperativele agricole de produc
ție, institutele de cercetări și proiectări, uni
tățile medico-sanitare, școli și facultăți și în 
vederea întăririi răspunderii lor pentru mun
ca ce se desfășoară în aceste unități, li se a- 
cordă drept de control asupra activității con
ducerii administrative în aplicarea liniei poli
tice a partidului, a hotărîrilor și directivelor 
organelor superioare de partid și de stat.

Organizațiile de partid sînt obligate să asi
gure luarea măsurilor de înlăturare a neajun
surilor constatate și să informeze organele de 
partid despre aplicarea acestor măsuri.

Atunci cînd se consideră necesar, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român poate 
acorda drept de control și altor organizații de 
partid.

mân, comitetul județean al Uniunii Tineretu
lui Comunist — comitetului județean al parti
dului etc.

c) organizațiile de partid sînt obligate să 
asigure conducerea și îndrumarea permanentă 
a organizațiilor Uniunii Tineretului Comu
nist, să le acorde sprijinul necesar și să con
troleze sistematic activitatea lor.

47. Membrii Uniunii Tineretului Comunist 
care devin membri de partid, cu excepția ce
lor care primesc alte însărcinări pe linie de 
partid sau în organizațiile de masă, rămîn în 
continuare și membri ai organizațiilor Uniu
nii Tineretului Comunist, considerînd desfă

șurarea activității în cadrul acestora ca o sar
cină de partid.

48. Uniunea Tineretului Comunist este prin
cipala rezervă a partidului. Uniunea Tinere
tului Comunist ajută partidul în educarea co
munistă a tineretului, în formarea sa în spi
ritul concepției materialist-dialectice despre 
lume și viață, în mobilizarea acestuia la lupta 
întregului popor pentru dezvoltarea multila
terală a societății socialiste. Organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist militează activ 
pentru traducerea în fapt a directivelor parti
dului în toate domeniile construcției socia
liste.

49. Organizațiile Uniunii Tineretului Comu

VIII.
ORGANIZAȚIILE DE PARTID

DIN ARMATA 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
51. Conducerea muncii politice în Armata 

Republicii Socialiste România se înfăptuiește 
de către Comitetul Central al Partidului Co
munist Român. Partidul educă militarii în 
spiritul dragostei față de patrie, popor și 
partid, în spiritul hotărîrii de a apăra cuce
ririle revoluționare, hotarele patriei, indepen
dența, suveranitatea națională și pacea.

Munca politică în armată se desfășoară pe 
baza Statutului și hotărîrilor partidului, a 
instrucțiunilor și regulamentelor aprobate de 
Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân.

Pentru organizarea muncii politice în ar
mată se constituie : Consiliul politic superior 
al Forțelor Armate, consilii politice la ar
mate, mari unități, organe centrale, precum 
și la unele unități; comitete de partid la re
gimente și școli; organizații de bază în sub
unități.

Membrii comitetelor de partid și ai birou
rilor organizațiilor de bază din armată sînt

PARTIDUL Șl ORGANIZAȚIILE
DE MASĂ Șl OBȘTEȘTI

54. Organizațiile de masă și obștești asigură 
larga participare a maselor populare la viața 
politică, economică, socială, culturală a Repu
blicii Socialiste România, ceea ce reprezintă o 
expresie a democratismului orînduirii noastre 
socialiste.

Prin organizațiile de masă și obștești, parti
dul înfăptuiește o legătură strînsă, organizată 
cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea și cu celelalte categorii de oameni ai 
muncii, le mobilizează în lupta pentru dez
voltarea multilaterală a orînduirii noastre so
cialiste.

Conducerea și îndrumarea de către partid 
a organizațiilor de masă și obștești se reali

X.
PARTIDUL Șl ORGANELE DE STAT
55. Partidul Comunist Român — forța poli

tică conducătoare a întregii societăți — îndru
mă activitatea organelor centrale și locale de 
stat din Republica Socialistă România.

a) îndeplinirea rolului conducător al parti
dului în toate domeniile construcției socialiste 
cere din partea tuturor membrilor de partid 
care lucrează în organele centrale și locale ale 
puterii de stat, ministere și instituții o înaltă 
răspundere pentru realizarea politicii și hotă
rîrilor partidului, pentru combaterea mani

XI.
MIJLOACELE BĂNEȘTI 

ALE PARTIDULUI
56. Mijloacele bănești ale partidului provin 

din cotizațiile membrilor de partid și din alte 
venituri și încasări.

57. Cotizațiile lunare pentru membrii de 
partid se stabilesc în felul următor:

Cei cu un venit lunar brut 
pînă la 1 000 lei plătesc 0,50% 

XII.
MODIFICAREA STATUTULUI

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
58. Modificarea Statutului Partidului Comu- sau conferința națională a partidului, 

nist Român poate fi hotărîtă de către congres

nist au dreptul de a dezbate și de a ridica în 
fața organizațiilor de partid respective toate 
problemele de la locul de muncă în vederea 
îmbunătățirii activității.

50. Partidul Comunist Român conduce în 
mod nemijlocit organizația de pionieri din 
Republica Socialistă România.

Organele și organizațiile de partid asigură 
îndrumarea permanentă a organizațiilor de 
pionieri, în vederea creșterii contribuției aces
tora la educarea și formarea multilaterală a 
elevilor în spiritul dragostei pentru învăță
tură și muncă, al devotamentului nemărginit 
pentru patrie, pentru partid, pentru cauza so
cialismului și comunismului.

aleși în conferințe sau în adunări generale de 
partid ; membrii consiliilor politice sînt numiți.

întreaga activitate a consiliilor politice, co
mitetelor de partid și birourilor organizațiilor 
de bază din armată se desfășoară pe baza 
principiului muncii colective.

52. Comitetele județene, municipale și oră
șenești de partid au drept de control asupra 
activității organelor politice, organizațiilor de 
partid și ale Uniunii Tineretului Comunist d . 
unitățile militare. Consiliile politice, comitetele 
de partid și birourile organizațiilor de bază 
sînt obligate să prezinte periodic birourilor 
comitetelor județene, municipale și orășenești 
ale partidului rapoarte cu privire la munca 
politică în armată.

53. Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și organele locale ale partidului 
organizează și conduc nemijlocit activitatea 
gărzilor patriotice, detașamente înarmate ale 
oamenilor muncii de la orașe și sate, care 
participă, împreună cu forțele armate, la a- 
părar.ea cuceririlor revoluționare ale poporului, 
a independenței și suveranității patriei.

zează prin comuniștii care își desfășoară acti
vitatea în aceste organizații ; comuniștii din 
organizațiile de masă și obștești, pe baza liniei 
politice generale a partidului, organizează și 
mobilizează masele la înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin din programul adoptat de partid. Ei 
au sarcina de a veghea la respectarea demo
crației în cadrul organizațiilor de masă și 
obștești.

Membrii de partid din conducerea organi
zațiilor de masă și obștești sînt. obligați să 
raporteze organelor de partid despre activita
tea pe care o desfășoară pentru realizarea 
sarcinilor ce revin acestor organizații, pentru 
aplicarea hotărîrilor și directivelor partidului.

festărilor de birocratism și superficialitate, 
pentru stricta respectare a disciplinei de partid 
și de stat și a legalității socialiste.

b) Comuniștii care au funcții de conducere 
în instituțiile centrale și locale de stat sînt 
obligați să raporteze periodic Comitetului Cen
tral. al Partidului Comunist Român, respectiv 
comitetelor județene, municipale, orășenești și 
comunale de partid, despre modul în care se 
aplică hotărîrile partidului și legile statului 
în domeniul în care lucrează și despre propria 
lor muncă.

de la 1 001 lei- la 2 000 plătesc 1% 
de la 2 001 lei la 3 000 plătesc 2% 
de la 3 001 lei în sus plătesc 3%

Pentru sumele provenite din venituri supli
mentare nepermanente se plătește același pro
cent ca și pentru venitul lunar brut.
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Vizite ale delegațiilor 

de peste hotare, 

participante la Congresul 

partidului
Lfl MUZEUL DE ISTORIE a PaRTIDULUI COMUNIST, a 
MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE ȘI DEMOCRATICE DIN 

ROMÂNIA

Din partea Comisiei 

pentru organizarea funeraliilor 

lui Constantin I. Parhon

Iri cursul zilei de marți, membri 
ai delegațiilor Partidului Comunist 
din Austria, Partidului Comunist 
din Australia, Partidului Comunist 
Francez, Partidului Comunist Pa
raguayan, Partidului Comunist din 
Reunion, precum și reprezentanții 
Partidului Comunist din Colum
bia și Partidului Comunist din 
Uruguay au vizitat Muzeul de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România.

LA MUZEUL SATULUI
Delegațiile Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia, Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Partidu
lui Socialist Unit din Berlinul Oc
cidental, Partidului Comunist din 
Australia, Partidului Comunist Ita
lian. precum și reprezentanții Par
tidului Comunist Brazilian, Parti
dului Comunist Dominican și Par
tidului Socialist din Japonia au 
vizitat Muzeul satului.

Membrii delegațiilor au fost în
tîmpinați de Gheorghe Bocșa, di

LA UZINA „ELECTRONICA"
. Delegația Partidului Comunist 
din ^Carea Britanie, precum și re- 
prr fanții Partidului Avangărzii 
Șocr.—o'te din Algeria, Partidului 
Comunist Tunisian și Uniunii De
mocrate Somaleze, au făcut o vizită 
la uzina „Electronica11 din Capitală. 
Oaspeții au fost întîmpinați de Oc
tavian Jurcu, directorul tehnic, și 
alți membri ai conducerii uzinei, 
care le-au vorbit despre dezvolta
rea uzinei, organizarea producției 
și perspectivele acesteia. De aseme
nea, oaspeții au fost informați a- 
supra activității organizațiilor de 
partid, de sindicat și U.T.C. și în 
legătură cu alte probleme din viața

LA COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE OTOPENI
Delegația Partidului Socialist U- 

nit din Germania, precum și mem
bri ai delegației Partidului Comu
nist din Spania, au vizitat Coope
rativa agricolă de producție Oto- 
peni.

După ce au făcut cunoștință cu 
istoricul și profilul acestei unități 
agricole socialiste, oaspeții au vizi
tat s _\toarele cerealier,, legumicol 
și zootehnic ale cooperativei.

întilnire intre delegația P. C. din Spania 
si delegația F. N. E. din Vietnamul de sud

Delegația P.C. din Spania, care a 
luat parte la cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Dolores 
Ibarruri, președintele partidului, 
Ignacio Gallego și Ramon Mende- 
zona, membri ai Comitetului Exe
cutiv, s-a întîlnit marți dimineață 
cu delegația Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
formată din tovarășii Nguyen Van 
Quang, membru al Comitetului 
Central, și Nguyen Duc-Van. am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al guvernului revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamului

teatre 
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase” (grădina Boema) : Femei, 
femei, femei — 20.
• Ansamblul folcloric ..Peț’inița" 
(în sala Teatrului „C. I. Notta- 
ra“) : Perinița mea — 19.

I
cinema

Oaspeții au fost întîmpinați. de 
Ion Ardeleanu, director adjunct 
al muzeului, care le-a dat explica
ții privind dezvoltarea mișcării 
muncitorești din România, lupta 
partidului comunist, a forțelor de
mocratice și progresiste împotriva 
fascismului, pentru răsturnarea 
dictaturii antonesciene și înfăptui
rea insurecției armate din august 
1944, precum și momentele princi
pale ale construirii socialismului 
în țara noastră.

rectorul muzeului, care le-a dat 
explicații privind istoria, organi
zarea și activitatea acestei insti
tuții culturale.

★

în aceeași zi, delegația Uniunii 
Comuniștilor’ din Iugoslavia a vi
zitat, de asemenea, Muzeul de 
Artă a Republicii Socialiste Româ
nia, iar reprezentantul Partidului 
Socialist din Japonia a vizitat Mu
zeul Militar Central.

acestei mari întreprinderi. în con
tinuare au fost vizitate principa
lele sectoare de producție ale uzi
nei.

★

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar a făcut o vizită la fabrica 
de elemente pentru automatizări 
din Capitală.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
ing. Marin Barbancea, directorul 
fabricii, care le-a prezentat a- 
ceastă modernă unitate industrială. 

■Membrii delegației au vizitat hala 
de fabricație, manifestînd interes 
față de produsele realizate.

în cursul aceleași zile, delegația 
Partidului Tudeh. .(Popular) din 
Iran a făcut o vîzifă la întreprin
derea agricolă de stat „30 Decem- 
brie“ din apropierea Capitalei.

★

Delegația Partidului Democrat 
din Guineea a făcut o vizită Ia 
Grupul Școlar Profesional și Teh
nic al Ministerului Industriei 
Ușoare. (Agerpres) 

de Sud în Republica Socialistă 
România.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
mare cordialitate, cele două dele
gații s-au informat despre lupta 
ce o duc în țările lor.

La sfîrșitul întrevederii, tovarășa 
Dolores Ibarruri a reafirmat de
plina solidaritate a comuniștilor, a 
întregului popor spaniol cu eroica 
luptă a poporului vietnamez, care 
constituie un exemplu de înțelep
ciune în politica de unire a tuturor 
forțelor patriotice și revoluționare 
și un exemplu de combativitate în 
fața imperialismului agresoi' din
S.U.A.

MINA — 9,30—15,45 în continuare ;
18.30 : 20,45 COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 11.
• Rolls Royce-ul galben : DOINA
— 12 ; 14,30 ; 17,30 : 20.30.
• „...Apoi s-a născut legenda4* : 
UNION -- 15,30 ; .18 ; 20,30.
• Campionatele europene de box ; 
Atletism ; Stăpîn pe sine ; File 
din istoria sportului românesc : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• O chestiune de onoare : FERO
VIAR — 9 ; 11,45 ; 14.30 ; 17,15 ;

• Tinerețe fără bătrînețe : FA
VORIT 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 ; 20,30. 
q Vîrsta ingrată ; PATRIA —
9.30 ; 12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 Valurile Dunării : VICTORIA — 
8,45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
• Duminică la ora 6 : GRADINA 
EXPOZIȚIA - 20.
• Bun pentru serviciul auxiliar : 
GRIV1ȚA - 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 • LUCEAFĂ
RUL — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 
20,45, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13,30: 16,30; 18.45; 21, STADIO
NUL 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 continuare ; 16 ; 18,15 ;
20,30.
• Fata din parc : FESTIVAL — 
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21. la 
grădină — 20.30.
• Deșertul roșu ; CENTRAL —
9.30 : 12.15 : 15 : 18 ; 21. GRĂDINA 
DOINA — 20.15
• Alexandru cel fericit : LU-

20.30, MELODIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 7 
20,45, MODERN — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18.30 ; 21. ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,15.
• Neîmblînzita Angelica : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15 ; 
17,45 ; 20, PACEA — 15,45 ; 18 ;
20,15.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18. la grădină
— 20.30.
« Șopronul roșu : DACIA — 
8,30—21 in continuare.
• Crima din pădure : UNIREA —
15.30 : 18. la grădină — 20.
• Dragoste Ia Las Vegas : CIU
LEȘTI — 15.30 ; 18 : 20,30. BU-
CEGI — 9 : 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18,15, 
la -grădină - 20,30, MIORIȚA — 
9,15—16 în continuare ; 18.15 ; 20.30.
• Comisarul N și banda „Trei 
cîini verzi**  : LIRA — 15.30 : 18. la 
grădina - 20.15, AURORA - 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16.; 18,15, la grădină
— 20,15.
• Noaptea generalilor (ambele se
rii) • DRUMUL SĂRII — 16 ; 19. 
MOȘILOR - 15,30 ; 19, Ia grădină
— 20.
• Contesa Cosei ; FLOREASCA — 
9 : 12 : 16,30 ; 20.
O Străin în casă ; VOLGA — 9—
13.30 în continuare ; 16 ; 18.15 ;
20.30.
• A trăi pentru a trăi ;• VIITORUL
- - 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Tarzan, omul junglei : POPU
LAR — 15.30 ; 18 ; 20,30, VIȚAN —
15.30 : 18, la grădină — 20.
• Prințul negru : MUNCA —
15.30 : 18 : 20.15.
• Aruncați banca în aer : FLA
CĂRA — 15.30 ; 18 ; 20,30.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
academicianului’ profesor dr. Con
stantin I. Parhon, va fi depus în 
holul Marii Adunări Naționale. 
Pentru a-și.lua rămas bun, publi
cul va avea acces, miercuri 13 
august aic, între orele 10—12 și 
14—15,30.

Marți seara a sosit în Capitală, 
pentru a participa la funeraliile 
acad. Constantin I. Parhon, dele
gația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de A. V.sRia- 
binin, vicepreședinte al Asociației. 
Din delegație mai face parte E. A. 
Asratian, directorul Institutului de 
activitate nervoasă superioară din 
U.R.S.S.

Cronica zilei
Lucrările seminarului european 

al O.N.U., pe tema „Efectele dez
voltării științei și tehnicii asupra 
vieții femeii'1 au continuat marți 
cu dezbaterea unor probleme esen
țiale privind rolul și influența 
educației asupra statutului femeii.

în aceeași zi, Marc Schreiber, 
directorul Diviziei pentru dreptu
rile omului din Secretariatul 
O.N.U., a declarat în cadrul unei 
întîlniri cu reprezentanții presei 
și Radioteleviziunii :

Seminarul organizat la Iași de 
O.N.U., în colaborare cu guvernul 
României, constituie un moment 
important în cadrul activității Divi
ziei pentru drepturile omului. El 
va contribui la elucidarea unor as
pecte deosebit de interesante, pri
vind situația femeii în societatea 
modernă contemporană. Tema su
pusă dezbaterii generale face parte 
dintr-o problematică mai vastă, 
care stă în centrul activității noas
tre. Ne preocupă în acest sens să 
cunoaștem influența pe care o are 
progresul actual al științei și teh
nicii asupra drepturilor omului.

Actuala reuniune — a precizat 
Marc Schreiber — are loc din 
inițiativa României. Doresc să 
subliniez cu această ocazie că acti
vitatea României în cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite este a- 
preciată ca pozitivă, țara dv. parti- 
cipînd în mod activ la acțiunile în
treprinse de O.N.U.

în încheiere, oaspetele a mul
țumit guvernului român pentru 
invitația făcută Organizației Na
țiunilor Unite de a ține acest se
minar în România și pentru orga

ȘTIRI SPORTIVE
Turul ciclist al Franței pentru 

amatori (Tour de l’Avenir) se va des
fășura anul acesta intre 11 și 24 sep
tembrie. Organizatorii — ziarele 
,;L’fîquipe“ și ..Le Parisien Libere" 
— au confirmat înscrierea a 15 echi
pe. dintre care trei franceze și. 12 de 
peste hotare. La apropiata ediție vor 
participa rutieri fruntași din Belgia, 
Danemarca. România, Anglia. Lu
xemburg, Cehoslovacia. Iugoslavia, 
Elveția, Polonia. Olanda. Spania și 
Franța Una din atracțiile cursei o va 
constitui prezența' la start a echipei 
Suediei, avînd în componența sa pe 
cei patru frați Pettersson,- campioni 
mondiali și medaliați ai jocurilor 
olimpice.

Campionatele mondiale de ciclism 
ale amatorilor (velodrom și șosea) șe 
vor deschide la 15 august, pe velo
dromul „T.J Favorit11 din pitorescul 
oraș cehoslovac Brno Peste 300 de 
cicliști și cicliste din 35 de țări își 
vor disputa timp de 10 zile cele II 
titluri mondiale puse în joc. Probele 
de pistă vor avea loc între 15 și 20 
august, cursa contracronometru pe

• La dolce vita : ARTA — 10—16 
în continuare ; 19,30, Ia grădină 
— 20,15.
• Comedianții (ambele serii) : 
PROGRESUL — 15,30 ; 19, GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC - 20,15.
• Anul trecut la Marienbad : RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.30.
• Lovitură puternică : FEREN
TARI — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Am două mame și doi tați : 
COSMOS — 15.30 ; 18 ; 20,15.
• Casa mamei noastre : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20.15.

.1

tv
10,00 — Limba franceză (rOluarC).
10,25 — Filmul artistic ; „Răpirea 

fecioarelor" — o producție 
a Studioului cinematogra
fic „București”.

11.55 — închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Avanpremieră la concursul 

..Ex-Terrâ ’69"
18.20 — Preludiu la primul Festi

val jl Concurs Internațio
nal de Folclor — Româ
nia 1969.

19,00 — Transmisiune de la Pavilio
nul Expoziției Realizărilor 
Economiei Naționale — 
1969.

19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Zilele dramaturgiei româ

nești. Teatru T.V. „Face
rea lumii**  — adaptare de 
Dinu Săra ru și Petre Sa va 
Băleami, după romanul lui 
Eugen Barbu.

22,00 — Din creația de muzică u- 
șoară românească prezen
tată la Concursul național 
de creație și interpretare 
— ediția 1969.

22.30 — Convorbiri literare.
23,10 — Telejurnalul de noapte ?i 

Buletin meteorologic.

Mitingul de doliu va avea loc 
în aceeași zi la orele 16 la Palatul 
Marii Adunări Naționale, iar în- 
mormîntarea în jurul orelor 17,30, 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

★

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Mihail Roșianu, președin
tele Consiliului general A.R.L.U.S., 
Ilie Murgulescu. vicepreședinte al 
Consiliului, și alți membri ai Con
siliului general A.R.L.U.S.

Era prezent V. V. Lebedev, prim- 
secretar al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

(Agerpres)

nizarea foarte bună a actualei 
manifestări internaționale.

■ ★
Sub auspiciile Comitetului pen

tru cultură și artă, în județul 
Mureș s-a deschis marți „Decada 
culturii românești'1. Timp de zece 
zile, pe diferite scene și săli de 
spectacole din Tg. Mureș se vor 
desfășura ample și variate mani
festări științifice și cultural ar
tistice, la care își vor da con
cursul peste 2 000 de artiști ama
tori din județ și numeroși oa
meni de artă și cultură, cercetă
tori și alți specialiști. Șirul ma
nifestărilor a debutat cu un spec
tacol muzical coregrafic, intitu
lat „Rapsodia mureșeană", spec
tacol prezentat în sala mare a pa
latului culturii din localitate.

Decada culturii românești, care 
cuprinde cele mai frumoase tra
diții folclorice de pe Valea Mu
reșului și Tîrnavelor este un sim
bol al înaltei cinstiri pe care ar
tiștii amatori și profesioniști din 
județ, oamenii de cultură și artă 
o aduc în aceste zile de sărbătoare 
partidului și patriei socialiste.

★

In cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei, la 
Brașov s-a deschis marți festiva
lul filmului turistic, organizat de 
Oficiul Național de Turism. în 
colaborare cu Comitetul județean 
pentru cultură și artă.

în cele trei zile ale festivalului 
voi' fi prezentate filme ilustrînd- 

: regiuni-pitbrești din- patria, noas-' 
■ ■ țră și din alte țări.

(Agerpres)

echipe (100 km) la 22 august, iar 
cursa de fond (181,233 km) la 24 au
gust

Echipa <ie fotbal a Greciei și-a 
continuat turneu! în Australia ju- 
cînd pe stadionul olimpic din Mel
bourne cu formația locală Victoria, 
întîlnirea. care a fost urmărită de 
peste 15 000 de spectatori, s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate : 0—0.

Turneul internațional de tenis de 
la Southampton (S.U.A.) a fost cîș- 
tigat de jucătorul american Clark 
Graebner, care în finală a dispus cu 
6—2. 6—2, 6-1 de compatriotul său 
Bob Lutz.

Cei doi tenismani americani au 
terminat învingători și in proba de 
dublu. învingînd cu 7—5, 7—5 cuplu) 
Allan Stone (Australia) — Ohny Pa- 
run (Noua Zeelan.dă).

La Moscova au continuat întrece
rile concursului de natație din ca
drul Spartachiadei unionale ele vară 
a sind cutelor. Proba masculină de 
200 m liber a revenit lui Leonid Ili- 
cev cronometrat cu timpul de 1'58" 
6'10. iar în proba ele 100 m spate, pe 
primul loc s-a clasat Filomonov cu 
1'01” 4/10. Galina Sinițina a termi
nat învingătoare în proba de 200 m 
liber feminin cu performanța de 
2'20” 2/10.

Cu prilejul unui concurs atletic or
ganizat la Varșovia de clubul Gwar- 
dia, sportivul sovietic Gavrilov a cîș- 
tigat proba de săritură în înălțime cu 
performanța de 2.15 m. Proba mas
culină de 400 m a revenit polonezu
lui Werner, cronometrat cu timpul ele 
47'T/10 Campioana olimpică la Ciu
dad de Mexico, cehoslovaca Milosla- 
va Rezkova. s-a clasat pe primul loc 
în proba de săritură în înălțime cu 
1,77 m

Astăzi pe stadionul Giulești are loc 
meciul internațional de fotbal dintre 
echipa Rapid-București și formația 
Racing Club-Beirut. Jocul începe la 
ora 17,30. Tn continuarea turneului, 
fotbaliștii de la Racing vor juca la 
19 august la Constanța cu Farul si 
la 21 august la Iași cu Politehnica

vremea
Ieri în țară ; Vremea a fost fru

moasă și a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost variabil mai mult senin 
dimineața. Cu totul izolat în regiunea 
de munte s-au semnalat averse slabe. 
Vîntul a suflat in general slab. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre 19 grade la Borsec, și 28 grade la. 
Gurahonț, Răuți, Bechet. Buzău, Gri- 
vița, Călărași, Fetești. Jurilovca și Hîr- 
șova. In București : Vremea a fost fru
moasă și s-a încălzit ușor. Cerul a fost 
variabil. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost de 
28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14. 
15 și 16 august a.c In țară : Vremea va 
continua să se. încălzească Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi izloate în 
vestul tării. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit predominînd din sectorul 
sud-vestic. Temperaturile minime vor 
oscila între 14 și 22 grade, iar maxi
mele între 25 și 33 grade. In București: 
Vremea va continua să se încălzească 
Cerul va fi variabil. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere.

CONGRESUL AL X-LEA AL P.C.R.
IN ATENUA OPINIEI PUBLICE 

INTERNATIONALE

MOSCOVA. — (Corespondență de 
la Laurențiu Duță). — Forumul co
muniștilor români continuă să stea 
in atenția presei sovietice. Tn re
portajul intitulat „La Congresul co
muniștilor români11, corespondenții 
speciali ai ziarului ..PRAVDA11, la- 
cînd o sinteză a dezbaterilor, scot în 
evidență . faptul că : „Delegații la 
Congres au subliniat că desăvîrșirea 
construcției socialiste constituie cau
za întregului popor român, fiind ho- 
tăriți să folosească toate posibilitățile 
și rezervele pentru transpunerea in 
viață a noilor planuri de dezvoltare 
a economiei naționale". Ziarul sub
liniază că Congresul a aprobat Ra
portul C.C. al P.C.R. și activitatea 
desfășurată dș C.C. în perioada din
tre Congresele al IX-lea și al X-lea 
ale P.C.R.. Directivele Congresului și 
celelalte documente.

Ziarele „SOVET.SKAIA ROSSIA", 
„SELSKA1A JIZN", „KRASNAIA 
ZVEZDA" informează despre lucră
rile secțiunilor congresului, la care 
au participat și oaspeți din străină
tate. despre cuvîntările rostite de de
legați în ședința plenară ele luni di
mineața pe marginea rapoartelor su
puse dezbaterii.-- • ..

Anunțînd deschiderea Expoziției 
„România 1969“ ziarul „Selskaia Jizn“ 
subliniază, printre altele, că expo
natele prezentate demonstrează dez
voltarea cu succes a economiei na
ționale a României și amintește că 
volumul global al producției indus
triale a țării a fost anul trecut de 
peste 13 ori mai mare decît în anul 
1938.

VlENA. ■ (Corespondență de Ia 
P. Stănc.escu). — în corespondența 

•trimisului său special la București, 
publicată marți, ziarul „VOLKSSTI- 
MME“ se ocupă in special de modi
ficările aduse Statutului P.C.R. „La 
cel de-al X-lea Congres, scrie ziarul, 
P.C.R. precizează în Statutul său și 
mai clar ca piuă acum politica sa, 
inclusiv principiile după care se va 
conduce in relațiile cu alte partide 
și mișcări. Noul Statut subliniază că 
P.C.R. întreține relații de colaborare 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești frățești și își aduce astfel 
contribuția activă la întărirea unității 
și coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești în lupta împotriva im
perialismului, pentru triumful cauzei 
socialismului și comunismului11 — re
levă ziarul. Totodată. P.C.li. dezvoltă 
reltiții ele colaborare cu forțele revo- 
fuțiohare, socialiste și democratice 

„rin'întreaga lume. Tn Statut șe sta
bilește5 că. pornind de la principiile'-~ 
marxism-leninismuluj.' și internațio
nalismului proletar, aceste relații se 
realizează pe baza deplinei egalități 
în drepturi, independenței .și neames
tecului în treburile interne, a drep
tului fiecărui partid de a elabora 
autonom linia sa politică. Ziarul re
levă în continuare că „în cadrul dez
baterilor Congresului, tendința spre 
dezvoltarea pe mai departe a demo
crației interne de partid și de stat a 
jucat un mare rol-1. Corespondența se 
referă în continuare la expoziția 
„România 1969“. „Poporul român — 
scrie ziarul — este pe drept mindru 
pentru realizările prezentate în acea
stă expoziție. Timpurile cînd Româ
nia oferea pe piața mondială numai 
produse agricole au rămas de mult in 
urmă. Industria românească produce 
în 24 de zile, ca valoare, tot atît cit 
producea in 1938 intr-un an în
treg".

BORBA:

BELGRAD (Corespondență de la 
N. Plopeanu). Ziarele belgră iene de 
marți publică la loc de frunte știri 
și corespondențe despre lucrările 
Congresului al X-lea al P.C.R. „BOR
BA11 subliniază in relatarea sa că 
Congresul constituie o manifestare a 
unității națiunii în jurul conducerii 
partidului și a țării. Ziarul arată .că 
„conducerea partidului se bucură de 
un sprijin deplin, fapt care este deo
sebit de important". „Conducerea 
partidului, in frunte eu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, scrie în continu
are „Borba11, a fost inițiatoarea tu
turor schimbărilor și perfecționări
lor in politica internă și externă".

La rîndul său. „POLITIRA1- subli
niază <ă „poporul român nu și-a le
gat nici o dată atit de profund des
tinul său de destinele partidului ea 
in prezent. Ilotărîrca poporului ro
mân de a merge pe calea socialis
mului este definitivă și unanimă. 
I I este hotărît să urmeze partidul eu 
abnegație". „Politika" subliniază că 
Congresul a aprobat în unanimitate 
Raportul tovarășului Nicolae 
Cea.usescy.

Ziarul ,.POLITIKA EXPRESS"' își 
intitulează corespondența despre 
lucrările de luni ale Congresului : 
„Deplină unitate de păreri". In co- 
resfiohdență se' subliniază icleea că 
si în viitor va fi continuat cursul po
liticii interne și externe a partidului 
si a. conducerii sale, arătîndu-se tot
odată că acest curs a fost pe'deplin 
api'o’b"! re Congres-

„VeCERNI NOVOSTI- scrie, la 
rîndul său, că alegerea secretarului 
general în persoana tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă voința 
întregului partid, a întregului popor 

înli'-o corespondență din București 
publicată pe prima pagină. ziarul 
„\TESNIK“ scoate in evidență faptul 
că lucrările Congresului au fost deo
sebit de dinamice și au cuprins un 
.ere larg de probleme ^’rtet'zînd. 
„Viesnik11 arată <-ă „Congresul a 
acordat un sprijin deplin și puternic 
politicii conducerii de partid, în 
frunte eu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care in ultimii ani, prin 
dinamism și realism, a dat o am
prentă deosebită politicii interne și 
externe a României".

FRAGA. — (Corespondență de la
Eugen Ionescu). Toate .ziarele ceho
slovace publică relatări de la ședin

țele de luni ale Congresului, subli
niind. în titluri că delegații au adop
tat documentele finale ale Congre
sului.

Trimisul special al ziarului „RUDE 
BRAVO" se ocupă în corespondența 
apărută marți de importanța modi
ficărilor adoptate în cel de-al X-lea 
Congres la Statutul P.C.R. Autorul 
corespondenței remarcă creșterea nu
mărului de membri ai P.C.R. de la 
Congresul al IX-lea pînă în prezent 
cu 460 (Kill de oameni. „Astăzi, scrie 
el în continuare, P.C.R. are a- 
proape 2 milioane de membri și se 
numără printre cele mai puternice 
partide comuniste din lume. El este 
un partid al muncitorilor — peste 43 
la sută muncitori — dar este puternic 
și Ia sate. 820 000 de membri ai lui, 
adică 28 la sută din toți comuniștii 
români, lucrează la sate". P.C.IÎ. “S’e 
un partid de mase. „Aceste realități 
constituie pentru conducerea P.C.R. 
o dovadă a prestigiului și influenței 
sale". Tn continuare, corespondența 
din „Rude Pravo" subliniază faptul 
că „conducerea de partid română mi
litează pentru întărirea structurii or
ganizatorice a partidului, accentuea
ză răspunderea fiecărui comunist 
pentru realizarea hotărîrilor de partid 
și pentru o activitate și o conduită 
exemplară a comuniștilor".

„NEPSZABADSAG":

„LĂRGIREA DEMOCRAȚIEI 
DE PARTID"

BUDAPESTA — (Corespondență 
de Ia Al. Pintea) : Avînd constant în 
atenție desfășurarea lucrărilor Con
gresului al X-lea al P.C.R., presa 
ungară de marți relatează despre în
cheierea dezbaterilor și aprobarea 
documentelor principale supuse con
gresului. Ziarul „NEPSZABADSAG" 
amintește că printre delegații care 
au luat cuvîntul luni se află tova
rășii Ilie Verdeț, care s-a referit în 
principal la problemele politicii eco
nomice, și Dumitru Popescu care, 
printre altele, a subliniat că ultimii 
patru ani sînt poate cei mai însem
nați ani din istoria Partidului Co
munist Român. „Toți vorbitorii, 
arată trimisul special al ziarului, 
au subliniat rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în viața partidului și au 
sprijinit realegerea sa in funcția de 
secretar general”.

Cotidienele „MAGYAR H1RLAP" 
ș'i „MAGYAR NEMZET", ca și cele
lalte ziare, subliniază că luni seara 
„în -cadrul ședinței plenare, Congre
sul a aprobat in unanimitate Hm.or
tul tofe'râȘâlu'i1'''Nicolae Ceaușescu și 

:.acțiv4itjțeâ, .Coirtitoțiilui Central fdes-' 
'fă.șucâtâ inTre cel’ de-al IX-lea și'âT 
X-lea Congres, ; celelalte documen e 
Referindu-se la modificările la unele 

--paragrafe ale Statutului Partidului 
Comunist Român și în special la cea 
privind alegerea secretarului gene
ral de către Congres — ziarul „Xen- 
szabadsag11 scrie că aceasta urmă
rește, printre altele, „lărgirea de
mocrației de partid".

ROMA. (Corespondență de la N. 
Piticea) : In corespondențe și infor
mații ale agențiilor de presă, ziarele, 
radioul și televiziunea italiană con
tinuă să informeze amplu despre lu
crările celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. „Pro
blema dezbaterii și confruntării de 
idei — scrie organul comuniștilor 
italieni ,.1'UX1T.\" a continuat să 
fie prezentă, mai ales prin interven
țiile acelor delegați care iși desfă
șoară activitatea de zi cu zi în teatru, 
cinematografie și în domeniul cultu
rii, Interesante au fost, in legătură 
cu aceasta, ideile exprimate de Du
mitru Popescu, secretar al Comitetu
lui Central, îndeosebi prin claritatea 
cu care a exprimat poziția partidului 
față d“ artă și cultură". „l'Unitii11 sub
liniază, totodată, aprecierea că res
pectul și simpatia opiniei publice față 
de România se datoresc faptului că 
acestea dau expresie unei, aspirații 
ce reprezintă astăzi numitorul co
mun ai tuturor popoarelor : instaura
rea egalității depline’. între națiuni.

„Congresul de la București — scrie 
la rîndul său ziarul „IL POPOLO11 
a scos in evidență faptul că economia 
română a făcut un mare salt înainte. 
Aceasta e demonstrată cu prisosință 
și de Expoziția industrială inaugurată 
cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării României11. Lui Nicolae 
Ceaușescu. continuă ziarul, i s-a fă
cut o primire triumfală, el fiind in- 
timpinat cu îndelungi aplauze atît de 
către publicul prezent la expoziție, 
cit ș,i de diferitele delegații din fa
brici' aflate în marele hol circular 
din oțel și sticlă a! expoziției.

Ziarele subliniază că în documen
tele Congresului „se reafirmă linia 
partidului bazată pe prietenia și co
laborarea cu țările socialiste și cu 
toate statele lumii" (ziarul ,.A- 
VANTI11) și că „aprobarea Raportului 
prezentat de Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțită de ovațiile entuziaste ale 
participanților la Congres" (ziarul 
„ÎL POPOLO").

PARIS. — (Corespondență de la 
Al. Gheorghiu). — Ziarul „L'HU- 
MANiriî" relatează, într-o corespon
dență de la trimisul, său la Bucu
rești, despre încheierea lucrărilor 
celor 1.1 secțiuni ale Congresului. 
Referindu-se la dezbaterile din șe
dințele plenare, ziarul relevă ca în- 
euvîntarea sa, tovarășul Ilie Verdeț 
a pus pe primul plan problemele 
eeoiiomiei naționale și a subliniat 
necesitatea urgentării definitivării și 
aplicări! măsurilor privind perfecțio
narea planificării, a sistemului de fi
nanțare și de creditare, a sistemului 
de prețuri și descentralizarea activi
tății de comerț exterior, spre a se 
putea astfel elimina din mecanismul 
economic elementele de centralism 
excesiv. Totodată, ziarul informează 
despre întîlnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și delegația P.C.F., 
condusă de tovarășul Andre Vieuguet.

„L’AURORE11 scrie că politica 
României de coexistență pașnică 
și cooperare cu toate țările, in
dependent de. orinduirea lor socială, 
a fost clar afirmată de secțiunea 
pentru politică internațională a celui 
de-al X-lea, Congres al P.C.R. Pro- 
nunțîndu-se pentru extinderea și 
Întărirea colaborării și prieteniei cu 
țările socialiste .— arată ziarul 
secțiunea a aprobat dezvoltarea re
lațiilor cu toate țările lumii, pentru 

stabilirea unui climat de încredere, 
de securitate și de pace. Secțiunea 
pentru problemele relațiilor econo
mice internaționale — continuă 
„L'AURORE11 — a tras aceleași con
cluzii pentru extinderea cooperării 
economice cu țările membre ale 
C.A.E.R., cit și cu toate țările lumii 
in mod eficace și avantajos pentru 
comerțul românesc.

TOKIO. (Corespondență de la Flo- 
rea Țuiu). Intr-o corespondență spe
cială din București, ziarul „ASAHT" 
descrie „Momentele impresionante" 
cînd un mare număr de luptători ve
terani și numeroși copii pionieri au 
venit in sala Congresului; unii cu 
pieptul plin de decorații, iar ceilalți 
cu brațele pline cu flori, pentru a 
aduce un salut, în semn de cinstire 
pentru P.C.R. și patriei. Ziarul 
„YOMIURI" relatează pe prima pa
gină despre Congresul comuniștilor 
români, subliniind că „popularul lider 
Nicolae Ceaușescu se bucură de o po
ziție neobișnuit de puternică în cali
tatea sa de șef al partidului și al sta
tului". Ziarul menționează modifică
rile aduse .Statutului, evidențiind în
deosebi importanța alegerii secreta
rului ■ general al .partidului de către 
Congres. Aprobarea <

i externe a 1
a unor 
țările, pe

aentuziastă
României de 
relații bune 

! buza res- 
' '. i Și 

„demonstrea
ză in mod cert, scrie zbirul „TO
KYO", unitatea de monolit a româ
nilor". l.a rândul său, ziarul „T11E 
JAPAN TIMES11 relevă că Expoziția 
realizărilor economiei naționale de
monstrează puterea industrială a 
României. Oaspeții străini la cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R. au pu
tut vedea „într-un pavilion ultramo
dern" produsele fabricate de industria 
românească, creată în anii socialis
mului, începînd de la derivatele din 
petrol pînă la mașini-unelte. Aceste 
produse — subliniază ziarul — „rea
mintesc de ritmul spectaculos în care 
se dezvoltă producția industrială a 
României ca rezultat al politicii sale 
economice".

politicii i 
dezvoltare 
cu toate 
pectării stricte a independenței 
suveranității naționale —1

„AL AHRAM":

„APROBARE UNANIMĂ 
A POIIIICIIINÎERNE 

Șl EXTERNE"
CAIRO. (Corespondență de la 

/(■'. Oprită): rnSi.'JîflȘi ctt ''regu’larlt-'':U.’:i3 
corespondențele trimișilor săi speciali 
despre desfășurarea celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, presa egipteană informează 
despre ședințele pe secțiuni, subli
niind liberul acces pe care l-au avut 
corespondenții străini și la această 
fază a lucrărilor. Intr-o corespon
dență transmisă din București, tri
misul cotidianului „AL AHRAM" 
trece în revistă lucrările de pînă 
acum, subliniind că ele evidențiază 
„aprobarea unanimă de către Con
gres a politicii interne și externe a 
P.C.R., promovată <lc secretarul ge
neral Nicolae Ceaușescu",

BONN. (Corespondență de la M. 
Moare âș) : Presa vest-germană con
sacră informații, corespondențe și co
mentarii Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Român. „Domnul 
Ceaușescu, subliniază „DIE WELT", 
a susținut cu pasiune la Congres prin
cipiile după care se conduc comu
niștii români iu construirea societății 
socialiste in patria lor". „SODDEU- 
TSCHF. ZF.I'l'l NG“ scoate la rîndul 
său în evidență un pasaj din rapor
tul tovarășului Ceaușescu, in cil: e sînt 
expuse aceste principii. In legătură 
eu aceasta, ziarul „HANDELSBLATT" 
relevă „importanța pe care o are 
România astăzi în politica internațio
nală". „DIE ZEIT" scoate în evi
dență că România desfășoară un efort 
consecvent de dezvoltare economică 
în ritm accelerat. Ziarul constată că 
„România devine tot mai mult 
un stat industrial bine conturat". 
„BILD-.\M-S()NNT.\G" scoate în <- 
vidențâ faptul că Congresul de la 
București „marchează o nouă etapă 
in adiniirea democrației, în asigura
rea unei largi participări a tuturor 
păturilor populației la conducerea 
stalului.

Aproape toate ziarele din R. F. a 
Germaniei prezintă în aceste zile per
sonalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind aportul său 
personal la conducerea partidului și 
statului.

RIO DE JANEIRO. — (Corespon
dentă de la V. Oros). Scoțînd în evi
dență însemnătatea Congresului al 
X-lea al P.C.R. pentru destinele 
țării, cotidianul „JORNAL DO BRA
SIL11 scrie că prin delegații la Con
gres „poporul român iși exprimă 
adeziunea la acțiunea multilaterală a 
partidului de perfecționare a orga
nizării sociale a țării, la întărirea 
independenței și suveranității Ro
mâniei". Sub titlul „l’.C. Român își 
lărgește Comitetul Central11, același 
cotidian inserează o relatare despre 
desfășurarea Congresului, subliniind 
că sporirea membrilor C.C. este con
secința creșterii rîndurilor partidu
lui in intervalul scurs de lă ultimul 
Congres. Ziarul amintește că realege
rea '’tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general a fost 
„susținută unanim de conferințele 
județene care au precedat Congre
sul",

Relatările despre Congresul P.C.R. 
sînt prezente, de asemenea. în zia
rele „O GLOBO'1, „O ESTADO DE 
S\O PAULO11, „CORREIO DA 
M.WHA". „O DIA“, „TRIBUNA DA 
IMPRENSA". precum și în emisiu
nile posturilor de televiziune atît 
clin Rio de Janeiro cit și din Sao 
Paulo.

In cercurile observatorilor de aici 
se comentează faptul că actualul Con
gres al PC.R. are o rezonanță deo
sebită în presa braziliană, aceasta 
reflectind prestigiul de care se 
bucură România azi pe plan inter
național, datorită politicii sale con
secvente de pace și cooperare cu 
toate națiunile lumii, precum și da
torită inițiativelor României îndrep
tate spre crearea unui climat propice 
afirmării depline a eforturilor crea
toare ale umanității.

I



viața internațională7-

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA S. PODIN’ĂVIETNAMUL DE SUD GENEVA

IN CINSTEA
PESTE 100 DE OBIECTIVE CELEI DE-A XXV-A
STRATEGICE SUB TIRUL

Comitetului
NOI Șl MARI SUCCESEFORȚELOR PATRIOTICE

pentru
dezarmare

Unitățile armate ale guvernului revo- 
Vietnamului de sud au lansat in noap- 

atacuri asupra a peste 100 de impor-

SAIGON 12 (Agerpres). — 
luționar provizoriu al Republicii 
tea de Juni spre marți mai multe 
tante obiective strategice inamice.

ANIVERSARI
A ELIBERĂRII

ROMÂNIEI

„DORIM DIN SUFLET
ROMÂNIEI SOCIALISTE

După cum a anunțat comandamen
tul S.U.A. de la Saigon, printre prin
cipalele obiective și instalații ameri
cane avariate în cursul atacurilor cu 
rachete și mortiere se află bazele a- 
eriene de la Chu Lai și Bien Hoa, 
cartierele generale’ale primei și celei 
de-a treia divizii a pușcașilor ma
rini de la Dong i-Ia și Da Nang, co
mandamentele diviziilor de infan
terie de la Lai Khe și Dong Tani, 
precum și cartierul brigăzii 101 ae- . 
ropurtate din Valea Shau. De ase
menea. au fost bombardate obiective 
militare situate in Saigon și în 
cinci capitale de provincii. După 
cum relatează agențiile de presă, a- 
cesta este considerat cel mai impor-

tant bombardament înregistrat în ul
tima vreme in Vietnamul de sud. Im
portante obiective militare au fost a- 
tin.se de tirul artileriei forțelor pa
triotice în fosta capitală imperială, 
Hue, precum și orașul Gia Nghia, si
tuat în regiunea Platourilor înalte.

In același timp, s-a anunțat că a- 
vioane americane de tip „B-52" și-au 
continuat raidurile de bombardament 
asupra unor regiuni unde comanda
mentul S.U.A. presupune existența 
unor concentrări ale forțelor patrio
tice din. Vietnamul de sud. Bombar
dierele „B-52" au efectuat șapte rai
duri în ultimele 12 ore, lansînd peste 
1 400 de tone de bombe.

HANOI: Generalul Vo Nguyen Gian despre

GENEVA 12 (Agerpres). — Șe
dința de marți a Comitetului pen
tru dezarmare s-a limitat la rezol
varea unor chestiuni procedurale. 
Potrivit unor delegații, este puțin 
probabilă realizarea vreunui 
acord în problema controlului asu
pra înarmărilor pînă la 28 august, 
cînd urmează să se încheie sesiu
nea de vară a Conferinței de Ia 
Geneva. Conferința va prezenta un 
raport asupra lucrărilor sale Adu
nării Generale a Națiunilor Unite, 
la viitoarea sesiune.

TOKIO 12. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Aso
ciația. de prietenie Japonia- 
România a organizat la Tokio 
o adunare consacrată celei 
de-a XXV-a aniversări a eli
berării țării noastre de sub 
jugul fascist. Atașatul de pre
să al ambasadei române din 
Tokio a vorbit în fața celor 
prezenți la adunare despre 
semnificația actului de la 23 
August și despre succesele po
porului român în cei 25 de ani 
care au trecut de la eliberarea 
țării.

Despre opera și activitatea 
marelui revoluționar democrat 
român Nicolae Bălcescu a 
vorbit doamna Michiko Yoda, 
autoarea traducerii în limba 
japoneză a romanului lui Liviu 
Rebreanu „Răscoala".

IMPRESII ALE OAMENILOR SOVIETICI ASUPRA EXPO
ZIȚIEI „PARTIDUL COMUNIST ROMAN - ORGANIZA
TORUL SI CONDUCĂTORUL LUPTEI POPORULUI RO

MÂN PENTRU VICTORIA SOCIALISMULUI"

Succesele obținute
de poporul vietnamez In sprijinu măsurilor

*

HANOI 12 (Agerpres). — In ca
drul unei conferințe de presă care 
a avut loc la Hanoi, generalul Vo 
Nguyen Giap, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al apărării naționale al R.D. 
Vietnam, a trecut în revistă reali
zările obținute de poporul vietna
mez în timpul celor patru ani ai 
războiului popular împotriva agre
siunii americane. Generalul Giap a 
arătat că, în ultimii ani, milioane de 
orășeni au fost evacuați, iar multe 
uzine, depozite, birouri, școli și spi
tale au fost dispersate în întreaga 
țară. Au 1'ost săpate zeci de mili
oane de adăposturi și zeci de mii 
de kilometri de tranșee de comuni
cații. A 1'ost organizat serviciul de 
prim-ajutor, iar activitatea a fost 
astfel organizată, în toate sectoarele, 
încît distrugerile provocate de avia
ția inamică au fost remediate cu 
maximum de viteză, încît munca po
porului și acțiunile de apărare au 
putut să se desfășoare cu continui-

Guvernul italian
a primit votul 

de învestitură
ROMA 12 (Agerpres). — Noul gu

vern italian democrat-creștin con
dus de Mariano Rumor a obținut 
marți seara în Senat votul de în
vestitură. 179 de senatori s-au pro
nunțat în favoarea noului gu
vern, iar 115 — senatorii comuniști, 
liberali și alții — au votat 
împotrivă. Ca și în Camera de- 
putaților, guvernul „monocolor" de
mocrat-creștin a obținut învestitura 
cu sprijinul voturilor reprezentan
ților partidelor Socialist și Socia
list Unitar, sprijin acordat tempo
rar, pînă la alegerile municipale din 
toamna acestui an.

late. In condițiile în care nu aveam 
încă o aviație puternică sau rache
te pentru a distruge aparatele ina
mice la bazele lor, de cea mai mare 
importanță pentru reducerea pierde
rilor era neutralizarea sau diminua
rea eficienței atacurilor dușmanului 
și transformarea acestor atacuri in 
ocazii de a-1 distruge — a spus el.

Referindu-se la succesele obținute 
in domeniul economic și în direcția 
întăririi cuceririlor socialismului în 
țară, vorbitorul a arătat că pentru 
a face față cerințelor create de si
tuația de război și promovînd desă- 
virșirea revoluției în diferite locali
tăți, regimul socialist din R.D. Viet
nam a continuat să construiască, să 
se dezvolte și să se consolideze, în 
scopul promovării rezistenței împo
triva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională. Generalul Vo 
Nguyen Giap s-a referit pe larg la 
succesele obținute în domeniul con
solidării societății socialiste, organi
zării științifice a producției de 
război, dezvoltării bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului.

Scoțînd în evidență Întărirea con
ducerii comitetelor locale de partid, 
atît în domeniul militar cît și în 
coordonarea activității generale, 
vorbitorul a spus în încheiere : „Ex
periența războiului popular, în ge
neral, și a activității militare lo
cale, în particular, in ambele zone 
ale țării noastre, este extrem de va
loroasă. Aceasta va ajuta știința 
militară vietnameză să progreseze 
în continuare și, în același timp, să 
contribuie la întărirea capacității de 
luptă a forțelor noastre armate și 
a poporului pentru a duce' lupta de 
rezistență împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională, 
pină la victoria finală și pentru con
solidarea apărării noastre naționale 
în viitor".

★

Ziarele centrale din R. D. Vietnam 
au publicat decretul președintelui Ho 
Și Min prin care se atribuie titlurile 
de „Unitate-erou" și „Erou al for
țelor armate populare". Titlul de 
„Unitate-erou" a fost decernat unei 
unități antiaeriene care a doborît 
177 avioane americane și unei unități 
de rachete care a doborît 40 avioane 
inamice.

de naționalizare

ale guvernului indian
DELPII 12 (Agerpres). — în princi

palele orașe indiene au avut loc mitin
guri și adunări la care participanții au 
sprijinit hotărîrea guvernului de a eta
tiza o serie de bănci.

Luînd cuvîntul în cadrul unui mi
ting de la Delhi, care a marcat des
chiderea săptămînii de luptă în spriji
nul naționalizării băncilor, Z. Ahmed, 
deputat în parlament din partea par
tidului comunist, a chemat forțele 
democratice să dea o ripostă energică 
cercurilor reacționare care încearcă să 
torpileze hotărîrea guvernului. Un alt 
miting a avut loc în orașul Serampure,

statul Bengalul de vest, unde a luat 
cuvîntul Chanchasechar, deputat al 
partidului de guvernămînt — Congre
sul Național Indian. Subliniind impor
tanța deciziei guvernului de. a etatiza 
băncile, el a relevat necesitatea adop
tării unor noi măsuri pentru întărirea 
sectorului de stat.

Așa cum s-a anunțat, la Muzeul 
revoluției, aflat în plin centrul 
Moscovei, pe strada Gorki, s-a des
chis la 6 august expoziția „Parti
dul Comunist Român — organiza
torul și conducătorul luptei po
porului român pentru victoria so
cialismului", organizată de Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România.

Numeroși vizitatori pășesc pra
gul expoziției în aceste zile. înain
tăm împreună cu ei, oameni 
de toate vîrstele — de la pionieri 
cu cravate roșii pînă la vechi bol
șevici cil pieptul plin de decorații 
— prin fața exponatelor care ocu
pă trei săli spațioase din clădirea 
Muzeului revoluției. Vizitatorii se 
opresc îndelung în fața panourilor 
cu fotografii, hărți, diagrame, dia
pozitive, alte documente care ilus
trează bogat activitatea desfășurată 
de P.C.R. pentru organizarea și 
conducerea insurecției armate și 
apoi a construcției socialiste în Ro
mânia.

In cartea de onoare a expoziției 
au fost înscrise multe cuvinte de 
apreciere a succeselor dobîndite de 
poporul român și urări de noi vic
torii în construcția socialistă. Răs
foind cartea, constați cu plăcere că 
expoziția este vizitată nu numai de 
moscoviți, ci și de numeroși cetă
țeni din alte orașe, unele chiar 
foarte departe de Moscova, din re
publicile unionale, veniți la Mos
cova ca turiști sau cu diverse tre
buri și care au ținut să includă în 
programul scurtei lor șederi în ca
pitala sovietică și vizitarea expozi-

ției noastre. „Dragi prieteni români, 
expoziția aceasta este o mărturie 
grăitoare a marilor succese dobân
dite în munca voastră de con
strucție socialistă. Cele mai bune 
urări de succese în muncă și în 
viață", scrie Victor Perejoghin, 
muncitor din Moscova. „Frumoasă 
expoziție. Am vizitat-o cu mare 
plăcere. Ea ne ajută să înțelegem 
viața poporului român. Mă bucură 
succesele dv. în construcția socia
listă. Vreau să vă urez din tot su
fletul noi victorii. Să se întărească 
și mai mult prietenia popoarelor 
noastre". Semnează — Denisov. 
„Mulțumim organizatorilor expo
ziției pentru expresiva prezentare 
a realizărilor poporului român 
prieten, care intr-un răstimp istoric 
foarte scurt a făcut ca România 
să devină una din țările industria
le avansate ale lumii. Dorim din 
suflet României socialiste frățești 
noi și mari succese". Semnează un 
grup de lucrători ai Muzeului re
voluției.

Întorci pagină cu pagină șl ci
tești cu bucurie alte și alte însem
nări scrise în același spirit de un 
grup de muncitori din orașul Perm 
din Ural, de uh grup de vizitatori 
ucraineni, de un cetățean din Alma 
Ata, de școlari din Dușambe etc.

Succesul de care se bucură ex
poziția „Partidul Comunist Român 
— organizatorul și conducătorul 
luptei poporului român pentru 
victoria socialismului" este încă o 
manifestare a sentimentelor de 
prietenie frățească și de prețuire 
pe care le nutresc oamenii sovie
tici față de poporul nostru și par
tidul său comunist.

Devalorizarea francului fran
cez a devenit efectivă de luni. 
Oficial, ea este doar începutul 
unui „plan de stabilizare". Pină 
la 15 septembrie guvernul va a- 
nunța un șir de măsuri econo
mice complimentare, aplicabile 
pe etape, care vor fi supuse 
dezbaterii parlamentului. Obiec
tivele planului amintit ar fi a- 
părarea puterii de cumpărare 
și lărgirea bazei dezvoltării eco
nomice. Eficacitatea devaloriză
rii va depinde deci de acest 
plan „de însănătoșire", pe care 
guvernul îl apreciază ca fiind de 
„interes național".

Scopul devalorizării — așa 
cum s-a anunțat oficial — este 
de a permite restabilirea echi
librului balanței comerciale a 
Franței prin favorizarea expor-
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ll Dezvoltarea schimburilor
comerciale sovieto-japoneze

Un nou
cabinet
iordanian

AMMAN 12 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a acceptat 
marți demisia guvernului premie
rului Abdel Moneim Al-Rifai — 
transmite din Amman agenția Reu
ter. însărcinat de suveranul iorda
nian, Bahjat Al-Talhouni a format 
în aceeași zi noul cabinet iorda
nian, în care au fost incluși și șapte 
membri ai guvernului precedent. în 
noul guvern, Abdel Moneim Al-Ri- 
fai deține funcția de vicepremier 
și ministru al afacerilor externe.

HOUSTON 12 (A-
gerpres). — Cei trei 
astronauți de pe ,A- 
pollo-U", Neil Arm
strong, Edwin Aldrin 
și Michael Collins au 
ținu t marți - la centrul 
spațial din Houston 
prima lor conferință de 
presă de la reîntoar
cerea pe Pămînt. Timp 
de o oră și jumătate 
astronauții au descris, 
in fața a peste 300 de 
ziariști din întreaga 
lume, istorica lor călă
torie. Cu ajutorul apa
ratului de filmat și al

fotografiilor luate, ei 
au reconstituit în fața 
celor prezenți și a mi
lioanelor de telespec
tatori drumul spre 
Lună, activitatea de 
pe „Marea Liniștii", 
precum și reîntoarce
rea pe Pămînt. „Mi-a 
fost mai ușor pe Lună 
decît în timpul simulă
rilor efectuate pe Pă
mînt. N-am avut nici 
o dificultate la coborî- 
rea scării în afara ulti
mei trepte, puțin mai 
înaltă, la care a tre-

buit să fiu mult mai 
atent pentru a evita 
pîlnia unei mici adin- 
cituri de teren în 
dreapta mea", a spus 
Armstrong. „Tndrep- 
tîndu-ne spre Pămînt, 
purtam în noi un oare
care regret, văzînd 
Luna dispărind, dar am 
fost, în mod cert, foar
te bucuroși cînd am re
văzut Pămîntul".

In încheiere, astro
nauții au răspuns la 
întrebările ziariștilor.

★ ★

In cadrul unei conferințe de presă, 
profesorul american Harold Urey, 
laureat al premiului Ndbel pentru 
chimie, a declarat că examinarea 
eșantioanelor aduse de pe Lună l-ar 
putea determina să-și schimbe opinia 
potrivit căreia Selena ar fi un corp 
ceresc atras de gravitația terestră. 
Teoria care susține că Luna este o 
parte desprinsă din Pămînt „este mai

demnă de 
Profesorul 
centrările foarte mari de titan des
coperite pe Lună par să se întindă 
pe o suprafață de aproximativ 50 de 
kilometri pătrați în Marea Liniștii. 
Dacă această ipoteză se confirmă, pu
tem declara că avem deja o mină de 
titan cum nu există încă pe Pămînt.

respect", a. afirmat el. 
Urey a adăugat că con-

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că firma comercială 
japoneză „Nizsho-Yvai Company", u- 
nul dintre partenerii activi ai organi
zațiilor de comerț exterior din 
U.R.S.S., a deschis la Moscova o re
prezentanță permanentă. Aceasta este 
cea mai mare firmă importatoare de 
materii prime și produse 
sovietice.

In prezent, 11 companii 
mari din Japonia, care 
interesele a 16 firme, au 
sovietică reprezentanțele lor oficiale, 
menționează agenția citată. Potrivit 
datelor oficiale, anul trecut volumul 
schimburilor comerciale cu Japonia a 
fost în valoare de 518,6 milioane ru
ble.

Un stimulent important pentru dez
voltarea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări îl constituie a- 
cordul general sovieto-japonez care 
Intră în vigoare în acest an și care 
prevede livrarea către U.R.S.S. de u- 
tilaj pentru modernizarea industriei 
forestiere din Orientul

industriale

comerciale 
reprezintă 

în capitala

îndepărtat.

agențiile de presă transmit
Președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S., A. N. 
KOSÎghin, care ’a hivitația șefului 

guvernului ungar, Jeno Fock, a făcut 
o scurtă vizită în Ungaria, a părăsit 
Budapesta. In cursul vizitei, A. N. 
Kosîghin a avut convorbiri cu condu
cători ai C.C. al P.M.S.U. și ai guver
nului Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar cu privire la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și unele probleme 
internaționale actuale.

>

Senatul S.U.A. a aprobat 
luni în unanimitate un amendament 
la legea privitoare la experimentarea, 
producerea, transportarea și stocarea 
armelor chimice și biologice. Amen
damentul prevede : interzicerea procu
rării de gaze toxice și biologice, 
indiferent de natura lor, interzicerea 
depozitării acestor arme în afara gra
nițelor S.U.A. fără aprobarea secreta
rului de stat și avertizarea prealabilă 
a guvernelor statelor interesate.

frăției de la Seul au între
prins acțiuni provocatoare 
în zilele de 3 și 7 august în sectorul 
central al zonei demilitarizate. Agen
ția precizează că forțele americano- 
sud-coreene au deschis foc de mor- 
tiere și blindate asupra localităților 
Hakdanri și Koknouton. In urma in
tervenției energice a unităților de gră
niceri ale Armatei populare coreene, 
invadatorii au fost alungați.

ceasta-, ocazie, Mohammed Attiqur 
Rahman a înmînat șahinșahului Ira
nului un mesaj din partea președinte
lui Pakistanului, generalul Yahia 
Khan.

Politica britanică privind 
vînzarea de armament ta
rilor din Orientul Apropiat nu va su
feri nici o schimbare — a precizat un 
purtător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Marii Britanii.

In Republica Ciad au 
aVUt 10C festivități prilejuite de 
aniversarea a nouă ani de la procla
marea independenței țării. Președintele 
Francois Tombalbaye a adresat cu 
acest prilej un mesaj către națiune în 
care s-a referit la drumul parcurs de 
Ciad în perioada care a trecut de la 
proclamarea independenței.

Primul ministru 
nat al Yemenului 
Mohsel el-Eini, a informat Consiliul 
Republican — organul puterii supre
me executive — că nu este în măsură 
să formeze un nou guvern, a anunțat 
postul de radio Sanaa.

desem- 
de Sud,

La Havana a sosit o de
legație a Partidului Comu
nist din S.U.A.,condusă de Pre- 

ședintele național al partidului, Henry 
Winston. Pe aeroportul „Jose Marti" 
oaspeții au fost întâmpinați de Ramiro 
Valdes Menendez, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Cuba, și de 
Carlos Rafael Rodriguez, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba.

A sporit numărul depu- 
taților care se opun aderă
rii Angliei la Piața comună 
— aceasta este concluzia unor sondaje 
în cadrul parlamentului britanic.

In Irlanda de nord au 
reizbucnit noi incidente între 
extremiștii protestanți și catolici. In 
cursul ciocnirilor au fost înregistrați 
mai mulți răniți.

Conducerea Consiliului 
General al Sindicatelor din 
Japonia (S.O.H.Y.O.) a PubR- 
cat programul său de acțiune pe ur
mătoarele luni ale anului. Programul 
prevede organizarea unor mitinguri în 
sprijinul denunțării Tratatului de 
Securitate japono-american, pentru 
retrocedarea cît mai grabnică și 
necondiționată a insulelor Okinawa.

După cum anunță agen
ția A.C.T.C., trupele ameri
cane și cele ale adminis-

Ancheta preliminară în
cepută la Nairobi în legă
tură cu asasinarea fostului 
ministru al economiei, Tom 
Mboya, a declanșat din nou încor

dare și neliniște în capitala kenyotă. 
Peste 300 de persoane, scrie cores
pondentul agenției Reuter, s-au adu
nat în fața clădirii unde se desfă
șoară ancheta și unde fusese adus 
presupusul asasin al lui Mboya. De
monstranții erau în majoritate mem
bri ai tribului Luo, căruia îi aparți
nuse și ministrul asasinat.

Autoritățile grecești l-au 
arestat pe generalul So- 
phocle Zanetis, care a detinul 
funcția de ministru al ordinii publice 
în cabinetul de tranziție înainte de 
lovitura de stat din aprilie 1967.

Negăsind nici un martor 
de incriminare, poliția din Los Ange
les a pus în libertate pe William 
Garrett, paznicul vilei din Bel Air 
în care au fost asasinate zilele trecute 
cinci persoane, printre care și actrița 
Sharon Tate, soția cineastului Roman 
Polansky. Pînă în prezent organele de 
cercetare penală n-au găsit încă pista 
care să conducă spre descoperirea in
fractorilor.

Incercînd să doboare 
recordul mondial la săritu
ra CU automobilul, cascadorul 
Jean Tomitch a căzut duminică seara 
victimă temerității sale. După o sări
tură de 30 de metri, executată la o 
viteză de aproape 100 km pe oră, 
automobilul lui Tomitch s-a scufun
dat în apele Senei, în fața a mii de 
spectatori. Cascadorul, imobilizat în 
automobilul său, s-a înecat.

tarilor și frinarea importurilor. 
Ca primă măsură, guvernul a 
blocat provizoriu (pentru o lună) 
prețurile tuturor produselor (ea-*?  
cepție fac cele de import).

Primele victime ale devalc 
zării sini muncitorii străini CuilF 
lucrează în Franța, în număr de 
aproape 3 milioane. Prin devalo
rizare ei pierd 11 la sută din 
modestele cîștiguri pe care le tri
mit familiilor lor din Spania, 
Portugalia, Grecia, Algeria etc. 
Turiștii, francezi aflați in străi
nătate pierd și ei o sumă echi
valentă cu trei zile din conce
diul lor; tarifele la cursele in
ternaționale ale avioanelor, va
poarelor și trenurilor franceze 
sint majorate. Pe plan economic, 
toate prețurile produselor impor
tate vor fi majorate cu 12,5 la 
sută, măsură ce are drept scop 
să frîneze ieșirea devizelor din 
țară. Materiile prime vor costa 
mai scump, ceea ce se va re
percuta, implicit, asupra prețu
rilor in general: Deși s-a anun
țat blocarea prețurilor, specia
liștii prevăd o nouă creștere a 
costului vieții intre 2,5—i la sută. 
Dacă se ține seama că ritmul a- 
cestei creșteri a fost de 6—7 la 
sută in ultimul an. atunci cos
tul vieții va crește cu circa (0 
la sută în 1969. /

Devalorizarea a blocat teii,' 
porar și Piața comună șl se 
prevede scumpirea unor produse 
agricole franceze în perioada ur
mătoare. După îndelungi și fur
tunoase dezbateri, miniștrii agri
culturii și de finanțe ai „celor 
șase" au adoptat un plan de 
măsuri pentru a apăra Piața 
comună agricolă de invazia pro
duselor agricole franceze mai 
ieftine și spre a se împiedica, 
totodată, o creștere bruscă a pre
țurilor agricole în Franța. La 
Bruxelles partenerii Franței din 
C.E.E. au adus vii critici pentru 
faptul de a nu fi fost consultați 
înaintea adoptării de către gu
vernul francez a măsurii de de
valorizare a francului.

Reacțiile defavorabile ale cen
tralelor sindicale și ale unor par
tide politice din opoziție față de 
devalorizare lasă să se între
vadă o toamnă agitată pe plan 
social. Biroul Politic al P.C.F. a- 
rată într-o declarație că devalo
rizarea este in detrimentul ma
selor largi populare, ea avanta- 
jind, în schimb, marile firme. A- 
firmind că în acest mod se iau 
înapoi oamenilor muncii cuceri
rile lor din mai 1968, Biroul Po
litic enumeră dezavantajele a- 
cestei operații pentru masele 
largi: majorarea prețurilor, am
putarea puterii de cumpărare a 
salariaților, agravarea șomajului. 
P.C.F. cheamă la organizarea u- 
nor largi acțiuni pentru apăra
rea revendicărilor oamenilor 
muncii. Critici severe s-au înre
gistrat și din partea aripii de 
stingă a U.N.R.

Marți au început convorbiri în
tre ministrul muncii și centra
lele sindicale asupra consecințe
lor devalorizării.

Stare de alertâ la bursa lon
doneză. Devalorizarea francu
lui francez a provocat luni o 
scădere a cursului lirei sterline, 
apreciată de observatori ca 
cea mai însemnată de la criza 
monetară occidentală din luna 

noiembrie 1968

’0.
i '

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi, a primit luni 
pe guvernatorul Pakistanului de vest, 
Mohammed Attiqur Rahman, care face 
o vizită în 
ministru Amir Abbas Hoveida. Cu a-

Iran la invitația primului

Un puternic cutremur de 
pămînt a f°st înregistrat hmi seara 
în Japonia. Intensitatea cutremurului 
la epicentru, localizat la 60 de km est 
de Insula Hokkaido, a atins 8,3 grade 
pe scara Richter, fiind egală cu a cu
tremurelor care au devastat orașul San 
Francisco în 1906 și Alaska în 1964. 
Potrivit datelor preliminare, nu au fost 
înregistrate victime și pagube mate
riale, datorită faptului că zonele 
în care s-au resimțit șocurile de inten
sitate maximă sînt relativ slab popu
late.

Un nou satelit experi
mental de aplicații tehnolo
gice a ^ost tansat ta centrul spațial 

de la Cape Kennedy. Satelitul urmea
ză să fie înscris miercuri pe orbita sa 
definitivă.

Curtea revoluționară din 
Brazzaville a pronunțat verdictul 

în procesul intentat fostului ofițer 
congolez Albert Ndouna și altor patru 
persoane, acuzate de a fi complotat 
în vederea răsturnării actualului gu
vern. Ndouna a fost condamnat la 
cinci ani închisoare, iar celelalte patru 
persoane au fost achitate.
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