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Gîndurile țării, ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, tineri și vîrstnici, ale între
gului popor, se îndreaptă în aceste zile spre 
Congresul al X-lea al P.C.R., spre marele forum 
unde cei mai buni fii ai națiunii hotărăsc, în 
numele și cu împuternicirea noastră, a tuturora, 
drumul dezvoltării și înfloririi viitoare a Româ
niei socialiste.

Cu puternic interes, cu înflăcărată si unanimă 
adeziune a fost primit de comuniști, de întreaga 
noastră opinie publică Raportul prezentat în 
prima zi a Congresului de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Dînd glas acestor sentimente, încrederii nețăr
murite cu care întreaga națiune urmează parti
dul, unanimității cu care poporul 
primă deplina aprobare față de

care Congresul este chemat să le adopte, față 
de întreaga politică internă și externă a parti
dului, pe adresa Congresului sosesc în aceste 
zile nenumărate telegrame și scrisori din în
treaga țară. Redăm în cele ce urmează frag
mente din aceste mesaje care se constituie în
tr-o amplă manifestare a atașamentului la cauza 
socialismului și comunismului, a unității indes
tructibile dintre partid și popor, a dragostei 
nețărmurite cu care întregul popor român, ho- 
tărît să nu precupețească nici un efort pentru 
înfăptuirea programului de dezvoltare multila
terală a țării aflat în dezbaterea Congresului, 
înconjoară partidul în fruntea căruia se află 
cel mai iubit
CEAUȘESCU.

cald »aiul delega-

reprezen-Comunist tovarășul

în »ala Palatului Republicii 
Socialiste România au conti- 

-Tnuat Joi lucrările celui de-al 
X-lea Congres el Partidului 
Comunist Român.

La deschiderea ședinței de. 
dimineață, delegații și invita
ții au salutat cu puternice 
aplauze sosirea în sală a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători ai par
tidului, precum șl a delegații
lor do peste hotare partici
pante Ia Congres.

Ședințele de dimineață au 
fost prezidate de tovarășii 
Alexandru Sencovlci și 
Gheorghe Stoica. înainte de 
inoeperea lucrărilor a fost 
adresat un cald salut delega
țiilor de peste hotare sosite 
in «ursul zilei de miercuri i 
delegația Frontului Național 
da Eliberare din Vietnamul 
de Sud, condusă de tovarășul 
Nguyen Van Kuang, membru 
al C.C. al F.N.E. j 
tantul Partidului 
din Guadelupa, 
Evremond Gene, secretar ge
neral al Partidului Comunist din Guadelupa; reprezentantul Partidului Comunist 
Paraguayan, tovarășul Hugo 
Campos, membru al Biroului Politio al C.C. al P.C. Paraguayan ; reprezentantul Partidului Comunist Tunisian, to
varășul Mohammed Harmel, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Tunisian, delegația Partidului Democrat din Guineea, condusă de 
tovarășul Mami Kouyate, director în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Guineea. Salutul adresat delegațiilor străine a fost subliniat de întreaga asistență cu vii aplauze.Au început apoi dezbaterile generale la Raportul C.C. al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la activitatea P.C.R. în perioada dintre Congresul al IX-lea și Congresul al X-lea și sarcinile de viitor ale partidului, precum și la celelalte documente supuse Congresului.Au luat cuvîntul tovarășii i 
Dumitru Popa, prim-secretar al Comitetului municipal — București al P.C.R., delegat al Organizației de partid a Capitalei, Ion Mircea Popa, director general al Uzinelor constructoare de mașini — Reșița, delegat al organizației județene de partid —• Caraș- Severin, Mihai Chira, maistru 

Ia Rafinăria — Brazi, delegat al organizației județene de partid — Prahova, Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., delegat al organizației județene de partid — Brașov, 
Dumitru Tudosie, președintele Cooperativei agricole de producție — Stoicănești, delegat al organizației județene de partid — Olt, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, delegat al organizației de partid a Capitalei, 
Maria Magdalena-Fanbank, șefă de echipă la Fabrica de confecții „Mondiala“ din Satu Mare, delegată a organizației Județene de partid — Satu 
Mare, Alexandru Boabă, ministrul industriei chimice, delegat al organizației județene de partid — Neamț, Mihai Telescu, prim-secretar al comitetului județean — Timiș al P.C.R., delegat al organiza-
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ției Județene de partid — Timiș, Gheorghe Năstase, prim- secretar al Comitetului județean — Argeș al P.C.R., • delegat al organizației județene de partid — Argeș, Istvan Peterfi, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, delegat al organizației județene de partid — Cluj.Tot în ședința de dimineață, tovarășul K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., a rostit o cuvîntare de salut, a înmînat Prezidiului Congresului mesajul adresat de Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice Congresului al X-lea al P.C.R. și a oferit în dar o statuetă reprezentînd pe V.I. Lenin. Tovarășul Gheorghe Stoica, care prezida ședința, a mulțumit șefului delegației sovietice pentru mesajul și darul din partea C.C. al P.C.U.S., în care „noi vedem un simbol al prieteniei dintre partidele și popoarele noastre“.

Tovarășa Dolores Ibarruri, președinta P.C. din Spania, a adus Congresului P.C.R. salutul Partidului Comunist din Spania. Mulțumindu-i, președintele ședinței, a exprimat „solidaritatea noastră comunistă cu lupta eroică a comuniștilor, spaniol“.Salutul muncesc din Vietnam, _a fost rostit de
Van Kinh, partidului, sajul C.C. ce muncesc sat Congresului al X-lea al P.C.R. Președintele ședinței a mulțumit pentru mesaj și cuvîntul de salut, legația vietnameză „să transmită conducerii celor ce muncesc nam, tuturor i poporului frățesc al Republicii Democrate Vietnam sentimentele de prietenie și soli

rugind de-Partidului : din Viet- comuniștilor,

daritate internationalists ale comuniștilor români, ale întregului nostru popor, față de lupta eroică pe care o duc împotriva agresiunii imperialismului american, pentru libertate și independență națională, sentimente reafirmate cu claritate în Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu“.Congresul a fost salutat apoi de tovarășul Giancarlo Pajetta, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii Comitetului Central al Partidului Comunist Italian. Președintele ședinței a mulțumit conducătorului delegației Partidului Comunist Italian pentru salutul adresat Congresului nostru.In repetate rînduri, cuvîntă- rile rostite de conducătorii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești au fost subliniate cu vii aplauze de toți cei prezenți în sala Congresului.La încheierea ședinței de dimineață, delegații și invitațiiau primit cu satisfacție și en-# tuziasm vestea că pe adresa

Congresului, tovarășuluiNicolae Ceaușescu, au sosit 1265 de telegrame și scrisori prin care organe și organizații de partid, colective de oameni ai muncii din întreaga țară aduc un călduros salut celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.După-amiază ședințele Congresului au fost prezidate de tovarășii Janos Fazekas și Ta
mara Dobrin.Intîmpinat cu aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., delegat al organizației județene de partid — Timiș. In continuarea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii i Petru 
Roman, director general al Centralei cărbunelui — Petro- șeni, delegat al organizației de partid Hunedoara, Eugen Bar- bu, scriitor, delegat al organizației județene de partid — Brașov, Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, delegat al organizației județene de partid — Mureș, Nicolae Teodorescu, decan al Facultății de matematică a Universității din București, delegat al organizației de partid a Capitalei, 
Eduard ședințele lor muncii germană din România, delegat al organizației județene de partid — Brașov. Tovarășul Gheorghe Vasilichi a prezentat raportul Comisiei de validare, care a fost aprobat în unanimitate de delegații la Congres.In ședința de după-amiază au rostit cuvîntări de salut tovarășii s Mialko Todorovici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Aii 
Yata, secretar general al Partidului Eliberării și Socialismului din Maroc, Jozeî 
Tejchma, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Tovarășa Tamara Dobrin — care prezida ședința — a mulțumit oaspeților pentru saluturile a- dresate Congresului.In numele delegației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, a salutat Congresul tovarășul Ngu- 
yen Van Quang, membru al Comitetului Central al Fron-

Eisenburger, pre-Consiliului oameni- de naționalitate
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Răspunderea științei

în edificarea României
socialiste

Acad. E. MACOVSCHIAm luat cunoștință, cu adînc interes, de conținutul Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al X-lea Congres al P.C.R., eveniment de o excepțională însemnătate în viața poporului român.Nu poți să nu vibrezi de emoție, de adînc și înălțător sentiment de recunoștință față de partid pentru imaginea de deosebită forță și frumusețe pe care o propune țării, viitorului ei. Și, ca om de știință, nu poți să nu te simți mîndru de locul de cinste și răspundere ce-i este conferit științei în ansamblul eforturilor de dezvoltare și înflorire a țării, de însemnata contribuție pe care sînt chemați să și-o aducă oamenii de știință în asigurarea progresului neîntrerupt al țării.Partidul și statul nostru au adoptat, în ultimii ani, măsuri menite să creeze un cadru prielnic dezvoltării și orientării activității științifice spre o mai largă contribuție la lărgirea bazei de materii prime și substanțe utile, a bazei energetice, la conceperea de noi tehnologii, șini și utilaje, la soiuri de plante într-un cuvînt la blemelor legate social-economică varea acestor sarcini de mare

ma- crearea de noi și animale — rezolvarea pro- de dezvoltarea a țării. Rezol-

„Oamenii muncii din JU
DEȚUL VRANCEA — se a- 
rată într-una din telegrame — au ascultat și au primit cu viu interes și deplină satisfacție Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al IX-lea și Congresul al X-lea și sarcinile de viitor ale societății noastre, prezentat de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Din acest document de o excepțională însemnătate teoretică și practică se desprinde cu limpezime imaginea României de mîine, a unei Românii cu o economie modernă, multilateral dezvoltată, capabilă să valorifice la un înalt nivel rezervele materiale și umane ale țării. Locuitorii acestui străvechi ținut românesc, Vrancea, aprobă din toată inima prevederile cuprinse în Raportul Comitetului Central cu privi- 

răspundere, creșterea contribuției cercetării științifice originale în dezvoltarea economiei naționale impun, așa cum arăta în cuvîntul său secretarul general al partidului, o mare concentrare a muncii de cercetare spre problemele esențiale ale edificării economice a socialismului în țara noastră. Fără îndoială, prin eliminarea fărîmiță- rii rețelei unităților de cercetare cu același profil care mai dăinuie, din păcate, astăzi, prin gruparea lor în puternice unitati, aportul cercetării științifice la rezolvarea sarcinilor mari ce-i stau în față va crește într-o măsură considerabilă. De asemenea, o contribuție substanțială la apropierea cercetării științifice de problemele concrete ale producției o va avea, desigur, trecerea activității instituțiilor de cercetare pe principiul gestiunii economice proprii. Este astăzi, mai mult ca oricînd, în mod imperios necesar să se totul pentru ca ciclul cetare - proiectare - producție se scurteze pentru ca ducția să beneficieze cît rapid, în mod nemijlocit de rezultatele cercetării științifice. Criteriul de bază al aprecierii valorii unei lucrări de cercetare este astăzi pretutindeni cel al contribuției pe care ea o aduce

facă cer- să promai

(Continuare în pag. a Vil-a) 

re la dezvoltarea economică, culturală, la ridicarea nivelului de trai. Ei dau o înaltă a- preciere activității și statului nostru, de responsabilitate, de partid față de cialismului și păciiUn salut fierbinte și urări de succes deplin lucrărilor celui de-al X-lea Congres al partidului a sosit și din partea 
MINERILOR DIN VALEA 
JIULUI. „Raportăm delegați- lor la Congres — se spune în telegrama pe care au adresat-o — că în abatajele și galeriile exploatărilor miniere din Valea Jiului, la prepara- țiile de cărbune s-a muncit cu multă însuflețire, cu elan și entuziasm pentru a cinsti mărețul eveniment așa cum se cuvine. Planul producției nete a fost depășit în șapte luni cu 50 000 tone cărbune, cel al producției globale industriale cu 26 milioane lei, obținîndu-se economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 5,3 milioane lei. Hotărîrea noastră fermă este de a contribui și mai departe cu toate forțele și priceperea noastră la traducerea în viață a programului pe care îl va adopta Congresul, convinși fiind că

demnității
NOASTRE

A doua zi a Congresului, 
desfășurîndu-se în aceeași at
mosferă de entuziasm și pa
siune creatoare, de analiză 
profundă a prezentului și de 
scrutare lucidă a viitorului, 
ne întărește convingerea că 
sîntem martorii unor clipe în 
care, dezvăluindu-se plenar, 
înțelepciunea și capacitatea 
poporului nostru — condus de 
partid — de a-și limpezi des
tinele, acordă timpului țării 
un plus de prestanță și, impli
cit, un plus de semnificație. 
Sub marea cupolă a sălii 
Congresului răsună încă ecotd 
cuvintelor rostite în ajun de 
către secretarul general al 

Însemnări din sala 
CONGRESULUI

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, răsună, de aseme
nea, cuvîntul celorlalți rapor
tori ai înaltului forum al co
muniștilor. cuvinte care, în- 
mănunchiate, reprezintă ex
presia elocventă a spiritului 
colectiv pe care partidul înțe
lege să-l imprime tuturor de
mersurilor noastre și, totodată, 
o expresie supremă a aspira
țiilor care ne animă. Marea 
dezbatere s-a înscris, astfel, 
prin tot ceea ce reprezintă și 
prin tot ceea ce aduce în fața 
țării, pe orbita determinată de 
felul de a fi al poporului nos
tru, de stilul său propriu de 

acesta reprezintă programul înfloririi României“.„Noi, constructorii COMBI
NATULUI SIDERURGIC DE 
LA GALAȚI — se spune în- tr-o telegramă — în frunte cu comuniștii, alături de întregul popor român, trăim în a- ceste zile evenimentul de însemnătate istorică: desfășurarea lucrărilor celui de-al X-lea Congres al partidului nostru Iubit. Conștienți de a- dînca semnificație politică, socială și economică a Congresului care dezbate cu o înaltă răspundere și competență viitorul României, toți salariații întreprinderii de construcții și montaje siderurgice din Galați, mobilizați de organele și organizațiile de partid, și-au concentrat eforturile pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor și angajamentelor asumate și pot să raporteze astăzi partidului, celui de-al X-lea Congres că și-au făcut pe deplin această îndatorire patriotică.Cu legitimă mîndrie, raportăm Congresului că planul pe primele opt luni ale anului a fost îndeplinit, realizînd o producție suplimentară de pes-

( Continuare în pag. a Vil-a)

a-și orîndui existența, destine
le, viitorul.

Urcînd la tribuna Congresu
lui, delegații au acordat o 
înaltă prețuire bilanțurilor șl 
planurilor de viitor prezentate 
poporului de către conducă
torii partidului si statului nos
tru și, în același timp, au ve
nit în întîmpinarea acestor 
bilanțuri și planuri cu gînduri 
izvorîte din experiența lor pro
prie, cu propuneri și sugestii 
de preț, decantate de-a lun
gul laborioasei activități des
fășurată de colectivele de 
muncă pe care le reprezintă. 
Cuvîntul lor, axat firesc pe linia 
de sens a Raportului Comite

tului Central al partidului, ca 
elemente care exprimă și ma
terializează ansamblul vastei 
activității creatoare a partidu
lui nostru, aduc în marea 
sală a Congresului ritmul de 
muncă și viață al întreprinde
rilor, al ogoarelor, al instituții
lor, al întregului nostru po
por. Putem spune, astfel, că 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului se dovedește a fi, 
încă de la începuturile sale, o 
amplă unitate productivă, 
complex și armonios structura-

IME PURCARU
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RAPORT CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE CE SE PROPUN
A FI ADUSE STATUTULUI PARTIDULUI COMUNIST

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL VIRGIL TROFIN
STIMAȚI TOVARĂȘI,Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, ale cărui documente pregătitoare au fost discutate în toate organizațiile de partid, cu toți comuniștii și oamenii muncii, este chemat să facă bilanțul rezultatelor obținute de poporul nostru după Congresul al IX-lea, să stabilească căile dezvoltării societății noastre în viitorii cinci ani și liniile directoare ale progresului economiei pînă la sfîrșitul deceniului următor, să sintetizeze, prin hotărî- rile sale, voința și aspirațiile întregului partid, ale întregii națiuni.Congresul are loc în anul jubiliar al celei de a XXV-a aniversări a eliberării patriei. în perioada scurtă din punct de vedere istoric, care a trecut de la eliberare, pe baza politicii partidului, prin munca eroică a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, s-au asigurat victoria definitivă a socialismului, dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție pe baza industrializării, cooperativizarea și dezvoltarea agriculturii, avîntul învă- țămîntului, științei și culturii, creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc, transformarea României într-o țară socialistă, în care poporul, sub conducerea partidului comuniștilor, a devenit pentru totdeauna stăpînul și făuritorul destinelor sale (Vii a- 

plauze).Raportul Comitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, examinează în mod aprofundat dezvoltarea economică, politică și social-culturală a țării, activitatea desfășurată de partid, schimbările înnoitoare petrecute în societate și stabilește în mod creator, cu rigurozitate științifică marxist-le- ninistă, corespunzător actualului stadiu al dezvoltării societății noastre și specificului țării, măsurile ce urmează a fi luate în vederea asigurării dezvoltării multilaterale a socialismului în patria noastră. Acest document reprezintă o amplă sinteză a experienței, a modului de a gîndi și a acționa al Partidului Comunist Român, o analiză profundă a politicii sale interne și externe, care este pătrunsă de un înalt spirit de responsabilitate față de poporul nostru, față de cauza unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a luptei pentru apărarea păcii în întreaga lume.Succesele remarcabile dobîndite în construcția socialistă, în perioada de după Congresul al IX-lea, demonstrează vasta activitate organizatorică și politică desfășurată în acești ani, spiritul novator promovat de partid în întreaga viață socială, înalta competență cu care Partidul Comunist Român își îndeplinește rolul de forță conducătoare a națiunii noastre socialiste. Mai mult ca oricînd partidul se afirmă ea o puternică forță politică adînc înrădăcinată în realitățile țării, care polarizează și călăuzește energiile creatoare ale oamenilor muncii de la orașe și sate, îndeplinin- du-și cu succes misiunea istorică de a călăuzi poporul pe drumul socialismului și comunismului. (Aplauze).Una din caracteristicile dezvoltării partidului nostru — așa cum s-a subliniat în raportul prezentat de tovarășul Ceaușescu — constă în aceea că, pe de o parte, el s-a manifestat ca promotor al înnoirilor în societate, iar pe de altă parte, el însuși și-a perfecționat activitatea, structura organizatorică, metodele de acțiune, ceea ce a avut drept rezultat creșterea capacității sale de mobilizare a maselor, de influențare a proceselor sociale. S-a confirmat astfel, încă o dată, adevărul că succesele în construcția socialistă sînt legate inseparabil de forța organizatorică, politică și ideologică a partidului comunist. (Vii aplauze).Pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, Comitetul Central a aplicat o seamă de măsuri deosebit de importante pentru perfecționarea muncii de partid, care au determinat întărirea organizatorică și politică a partidului, a unității și coeziunii rîndurilor sale, întărirea legăturilor cu masele, dezvoltarea, democrației interne, îmbunătățirea formelor și metodelor de conducere a întregii activități economice și sociale.Partidul nostru, luînd în ultimii ani măsuri hotărîte pentru înlăturarea u- nor practici negative din trecut, care alimentau subiectivismul și arbitra- riul în adoptarea unor hotărîri, în aprecierea unor cadre, favorizau abuzul și ilegalitatea, a restabilit adevăruri din istoria sa, a demonstrat înaltul său grad de maturitate și principialitate și îndeosebi a statornicit asemenea norme de activitate încît să nu se mai repete niciodată astfel de metode și practici, pentru respectarea cu strictețe a principiilor statutare și normelor democratice în viața de partid, pentru respectarea legalității socialiste.Una din principalele măsuri luate o constituie promovarea largă și aplicarea consecventă a principiului muncii și conducerii colective în activita

tea Comitetului Central, în munca organelor locale de partid, precum și a organelor de stat, a organizațiilor de masă și obștești, crearea unor largi posibilități pentru participarea comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.O atenție deosebită s-a acordat întăririi continue a rîndurilor partidului. în prezent, partidul nostru cuprinde 1 924 500 comuniști. Creșterea numărului membrilor partidului în ultimii patru ani cu aproape o jumătate de milion oglindește influența și prestigiul de care se bucură în rîn- durile clasei muncitoare, ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Compoziția socială a partidului, în care aproape 43 la sută din membri sînt muncitori, 28 la sută țărani, 23 la sută intelectuali și funcționari, reflectă caracterul său de avangardă a clasei muncitoare, modificările petrecute în societatea noastră și în structura populației. Partidul nostru are cele mai puternice organizații în întreprinderi. în industria metalurgică, carboniferă, petrolieră, în industria construcțiilor de mașini și chimică între 27 și 36 la sută din totalul salariaților sînt membri ai P.C.R. Existența a peste 820 000 de comuniști în mediul rural este o dovadă a faptului că și la sate partidul are organizații puternice, capabile să asigure aplicarea politicii sale în agricultură. Ca expresie a încrederii în linia politică și în ideologia partidului, în rîndurile sale își desfășoară activitatea un mare număr de intelectuali. Compoziția națională a partidului corespunde structurii naționale a populației din țara noastră.Ca semn al înaltei prețuiri a activității desfășurate permanent în mișcarea revoluționară și muncitorească, în anii regimului burghezo-moșieresc, pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului s-a. acordat stagiu de partid din ilegalitate unui mare număr de tovarăși. Este important de subliniat că din rîndurile partidului fac parte alături de tovarăși cu o bogată experiență politică revoluționară și un mare număr de oameni tineri. Peste 24 la sută din membrii de partid au vîrsta pînă la 30 ani, iar 36 la sută între 31 și 40 ani.Avînd o compoziție corespunzătoare rolului și misiunii sale, organizații de partid puternice în toate sectoarele vieții economice și sociale, o linie politică științifică, marxist-leninistă, o bogată experiență politică și organizatorică, fiind indisolubil legat de mase, Partidul Comunist Român se prezintă la al X-lea Congres ca o forță monolită și combativă, cu o unitate și coeziune de nezdruncinat, strîns unit, mai mult ca oricînd, în jurul Comitetului Central, în frunte cu secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puternice).

TOVARĂȘI,Examinînd conținutul actualului Statut al P.C.R., Comitetul Central al partidului a ajuns la concluzia că principiile și normele ce le cuprinde corespund caracterului și rolului pe care-1 are partidul. Pentru a reflecta schimbările survenite în organizarea partidului ca urmare a îmbunătățirii structurii ad- ministrativ-teritoriale a țării, pentru a preciza mai bine atribuțiile organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice, politice, sociale și culturale, pentru a sintetiza procesele înnoitoare și experiența acumulată în activitatea partidului, este însă necesar să se aducă unele modificări și completări actualelor prevederi ale Statutului.Întrucît textul Statutului cu schimbările survenite a fost distribuit tuturor delegaților, mă voi opri la caracteristicile și sensul principalelor îmbunătățiri ce se propun discuției și aprobării Congresului. Modificările ce se preconizează converg spre creșterea rolului conducător al Partidului Comunist Român în opera de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste, întărirea sa politică și organizatorică, lărgirea atribuțiilor organelor și organizațiilor de partid, dezvoltarea democrației interne, respectarea fermă a disciplinei de partid, stimularea participării mai active a tuturor comuniștilor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului.Experiența țării noastre, practica socială atestă că pe măsura înaintării societății pe calea socialismului, a creării premiselor materiale și spirituale în Vederea trecerii spre comunism, sporirea rolului conducător al partidului, perfecționarea organizării, a metodelor și formelor sale de munca constituie o necesitate obiectivă.Prih caracterul, ideologia și structura sa, prin scopurile proclamate și activitatea desfășurată, Partidul Comunist Român este cea mai înalță formă de organizare a clasei muncitoare, detașamentul ei de avangardă, • forța politică conducătoare în Republica Socialistă România. Partidul Comunist Român își întemeiază întreaga 

sa activitate pe învățătura marxist- leninistă, aplicînd-o în mod creator la condițiile și particularitățile specifice țării noastre, slujind cu fidelitate interesele și năzuințele vitale ale poporului. în patria noastră clasa muncitoare este clasa conducătoare a societății, care în strînsă alianță cu țărănimea, în unire cu intelectualitatea și celelalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, luptă pentru progresul continuu al orînduirii noastre socialiste. înscriind pe stindardul său drept țel suprem construirea societății fără clase — societatea comunistă — partidul nostru reprezintă interesele legitime ale tuturor oamenilor muncii, constituie factorul fundamental al cimentării unității în-

tregului popor, a marii familii a României socialiste. Ținînd seama de aceste realități s-au adus unele îmbunătățiri și s-a dat o formulare, după cum ați remarcat, cred, mai precisă unor prevederi din capitolul I al Statutului.Consecvent politicii sale internaționaliste, ținînd seama de tezele recunoscute, care trebuie să stea la baza relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, în Statut se arată că Partidul Comunist Român, pornind de la principiile marxism- leninismului, ale internaționalismului proletar, egalității depline în drepturi, independenței și neamestecului în treburile interne, de la dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia sa politică, întreține legături de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești frățești, aducîndu-și contribuția activă la întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în lupta împotriva imperialismului, pentru triumful cauzei socialismului și comunismului. Totodată, Partidul Comunist Român dezvoltă legături de colaborare cu mișcările revoluționare, socialiste, muncitorești, democratice și progresiste din întreaga lume. Credincios, încă de la crearea sa, ideilor nobile ale solidarității internaționale de clasă, partidul nostru s-a afirmat și se afirmă, prin întreaga sa politică internă și externă, ca un detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Aplauze puternice).Una din caracteristicile esențiale ale îmbunătățirilor ce se propun a fi aduse Statutului este precizarea cu mai multă claritate și completarea prevederilor referitoare la căile și mijloacele prin care partidul își îndeplinește rolul de conducător în societate. Considerînd pe deplin actuale cuvintele lui Lenin că „prima sarcină a oricărui partid al viitorului este aceea de a convinge majoritatea poporului de justețea programului său și a tacticii sale“’, partidul nostru comunist, integrat organic în viața socială, concepe și exercită în practică rolul de forță conducătoare nu în mod declarativ sau prin măsuri de
___________ x

’ V. I. Lenin — „Opere complete“ voi. 36, Editura Politică, 1965, pag. 181. 

ordin administrativ, ci prin linia sa politico-ideologică, care jalonează activitatea curentă și de perspectivă a tuturor compartimentelor operei de edificare a socialismului, prin ampla activitate politico-ideologică și organizatorică pentru cunoașterea, însușirea și aplicarea de către comuniști și masele largi a politicii sale interne și externe.Viața a demonstrat ca o axiomă că întărirea continuă a poziției conducătoare a partidului în societate este condiționată în ultimă instanță de activitatea fiecărui comunist, de munca fiecărei organizații de partid, în condițiile actuale, cînd partidul nostru cuprinde în rîndurile sale a- proape 14 la sută din populația majoră a țării, cînd efectivul partidului este

format în mare parte din oameni tineri, trebuie să acordăm o atenție deosebită îmbunătățirii activității tuturor organizațiilor de partid, creșterii răspunderii fiecărui comunist pentru înfăptuirea politicii și hotărîrilor partidului. Iată de ce organizațiile de partid, prin întreaga lor muncă organizatorică și politică, printr-o intensă și dinamică viață de partid, trebuie să asigure în primul rînd înarmarea politico-ideologică a tuturor comuniștilor, însușirea aprofundată de către aceștia a învățăturii marxist- leniniste, a politicii partidului, ridicarea calificării profesionale și lărgirea orizontului1 lor de cultură generală. Fiecare membru de partid, prin întreaga muncă și comportare, prin poziția sa înaintată, spiritul său de abnegație, are datoria să fie întotdeauna exemplu în îndeplinirea sarcinilor economice, politice și sociale în domeniul și locul în care activează, să desfășoare o intensă activitate de convingere și mobilizare a celorlalți oameni ai muncii la înfăptuirea programului partidului de dezvoltare multilaterală a orînduirii noastre socialiste. Pornind tocmai de la cerințele sporirii contribuției comuniștilor la înfăptuirea misiunii ce-i revine partidului de a înălța edificiul socialismului și comunismului pe pă- mîntul României, paragrafele din Statut referitoare la îndatoririle și drepturile membrilor de partid, atribu- țiunile și sarcinile organizațiilor de bază de partid au fost completate și îmbunătățite.Este de datoria tuturor organelor și organizațiilor de partid să a- corde în continuare toată atenția creșterii rîndurilor partidului, întăririi organizațiilor de partid din întreprinderi, din cooperative agricole de producție, de pe șantiere de construcții și din toate celelalte unități economice și instituții, prin primirea în partid a celor mai înaintați muncitori, țărani, intelectuali, care se dovedesc prin munca și trăsăturile lor politice și morale demni de înalta calitate de membru al Partidului Comunist Român.
TOVARĂȘI,Statutului partidului i s-au adus unele îmbunătățiri, care dezvoltă atribuțiile Congresului partidului și sporesc răspunderile Comitetului Cen

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

Sînt comitete de partid ca cel al municipiului București, ale județelor Timiș, Brașov, Galați și altele, care au acumulat în acest domeniu o valoroasă experiență, care merită a fi generalizată.Trebuie să asigurăm în întreaga muncă de partid, începînd de la Comitetul Central și pînă la organele locale de partid, o mai bună organizare a muncii pentru aplicarea și controlul îndeplinirii hotărîrilor. Membrii comitetelor de partid și ceilalți activiști trebuie să se afle cea mai mare parte a timpului în organizațiile de partid, să aibă legături permanente cu oamenii, să cunoască cît mai bine activitatea practică ce se desfășoară în unitățile economice și în instituții, asigurînd controlul îndeplinirii hotărîrilor, îndrumarea organizațiilor de partid în organizarea Și desfășurarea activității în vederea aplicării lor în viață.Comitetele județene de partid au datoria să dea o atenție deosebită îmbunătățirii activității tuturor comitetelor de partid și consiliilor populare comunaje, care, folosind din plin condițiile create și atribuțiile acordate în urma reorganizării administrativ-te- ritoriale, sînt chemate să joace un mare rol în dezvoltarea economică și social-culturală a localităților rurale.Trebuie spus că la existența unor neajunsuri în activitatea organelor locale contribuie și deficiențele din munca unor ministere și organe centrale de stat. Unele dintre acestea trimit la județe un mare număr de circulare și adrese, cer multe explicații scrise. Numai Ministerul Industriei Alimentare a trimis organelor locale și unităților în subordine, în cursul anului trecut, 136 000 adrese, circulare, instrucțiuni etc. Mulți secretari ai comitetelor de partid, directori de întreprinderi și instituții critică, pe bună dreptate, faptul că în unitățile lor vin multe cadre din organele centrale, care deseori se rezumă la constatări, sustrag specialiștii și alte cadre de la muncă prin numeroasele ședințe și analize, fără a ajuta în mod efectiv la rezolvarea problemelor. De aceea, după cum reiese din raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar ca ministerele și instituțiile centrale, toți comuniștii care lucrează în organele centrale de stat să-șî organizeze mai bine activitatea, să simplifice aparatul, să pună capăt manifestărilor și practicilor birocratice, să asigure rezolvarea operativă a problemelor și să acorde un mai mare ajutor unităților economice, organelor locale de stat, în înfăptuirea sarcinilor și a programului pe ca- re-1 va adopta Congresul partidului 
nostru. (Aplauze puternice).

TOVARĂȘI,

Unitatea de voință și acțiune a întregului partid, cadrul propice mobilizării tuturor forțelor la elaborarea și aplicarea liniei politice a partidului sînt garantate de aplicarea consecventă a centralismului democratic principiul fundamental al structurii organizatorice și al activității sale — care îmbină armonios conducerea centrală cu inițiativa organelor și organizațiilor locale.Sensul fundamental al întăririi și dezvoltării democrației interne de partid este de a asigura în toate organele și organizațiile de partid climatul prielnic dezbaterilor creatoare, posibilitatea ca fiecare comunist să-și expună liber și deschis opinia asupra problemelor puse în discuție, să aducă o contribuție efectivă la hotărîrile și măsurile ce se adoptă, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului. Experiența ultimilor ani, cînd Comitetul Central al partidului a încetățenit în sistemul său de lucru consultarea activului, a masei comuniștilor și a oamenilor muncii asupra tuturor problemelor esențiale ale politicii interne și externe, a confirmat întru totul justețea acestei practici democratice. Pornindu-se de la această experiență pozitivă, în Statut s-a înscris o nouă prevedere referitoare la obligativitatea organelor de partid de a supune în prealabil unei largi dezbateri în organizațiile de partid și cu oamenii muncii principalele măsuri privind activitatea economică și social-culturală ce urmează a fi adoptate.Mergînd consecvent pe linia întăririi și dezvoltării democrației interne de partid, pentru a asigura alegerea în organele de conducere ale partidului a celor mai buni comuniști, cu o temeinică pregătire politică, ideologică și profesională, cu prestigiu și autoritate în fața maselor, în Statut s-a introdus o nouă prevedere prin
(Continuare in pag. a IH-a)
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CONTINUAREA RAPORTULUI RAPORTUL COMISIEI
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL CENTRALE DE REVIZIE

prezentat de tovarășul Constantin PirvulescuVIRGIL TROFIN
(Urmare din pas,, a ll-a) ______care se dă dreptul organizațiilor de partid de a discuta și propune candidaturi pentru organele de partid imediat superioare. Conferințele organizațiilor de partid vor analiza candidaturile propuse de organizațiile de partid din subordine, precum și de către delegați și vor alege comitetul respectiv de partid. Congresul partidului, de asemenea, va analiza candidaturile propuse de conferințele județene și de către delegați și prin vot secret va alege organele centrale ale partidului.Propunînd aceste îmbunătățiri și completări ale Statutului partidului, Comitetul Central a pornit de la nece- i sitatea de a aplica consecvent prin- ! cipiul centralismului democratic, de • a asigura afirmarea mai deplină 

I a democrației interne de partid, I corespunzător condițiilor social-po- ) litice noi în care partidul își des- | fășoară activitatea. în condițiile ac- ■) tuale, cînd partidul este forța conducătoare a societății, partid de guvernănjînt, cînd în fața tuturor comuniștilor stă cerința de a participa activ atît la elaborarea, cît și la înfăptuirea politicii partidului, a programului său, cînd Comitetul Central, organele de conducere ale partidului la toate nivelele au un rol ho- tărîtor în conducerea întregii vieți so- \ ciale, discutarea și desemnarea da candidați în adunările și conferințele organizațiilor de partid pentru organele imediat superioare va fi un mijloc important de cunoaștere a cadrelor, a modului cum sînt apreciate de mase, va duce la creșterea responsabilității celor ce vor fi aleși față de membri de partid, față de întregul popor. (Vii aplauze). Adoptarea acestui procedeu exprimă nu numai lărgirea democrației interne de partid și a democrației socialiste, în general, dar și încrederea deplină în capacitatea comuniștilor, în spiritul lor de discer- nămînt, exprimă maturitatea și forța partidului nostru.
’ TOVARĂȘI,
r Ținînd seama de însemnătatea deosebită pe care o are funcția de secretar general, atît pentru activitatea partidului cît și a statului, conferințele județene de partid au propus ca secretarul general să fie ales de congresul partidului. (Vii aplauze). Considerăm această propunere ca fiind deosebit de importantă, ea marcînd o lărgire a atribuțiilor congresului partidului și o dezvoltare a democrației interne de partid. în acest sens se propune îmbunătățirea prevederilor Statutului cu privire la atribuțiunile congresului partidului, care va alege Comitetul Central, secretarul general al partidului și Comisia Centrală de Revizie. Comitetul Central al Partidului Comunist Român, din care va face parte și secretarul general al partidului, punînd la baza întregii sale activități principiul muncii colective, devenit o lege a funcționării organelor centrale ale partidului, va conduce, fără îndoială, întreaga activitate în intervalele dintre congrese, asigurînd prin munca și activitatea sa înfăptuirea rolului conducător al partidului, realizarea programului de dezvoltare a societății noastre socialiste.Dînd glas gîndurilor și voinței întregului nostru partid, toate conferințele județene de partid și Conferința municipiului București au hotărît în unanimitate să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. (Aplauze furtunoase, îndelungi. Asistenta în picioare ovaționează îndelung, se scandează „P.C.R., Ceaușescu“, „P.C.R., Ceaușescu“). Această hotărîre exprimă deplina încredere și înalta prețuire pe care le acordă întregul partid, poporul nostru, activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al partidului și poporului, care s-a contopit cu năzuințele și aspirațiile cele mai vitale ale națiunii noastre, eminent conducător, care cu o deosebită capacitate, energie și putere de muncă militează în fruntea Comitetului Central, pentru întărirea partidului, a orînduirii noastre socialiste, pentru progresul neîncetat al patriei și fericirea poporului, pentru întărirea unității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești, pentru cauza socialismului și comunismului și menținerea păcii în lume. (Aplauze puternice, prelungite).

TOVARĂȘI,In Statut este înscris dreptul nelimitat al comuniștilor de a-și spune părerea în cadrul organizat asupra tuturor problemelor politicii partidului, de a contribui la adoptarea hotărîri- lor. Exercitarea de către comuniști a acestui drept, dezbaterea largă, aprofundată, în spiritul unei înalte principialități, a problemelor puse în discuție fac ca hotărîrile ce se adoptă să reprezinte voința întregii organizații de partid.

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

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

TOVARĂȘI,După Congresul al IX-lea activitatea privind rezolvarea propunerilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii a constituit o preocupare permanentă a conducerii partidului. Măsurile stabilite de plenarele Comitetului Central — care, periodic, au analizat activitatea organelor și organiza

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

'Aspect din timpul lucrărilor Congresului

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

TOVARĂȘI,îndeplinirea cu succes a programului elaborat de Congresul al IX-lea confirmă justețea politicii marxist-le- niniste a partidului nostru, uriașa sa forță mobilizatore, capacitatea sa de a conduce procesul de transformare revoluționară a societății. Ceea ce caracterizează dezvoltarea societății noastre în această etapă este mersul continuu ascendent, puternicul dinamism al întregii vieți social-politice. Obiectivele și sarcinile de bază ale dezvoltării economiei naționale în perioada 1971—1980 sînt strălucit reliefate în raportul Comitetului Central prezentat de secretarul general. înfăptuirea acestui grandios program va crea condițiile necesare trecerii treptate spre comunism, sporind contribuția României la întărirea sistemului mondial socialist, la afirmarea ideilor socialismului în lume.Aplicînd creator adevărurile generale ale învățăturii lui Marx, Engels, Lenin, ale construcției socialiste și practicii revoluționare mondiale la condițiile țării noastre, Partidul Comunist Român a adus și își aduce contribuția sa creatoare la dezvoltarea tezaurului comun al marxism-leninis- mului, militează neobosit pentru restabilirea unității și creșterea influenței mișcării comuniste și muncitorești internaționale.îndeplinind mandatul încredințat de Comitetul Central, delegația partidului nostru, participantă la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova, a reafirmat cu claritate poziția Partidului Comunist Român față de problemele ce preocupă în prezent mișcarea comunistă și muncitorească internațională.Comuniștii, opinia publică din țara noastră au primit cu legitimă mîndrie cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la această consfătuire. Cu deosebită vigoare și însuflețire, întregul partid, poporul român și-au exprimat deplina adeziune față de conținutul acestei cuvîntări, față de politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, izvorîtă din înalta sa principialitate și responsabilitate pentru destinele socialismului și păcii în lume.
STIMAȚI TOVARĂȘI,Așa cum ni s-a înfățișat prin analiza amplă făcută de Comitetul Central în raportul prezentat Congresului, Partidul Comunist Român se prezintă la încheierea primului sfert de veac de la eliberarea patriei cu un bogat bilanț de mărețe înfăptuiri, cu un vast program de dezvoltare multilaterală a patriei, a cărei îndeplinire cu succes va duce la perfecționarea orînduirii sociale și de stat, va face să crească continuu prestigiul patriei noastre în lume. Ca vechi militant — a cărui activitate în partid însumează jumătate de veac — doresc ca, de la această înaltă tribună a Congresului, să reafirm adeziunea mea totală față de întreaga politică a partidului nostru comunist.Sîntem ferm convinși că obiectivele mărețe stabilite de Congres vor fi înfăptuite cu succes, deoarece întreaga politică a partidului, activitatea neobosită a conducerii sale, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, slujește pe de-a-ntregul intereselor poporului, cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze)
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului
DUMITRU POPA, MIRON NICOLESCU,

delegat al organizației de partid a municipiului București delegat al organizației de partid a municipiului București

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

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

suplimentare a producției, față de prevederile actualului cincinal, creșteri ce se cifrează la aproximativ 12 miliarde lei; trebuie remarcat că din acestea, în cursul anilor 1967 și 1968 s-au realizat peste 4,6 miliarde lei.Apreciind realist ceea ce am obținut pînă în prezent în organizarea științifică a producției și a muncii, ne dăm seama și mai clar, în urma Raportului prezentat, că în explorarea acestui complex domeniu ne găsim încă în stadiile începutului. în mod deosebit trebuie criticat faptul că ministerele economice au subapreciat această acțiune, nu i-au imprimat continuitatea și profunzimea necesară, nu au urmărit obținerea eficienței maxime, posibile potrivit studiilor elaborate. Este imperios necesar ca ele să impulsio- • neze activitatea comitetelor de direcție în această privință, să asigure un cadru adecvat pentru examinarea curajoasă, într-o concepție economică avansată a factorilor determinanți pentru perfecționarea organizării conducerii, a locului de muncă, a celor privind optimizarea structurii forței de muncă ; se cer a fi elaborate și perfecționate în continuare sistemul informațional în întreprinderi, problemele delimitării răspunderilor, atribuțiilor și competențelor la toate nivelele unităților productive, calificării cadrelor în pas cu modificările ce se produc în înzestrarea tehnică a întreprinderilor și altele.Ministerele, organele centrale economice și de sinteză, îndeosebi C.S.P. și Ministerul de Finanțe, după părerea noastră, tărăgănează elaborarea actelor normative și a reglementărilor legislative care să ofere cadrul optim de aplicare a măsurilor adoptate de Conferința Națională pe linia lărgirii atribuțiilor, a apropierii conducerii de producție. Din acest punct de vedere se impune cu deosebită stringență îmbunătățirea reglementărilor existente, îndeosebi cele de ordin financiar, cele care privesc determinarea structurii funcționale a întreprinderilor și altele, care au corespuns u- nor stadii din trecut, dar în noile condiții îngreunează uneori adoptarea deciziilor și urmărirea înfăptuirii lor, împiedică comitetele de direcție să desfășoare o activitate de perspectivă, să îmbine mai e- ficient pîrghiile administrative cu cele economice în conducerea producției.Aș vrea să relev faptul că pe bună dreptate s-au criticat deficiențele din domeniul a- provizionării tehnico-materiale — problemă de o strictă actualitate, care a creat și creează încă mari neajunsuri desfășurării normale a proceselor de producție în întreprinderi. în această direcție, consider că Departamentul a- provizionării din cadrul Comitetului de Stat al Planificării trebuie să ia de urgență măsuri pentru trecerea de la domeniul întocmirii de studii la rezolvarea concretă, operativă și calitativ superioară a problemelor legate de îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor, — ceea ce va duce la obținerea unor însemnate sporuri de producție.în contextul preocupărilor permanente manifestate de partidul nostru pentru modernizarea economiei, cercetarea științifică s-a bucurat de o a- tenție sporită. în Capitală dispunem în prezent de un detașament important de cadre științifice care-și desfășoară activitatea în cele mai diverse ramuri și domenii ale științei. Rezultatele obținute în ultimii ani au adus o contribuție însemnată la rezolvarea unor probleme importante impuse de dezvoltarea economiei noastre. Prin cercetările efectuate, a fost realizată o diversitate de instalații și aparate noi, au fost stabilite tehnologii moderne pentru o serie de produse ce vor intra în fabricație curentă în a doua jumătate a acestui an.în comparație cu posibilitățile materiale și umane de care dispune municipiul București, se constată încă multe rămîneri în urmă, inerție în cadrul unor institute și întreprinderi privind orientarea, e- ficiența și materializarea cercetării. Trebuie să spunem în această privință, că la nivelul municipiului nu s-a simțit în suficientă măsură sprijinul Consiliului Național al Cercetării Științifice în coordonarea și concentrarea forțelor științifice pentru rezolvarea problemelor pe care le ridică economia. Se impune pentru viitor ca organizațiile de partid din institutele noastre de cercetări, comuniștii din conducerea lor să orienteze întregul potențial de care dispun acestea spre ramurile și domeniile științei legate nemijlocit de dezvoltarea economiei naționale, ra

muri în care se pot obține rezultate imediate în producția materială. Vom depune eforturi pentru ca să determinăm scurtarea ciclului cercetare- proiectare-valorificare în producție, generalizarea într-un timp cît mai scurt a autofinanțării pe bază de contract, extinderea principiului gestiunii economice proprii în activitatea de cercetare.După cum este șl firesc, o dată cu dezvoltarea întregii societăți evoluează partidul însuși, sporesc funcțiile și răspunderile sale, se afirmă pe un plan tot mai larg, ca o legitate obiectivă, creșterea rolului său conducător.Desigur, între îndeplinirea misiunii istorice ce revine partidului, ca forță conducătoare a societății și activitatea concretă a fiecărui organ, a fiecărei organizații de partid există o nemijlocită legătură dialectică. O deosebită valoare principială și practică are ideea reliefată în Raportul Comitetului Central, potrivit căreia în actualele condiții, cînd la toate nivelele de activitate realizarea u- nei conduceri științifice a devenit de mare actualitate, se impune cu necesitate îmbunătățirea riguroasă a metodelor și formelor muncii de partid. Vitală pentru împlinirea acestei cerințe este studierea și cunoașterea mai profundă, de către fiecare organ și organizație de partid, a situației din domeniile în care activează, îndrumarea calificată, în cunoștință de cauză, astfel încît partidul să-și exercite rolul său conducător în »societate nu în mod declarativ, nu prin directive administrative sau prin metode de comandă, ci prin linia sa politică, prin activitatea ideologică și organizatorică ce o desfășoară, prin capacitatea de a mobiliza și inspira masele creația lor istorică.în lumina acestor exigențe, sîntem conștienți că, cu toate rezultatele obținute în ultimii ani, în stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid persistă încă rămîneri în urmă, îndeosebi în ceea ce privește fundamentarea științifică a măsurilor, mai dăinuie neajunsuri în ce privește competența, exigența și mai ales responsabilitatea unor cadre — pentru lichidarea cărora va trebui să depunem e- forturi stăruitoare.Așa cum se subliniază în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu vom acorda și în viitor toată atenția dezbaterii cu membrii de partid, cu activul nostru de bază a principalelor probleme și măsuri ce le vom întreprinde în economie, în știință, învățămînt, în activitatea ideologică și socială— spre a oferi un cadru larg de manifestare gîndirii active, inițiativei comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii. Pornind de la creșterea rolului conducător al partidului în societate, organizația municipiului București se va preocupa șl mai stăruitor de pregătirea profesională, ideologică și culturală a cadrelor, de creșterea competenței acestora, valorificînd mai eficient condițiile de care dispune Capitala ca principal centru de învăță- mînt, știință și cultură.Sîntem conștienți că pentru fundamentarea hotărîrilor, a acțiunilor pe care le inițiem, pentru elaborarea ansamblului de măsuri privind conducerea și rezolvarea problemelor ce se pun în diferite sectoare de activitate, se impune folosirea cu mai mult curaj a metodelor moderne, a investigației sociologice și a concluziilor o- ferite de științele sociale.Modificările în Statut care sînt supuse dezbaterii și aprobării Congresului au menirea, așa cum se subliniază în Raportul Comitetului Central, de a fundamenta mai bine structura organizatorică, îndatoririle și drepturile membrilor de partid, de a asigura afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului — și tocmai de aceea îmi exprim deplinul acord față de ele.Dînd glas sentimentelor și gîndurilor celor peste 185 000 de comuniști, ale tuturor oamenilor muncii din municipiul București, exprim de la înalta tribună a Congresului recunoștința noastră fierbinte conducerii partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru grija deosebită ce o poartă destinelor țării, pentru principialitatea și devotamentul profund cu care slujește interesele supreme ale poporului, cauza socialismului și păcii în lume. (Puternice aplauze). Ne angajăm în fața Congresului să fim la înălțimea sarcinilor și obiectivelor pe care le va trasa, să răspundem prin noi fapte și împliniri înaltelor comandamente ale momentului istoric pe care-1 parcurgem, să ne înzecim eforturile pentru traducerea în viață a politicii marxist-leni- niste a Partidului Comunist Român.

Vă rog să-mi permiteți să aduc delegaților și invitaților la lucrările Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român un călduros salut din partea oamenilor de știință din Academia Republicii Socialiste România, însoțit de cele mai bune sentimente de recunoștință față de conducerea partidului și a statului, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru atenția și sprijinul generos pe care le acordă permanent problemelor dezvoltării științei. 
(Aplauze).Această atenție, de care ne simțim foarte onorați, se explică prin rolul imens pe care știința îl are în orînduirea noastră, prin înalta misiune ce-i este rezervată în făurirea progresului material și spiritual al întregii societăți. Construirea unei industrii moderne, a unei agriculturi intensive, asigurarea unui înalt nivel de ocrotire a sănătății publice, îndrumarea procesului de educare și adaptare profesională în condițiile unui mare dinamism al înnoirilor tehnice, înflorirea multilaterală a culturii, toate acestea sînt indisolubil legate de propășirea științei, de gradul împletirii ei cu cerințele primordiale ale vieții economice și sociale.în zilele noastre, ale profundei revoluții științifico- tehnîce, sursa de bază a avîn- tului tehnic și economic o constituie cercetarea științifică, singura capabilă să asigure imensa cantitate de cunoștințe noi pe care o implică noile procese și procedee tehnologice, calitatea mereu mai ridicată a produselor pe care o reclamă competiția e- conomică ai cărei martori sîntem. Prin știință au fost pătrunse și puse în slujba u- manității, tainele atomului, îndeosebi sub forma unor imense resurse energetice ; prin știință se descifrează codul genetic, ceea ce deschide uriașe perspective proceselor de ameliorare a lumii vegetale și; animale, cu efecte economice Certe, imprevizibile încă sub amploarea lor ; prin ști
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împărtășesc întrutotul sentimentele de bucurie exprimate de delegații care au vorbit înaintea mea, cu privire la bilanțul însuflețitor și la perspectivele luminoase înfățișate în Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îmi exprim deplinul acord cu orientarea politică, cu concepția și direcțiile de dezvoltare ale economiei naționale, conținute în acest document de înaltă valoare, care sintetizează activitatea amplă a partidului, de la Congresul al IX- lea pînă astăzi și stabilește un nou și măreț program pentru înflorire? continuă a patriei noastre socialiste. (Aplauze). 

ință omul atrage în circuitul economic resursele inepuizabile ale mărilor și oceanelor ; prin știință omul a devenit recent ființă cosmică, lărgind considerabil aria cunoașterii universale ; prin știință, el devine stăpîn pe propria sa planetă.în procesul general de afirmare a științei românești, A- cademia Republicii Socialiste România — cel mai înalt for Științific al țării — a jucat, în ultimele două decenii, rolul unui stimulator și accelerator, rol întemeiat pe tradiția ei centenară și pe un prestigiu de nedezmințit. în chip firesc, Academia a participat substanțial la activitatea de formare a cadrelor de cercetare din toate ramurile științei și ale economiei naționale. Academia a abordat noile domenii ale științei universale și a promovat cu discernămînt și cu receptivitate metodele moderne de cercetare. în jurul Academiei, al unităților sale de cercetare, s-au format, în anii puterii populare, școli științifice de prestigiu, cadre destoinice reprezentînd toate generațiile, ale căror realizări sînt elogios apreciate pretutindeni. Este neîndoielnic că viața științifică din țara noastră, așa cum pulsează ea astăzi, ar fi de neimaginat fără activitatea plină de dăruire a oamenilor de știință din Academie.Bilanțul făcut recent de unitățile noastre de cercetare, în cadrul sesiunilor științifice consacrate Congresului1 al X-lea al partidului și celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României, îmi dă tăria să afirm că linia definitorie a muncii desfășurate de-a lungul celor douăzeci de ani în instituția noastră a fost aceea a unui progres continuu, a unui efort încununat de rezultate demne de prețuire și de stimă. Este pentru mine o datorie de conștiință să declar în fața Congresului că în în- tîlnirile pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, le-a avut cu oamenii de știință, cu Prezidiul Academiei, noi am resimțit tocmai o astfel de prețuire și stimă, însoțite, bineînțeles, de o firească exigență.Referindu-mă la aspecte pozitive, nu intenționez să creditez ideea că oamenii de știință din Academie au făcut totul sau că munca lor este scutită de scăderi. Apreciind că dominanta muncii noastre de pînă acum a fost pozitivă, doresc să declar că noi nu trăim cu un sentiment facil de satisfacție, ci, din contra, sîntem adînc convinși că virtuțile științei naționale nu au fost pe deplin fructificate. în legătură cu aceasta, noi resimțim, desigur o mare răspundere. Credem, în același timp, că unii factori din sfera economiei au datoria să ni se

Rezultatele obținute în economia noastră națională sînt o strălucită confirmare a justeței politicii partidului de industrializare socialistă, de dezvoltare cu prioritate a acelor ramuri care determină modernizarea întregii economii. Printre acestea se numără fără îndoială și industria chimică, ramură care ocupă un loc de frunte în impresionantul .tablou al înfăptuirilor din ultimul sfert de veac. Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966-^1970 au marcat o importantă perioadă de progres a industriei noastre chimice, chemată să satisfacă necesitățile economiei naționale cu o gamă variată de materii prime. Este grăitor, în această privință, faptul că industria chimică se situează în actualul cincinal pe primul loc în ce privește dinamica producției, obținîndu-se în anii 1966- 1968 un ritm mediu anual de creștere a producției globale de peste 19,5 la sută, ritm superior celui prevăzut de Directivele Congresului al IX-lea. Această dezvoltare accelerată a făcut posibilă obținerea în primii trei ani ai actualului cincinal a unei producții suplimentare peste plan de a- proape 1,7 miliarde lei și circa 600 milioane lei beneficii suplimentare. Ca urmare a progreselor calitative înregistrate în toate compartimentele, uni

alinieze în autocritică, recu- noscînd astfel insuficienta preocupare pentru aplicarea practică a cuceririlor progresului științific obținut prin e- forturile proprii de cercetare. Să o spunem deschis, preocuparea pentru achiziționarea de licențe, evident necesară inițial, dar devenită ulterior rutină, nu a dat întotdeauna răgazul să se reflecteze asupra necesității imperioase de promovare a cercetării științifice autohtone. Au trebuit să treacă ani, pentru ca, pe baza atitudinii clar-văzătoare a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, să a- sistăm la o dezvoltare mai pronunțată a rețelei de cercetări departamentale, fără de care, oricît de bine s-ar lucra în unitățile Academiei, nu se poate asigura vehicularea corespunzătoare a rezultatelor în drumul lor spre aplicații efective în economie și nici asistența științifico-tehnică de înalt nivel de care unitățile productive au nevoie.Sîntem convinși că se va instaura o proporție mai fericită între achiziția de patente și licențe de peste hotare — și resursele de valorificare productivă a creației științifice naționale. Devansarea prin cercetare științifică a cerințelor economiei naționale, subliniată în proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea, este realizabilă printr-un mecanism eficient de prognozare și de programare a activității de cercetare, mecanism ce va trebui creat prin eforturi comune, prin forțe unite.Referitor la Academie, consider că se poate aprecia că în momentul de față asistăm la o modificare favorabilă de mentalitate în rîndul oamenilor noștri de știință — preocupați în trecut excesiv de fenomene de cunoaștere și de recunoaștere, în detrimentul prelungirii acestor fenomene către direcția aplicațiilor practice, a acțiunilor cu semnificație economică nemijlocită, așa cum se subliniază cu tărie în proiectul de Directive, împrejurarea că în primul semestru al acestui an în institutele Academiei din domeniul științelor tehnice, chimice, fizice s-au încheiat contracte de cercetare în valoare de peste 13 000 000 Iei, este un început modest, dar încurajator.în aceeași perioadă, adică în cursul primului semestru, datorită unei mai atente preocupări privind valorificarea peste hotare a invențiilor și brevetelor, două invenții provenind din realizări recente ale cercetătorilor noștri au primit medalii de aur la expozițiile de specialitate de la Viena și de la Bruxelles, iar alta a fost obiectul unei importante tranzacții de export.Dezbătînd Tezele și proiec

tățile Ministerului Industriei Chimice au realizat peste plan în primele 7 luni ale acestui an o producție ce însumează 575 milioane lei. De remarcat, că, 88 la sută din acest spor a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. Aceste realizări ne îndreptățesc să asigurăm Congresul că lucrătorii din industria chimică își vor îndeplini cu cinste sarcinile de plan, atît pe anul în curs, cît și pe ultimul an al cincinalului, reușind, cu excepția îngrășămintelor chimice, să realizeze și să depășească toate nivelele de producție prevăzute în Directivele Congresului al IX-lea Rezultatele dobîndite au fost posibile datorită sprijinului acordat de conducerea partidului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu ; vă rog să-mi permiteți de la această înaltă tribună să adresez mulțumiri în numele tuturor lucrătorilor din industria chimică pentru orientarea și îndrumările date în dezvoltarea industriei noastre chimice.Desigur că, în complexitatea problemelor pe care le-am avut de rezolvat și-au făcut Ioc și lipsuri, determinate de pregătirea insuficientă a unor investiții, ca urmare a întîr- zierii precizării capacităților de producție, a bazei de materii prime și a fondurilor necesare, a contractării unor importuri complexe, elaborării tardive a documentațiilor teh

tul de Directive pentru Congresul al X-lea al partidului, Prezidiu] Academiei, împreună cu comitetul de partid, au inițiat o amplă acțiune de definire de către unitățile noastre de cercetare a posibilităților de participare activă la elaborarea și înfăptuirea programelor prioritare, aflate, pe bună dreptate, în atenția conducerii de partid și de stat.Noi atribuim o mare însemnătate ideii de program prioritar, în primul rînd, pentru că lipsa unui astfel de program în trecut a înrîurit negativ orientarea și eficiența cercetării și, în al doilea rînd, pentru că prin intermediul lui se asigură concentrarea forțelor științifice din diferite verigi către realizarea unor o- biective majore, fără a scoate aceste forțe din mediul lor, d.in ambianța în care s-au format.Ritmul tumultuos al progresului tehnico-științific ne convinge tot mai mult că procesul de instruire și de documentare nu se încheie nici cu școala generală, nici cu universitatea. El se continuă, aș putea spune, toată viața — în institute specializate de cercetare, în laboratoare, în uzine, într-un cuvînt, în toate compartimentele activității sociale. Această constatare ne obligă la o organizare superioară a activității de cercetare științifică, în pas cu cele mai noi curente și metode, în pas cu exigențele și imensa răspundere cu care ne-au investit epoca și societatea în care trăim.Permiteți-mi să exprim, în încheiere, angajamentul solemn al oamenilor de știință și cercetătorilor din Academie — de a sluji cu devotament cauza propășirii multilaterale a patriei noastre socialiste, înfățișată cu realism și cu înalt simț prospectiv în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Documentele supuse examinării și aprobării Congresului. Vom fi întotdeauna împreună cu partidul, cu conducerea sa încercată, călăuzită de principiile nemuritoare ale marxism-le- ninismului, permanent îmbogățite de contactul intim cu problematica vastă a procesului de edificare a socialismului în patria noastră.In Raportul prezentat acestui Congres v-ați exprimat tovarășe secretar general, convingerea că oamenii de știință vor răspunde apelului partidului de a contribui, cu munca și ingeniozitatea lor, la realizarea următorului plan cincinal. Permiteți-mi tovarășe Ceaușescu, să vă asigur pe dumneavoastră, întregul Congres, că acest apel a găsit un profund răsunet în inimile noastre, că vom dărui ce este mai bun în noi pentru a răspunde așteptărilor și speranțelor legitime ale tuturor. (A- 
plauze).

nice, Din aceste motive, deși multe lucrări au fost terminate într-un termen mai scurt decît cel planificat, au existat și cazuri în care punerea în funcțiune a unor instalații s-a prelungit mult peste termenele planificate. Această situație anormală a fost determinată uneori și de livrarea anumitor utilaje din țară și din import cu întîrziere sau cu defecte de calitate. Atingerea parametrilor proiectați la instalațiile puse în funcțiune a durat, în unele cazuri, mai mult decît a fost prevăzut în plan, mai ales din cauza unor lipsuri organizatorice și indisciplină în muncă cît și a unor deficiențe de proiectare sau tehnologice. Cu toate deficiențele arătate, de care sîntem pe deplin conștienți, și pentru lichidarea cărora înțelegem să acționăm cu toată energia, am reușit ca, într-un timp relativ scurt, să creăm o industrie chimică puternică, cu o pondere însemnată în economia noastră, care satisface în mare măsură necesitățile celorlalte ramuri ale e- conomiei naționale, creînd, totodată, însemnate disponibilități pentru export.Continuînd linia de industrializare socialistă, prevederile Directivelor Congresului al X-lea deschid noi și largi perspective industriei chimice. Această ramură pornește • în noul cincinal cu o structură a
(Urmare din pag. a Vl-a)
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CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cuvîntarea
MIHAI

tovarășului 
TELESCU,

delegat al organizafiei judefene de partid Timiș

Cuvîntarea tovarășului 
PAUL NICULESCU-MIZIL, 

delegat al organizației județene de partid Timiș

Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu generalizând experiența bogată acumulată de partid In opera de edificare a socialismului, jolonează cu certitudinea previziunii științifice, căile sporirii potențialului economic și tehnico- științific al țării, ale infloriril artei și culturii, ale perfecționării vieții de 'partid și de stat, pentru ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a glorioasei opere pe care poporul român a început-o acum un sfert de secol. Raportul Comitetului Central, celelalte documente ale Congresului al X-lea demonstrează încă o dată înalta capacitate a conducerii partidului, de a fundamenta științific, realist programul dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste, linia politică internă și externă, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism-ienlnismului, la condițiile și necesitățile țării, ia cerințele dezvoltării mereu ascendente a societății noastre socialiste. (Aplauze). Conferința organizației județene de partid Timiș mi-a încredințat mandat să exprim în Congres adeziunea totală a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru — români, germani, maghiari, sîrbi — la politica partidului, prețuirea lor față de activitatea depusă de Comitetul Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușesou, de întregul partid pentru înflorirea multilaterală a României socialiste. (Pu
ternice aplauze). Raportez înaltului for de conduce
re al partidului că toate angajamentele pe care județul nostru și le-a luat în marea t trecere socialistă ce se desfășoară în cinstea Congresului al X-lea și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei de sub (jugul fascist sînt îndeplinite și depășite. Industria județului, a cărei producție globală va fi în acest an de a- proape 10 miliarde lei, s-a diversificat, furnizează o gamă mai largă de mașini și agregate, produse electrotehnice, chimice, bunuri de larg consum. Pînă la sfîrșitul anului vom da o producție suplimentară de 200 milioane lei. O dată cu economia județului, cunosc un puternic avînt știința. cultura, arta, învățămîn- tul de toate gradele.Permiteți-mi ca, în continuare, să mă opresc la unele probleme ale agriculturii — importantă ramură a economiei naționale, în a cărei dezvoltare se fac puternic simțite măsurile adoptate în ultimii ani de Comitetul Central în direcția perfecționării conducerii și planificării producției, a extinderii mecanizării și chimizării, a adîncirii democrației cooperatiste. Exercitîndu-și rolul conducător în economia județului, comitetul nostru județean de partid acordă o tot mai mare atenție studierii realității din agricultură, hotărî- rile adoptate constituie rodul

Printre delegați la Congres sătence in pitorești costume naționale

unor investigații largi, amănunțite, al consultării activului de partid și a unui mare număr de specialiști asupra căilor de creștere a producției de cereale, legumicole și zootehnice. a sporirii eficienței economice în unitățile agricole. Județul Timiș furnizează peste 5 la sută din producția agricolă a României, ocupînd— din acest punct de vedere— locul al doilea între județele țării. Doresc să remarc că județul nostru asigură aproape 13 Ia sută din livrările către stat ale întregii agriculturi cooperatiste la carnea de porc. Lucrătorii de pe ogoarele județului și-au concentrat eforturile spre realizarea angajamentelor pe care și le-au asumat în Chemarea la întrecere socialistă pe care conferința organizației noastre de partid din decembrie 1968 a avut cinstea să o adreseze celorlalte organizații județene, tuturor oamenilor muncii din agricultură. Au fost redate a- griculturii 825 hectare de teren, s-au extins suprafețele irigate, au fost efectuate desecări pe aproape 30 000 hectare, s-au construit 20 hectare de sere industriale, au intrat în funcțiune noi complexe zootehnice de tip industrial ; sînt depășite sarcinile de producție și de livrare către fondul central Ia cereale păioase, carne, lapte și ouă.După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul C. C. al P. C. R. prezentat Congresului, în actuala etapă a dezvoltării agriculturii cooperatiste, a devenit necesară concentrarea producției pe zone a- gricole, trecerea la profilarea și specializarea producției cooperativelor agricole, ținînd seama de condițiile naturale și social-economice de care dispun. Luînd în considerare criteriile legate de satisfacerea cerințelor membrilor cooperatori și utilizarea forței de muncă, considerăm că avem condiții pentru a trece la stabilirea unor profile de producție cu un grad mai înalt de specializare decît cel actual. Astfel, în zonele de influență ale fabricii de zahăr și ale întreprinderilor de prelucrare a cînepei, de industrializare a fructelor și legumelor, se poate trece ia o specializare a cooperativelor pe aceste ramuri și culturi. Pe baza studiilor, s-au conturat bazinele legumicole care vor asigura cantități sporite de legume la fondul central, la export și o mai bună aprovizionare a populației din orașele și centrele muncitorești ale județului.Pentru aplicarea măsurilor preconizate în Raportul Comitetului Central cu privire la specializarea cooperativelor în zootehnie. în zona de șes, vom urmări dezvoltarea intensivă a creșterii animalelor — și în primul rînd a porcinelor și păsărilor — care, începînd cu a- cest an, urmează să se facă mai ales pe calea concentrării în complexe industriale in- tercooperatiste. Ne propunem, de asemenea, să asigurăm valorificarea superioară a fondului pastoral din zone de deal prin ameliorarea pajiștilor naturale și prin intensificarea creșterii bovinelor și ovinelor. Eficiența economică a specializării este în mare măsură condiționată de lărgirea și diversificarea mecanizării, în special în cultura plantelor tehnice, în legumi- cultură, vitipomicultură și zootehnie. Trebuie criticat faptul că atît Consiliul Superior al Agriculturii cît și Ministerul Industriei Constructoare de Mașini tărăgănează îndeplinirea sarcinii trasate de Congresul al IX-lea și Conferința 

Națională privind producerea de mașini și utilaje necesare mecanizării complexe a lucrărilor în aceste ramuri.Studiile întreprinse în ultimii ani ne arată că în condițiile județului Timiș, ridicarea potențialului productiv al solului depinde de realizarea unor ample lucrări de desecare, de combatere a eroziunii și de lichidare a fenomenului de sărăturare a solurilor. Ne propunem ca în 1970 și în cincinalul următor să executăm lucrări de desecări pe încă 190 000 de hectare, să combatem eroziunea solului pe 30 000 hectare și să ridicăm potențialul productiv pe toate cele 26 000 hectare de terenuri să- răturate, folosind chibzuit fondurile statului și continuînd acțiunile de mobilizare a populației pe șantierele intercoo- peratiste.în legătură cu perspectiva lucrărilor de hidroameliorații și de regularizare a debitelor rîurilor Bega, Timiș, Bîrzava și altele, de creare a unui sistem de lacuri de acumulare și canale, apare ca o necesitate organizarea unor acțiuni comune ale județului nostru cu județele Arad și Caraș-Se- verin. în acest scop Consiliul Superior al Agriculturii și Comitetul de Stat al Apelor ar trebui să manifeste mai multă preocupare pentru soluționarea problemelor multiple care în multe cazuri ne depășesc. Se impune, de asemenea, un sprijin mai activ din partea Comitetului de Stat al Apelor, în vederea întreținerii canalelor de desecare, care numai pe teritoriul județului nostru vor ajunge în anul 1970 la peste 5 000 de km.Raportul Comitetului Central subliniază ca o sarcină importantă intensificarea relațiilor intercooperatiste în domeniul producției. Este criticabil faptul că uniunile cooperatiste fac încă puțin în direcția stimulării și organizării unor asemenea acțiuni. Nici comitetul județean de partid nu a îndrumat și ajutat suficient U- niunea județeană a cooperativelor agricole de producție în această direcție. Pe baza hotă- rîrilor Congresului vom ajuta organele agricole județene să stabilească complexele zootehnice, serele, morile de preparare a furajelor, sistemele de irigații și desecări, unitățile de semiindustrializare a legumelor și fructelor, care urmează să fie realizate prin contribuția mai multor cooperative agricole.In Raportul prezentat Congresului se acordă o mare importanță pregătirii și folosirii cadrelor. îmbogățirii perma- , nente a cunoștințelor lor profesionale. în legătură cu a- ceasta, socotim necesară elaborarea unui statut al specialiștilor din cooperativele agricole de producție care să stabilească obligațiile acestora, răspunderile lor pentru bunul mers al muncii, pentru soarta producției.Realizarea sarcinilor ce revin' județului nostru în dezvoltarea agriculturii cooperatiste presupune, o dată cu intensificarea propriilor noastre eforturi, un sprijin mai susținut din partea Consiliului Superior al Agriculturii și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Apreciind activitatea organelor a- gricole centrale în soluționarea unor probleme importante, nu putem să nu arătăm că ele manifestă o insuficientă preocupare pentru studierea fenomenelor noi, își fac rar simțită prezența — prin cadrele lor de conducere — în unitățile a- gricole. Este regretabil că de cel puțin doi ani tovarășul N. Giosan, nu a reușit să vină în județul Timiș, care are o pondere importantă în producția 

agricolă a țării, pentru a ajuta concret la rezolvarea unor probleme, a unor greutăți.Sîntem martori ai unei intense și neslăbite preocupări a partidului nostru pentru întărirea unității sistemului socialist mondial și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în plenare ale Comitetului Central. în Marea Adunare Națională și Consiliul de Stat problemele politicii noastre externe au fost analizate în profunzime, adop- tindu-se hotărîri care ilustrează dorința vie a partidului de-a consolida neîncetat colaborarea cu țările socialiste și, în același timp, de a asigura întărirea relațiilor cu toate țările lumii. La temelia întregii politici externe partidul și statul nostru situează permanent principiile care cîștigă tot mai mult o recunoaștere internațională: suveranitatea și independența națională, e- galitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, a- vantajul reciproc. (Aplauze).Organizația noastră județeană de partid, asemănător tuturor comuniștilor, întregului nostru popor, dă o înaltă a- preciere grijii stăruitoare pe care conducerea noastră de partid și de stat, animată de un profund spirit internaționalist, o manifestă pentru întărirea unității țărilor socialiste. pentru dezvoltarea și a- dîncirea cooperării României cu toate țările socialiste, pentru întărirea sistemului mondial socialist. Poziția constructivă a delegației partidului nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova a întrunit deplina adeziune a întregului partid, a tuturor cetățenilor țării. Aceasta își găsește o minunată ilustrare în hotărîrea recentei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care dă o unanimă apreciere modului în care delegația și-a îndeplinit mandatul încredințat, contribuției sale active la elaborarea documentelor Consfătuirii, la dezvoltarea relațiilor de solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești.Militînd pentru victoria cauzei socialismului, a păcii și progresului social în întreaga lume, partidul nostru își manifestă solidaritatea cu toate forțele care luptă împotriva imperialismului, le acordă un sprijin susținut. Deosebita claritate cu care sînt înfățișate liniile directoare și principiile fundamentale ale politicii externe a partidului și statului, cuprinse în Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne dă garanția sigură că și în viitor conducerea de partid și de stat va milita cu aceeași fermitate pentru dezvoltarea prieteniei și alianței cu țările socialiste, pentru întărirea u- nității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste, pentru victoria cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă, împreună cu ceilalți delegați la Congres, aleși de conferința extraordinară a organizației noastre județene, am fost împuternicit să exprim deplina aprobare față de politica externă a partidului, față de activitatea multilaterală pe care o desfășoară Comitetul Central, personal secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în direcția întăririi unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a apărării păcii. (Aplauze).Indeplinindu-ne sarcina încredințată de cei 63 000 de comuniști, de toți oamenii muncii din județul nostru — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — ne exprimăm încă o dată din toată inima acordul deplin față de politica internă și externă, marxist-leninistă a partidului nostru, cuprinsă în documentele celui de-al X-lea Congres. Conferința extraordinară a organizației noastre Județene de partid ne-a dat nouă, delegaților la Congres, mandatul de a susține realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de conducător al partidului. Vom îndeplini mandatul primit cu certitudinea deplină că astfel patria noastră va înainta neabătut pe drumul luminos a! socialismului și comunismului. 
(Puternice aplauze).'încredințez Congresul, pe dumneavoastră mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru comuniștii și toți oamenii muncii din județul Timiș — indiferent de naționalitate — nu există o îndatorire mai înălțătoare decît aceea de a-și dedica toate forțele, talentul, priceperea și hărnicia, înfăptuirii neabătute a politicii partidului, înfloririi patriei noastre socialiste. (Aplau
ze).

Tovarăși,în deplin acord cu aprecierea cuprinsă în Raportul de activitate al Comitetului Central, doresc, în primul rînd, să subliniez uriașa însemnătate 
a acestui Congres pentru viața partidului și poporului nostru, a documentelor-program aflate în dezbaterea sa, care deschid perspective cum n-a mai cunoscut istoria acestei țări, o etapă hotărîtoare în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Analizînd activitatea excepțional de bogată în toate domeniile vieții sociale desfășurată de Comitetul Central, de întregul partid după Congresul al IX-lea, precum și bazele principiale și rațiunile practice ale politicii noastre, Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un document în care-și găsesc o strălucită expresie trăsăturile liniei generale a partidului nostru — abordarea problemelor în spirit științific, fidelitatea față de adevărurile mar- xism-leninismului și aplicarea lor creatoare în funcție de particularitățile specifice țării noastre, precum și de condițiile fiecărei etape, capacitatea de a elabora cele mai potrivite soluții pentru prosperitatea națitînii noastre socialiste și înaintarea ei neîntreruptă pe calea progresului și civilizației. (Aplauze).

Tovarăși,Comitetul Central al partidului a acordat o mare atenție muncii ideologice și a desfășurat o intensă activitate pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Sînt cunoscute măsurile luate pentru avîntul învățămîntului de toate gradele. Partidul dezvoltă o largă activitate proprie de educație prin învățămîntul de partid — care cuprinde aproape două milioane de oameni și dispune de un puternic corp de lectori și propagandiști cu înaltă calificare — și, în același timp, desfășoară o vastă muncă politică, educativă în rîndul maselor ; dispunem de un sistem dezvoltat de cluburi, cămine culturale și alte așezăminte și instituții cultu- ral-artistice. A crescut numărul ziarelor centrale, locale și al publicațiilor social-culturale, au fost înființate ziare în fiecare județ, iar acolo unde trăiesc și naționalități conlocuitoare, — de asemenea, ziare și publicații în limbile acestora. O largă răspîndire au cunoscut radioul și televiziunea. Trebuie relevate rolul activ al 
organizațiilor de partid în con
ducerea și desfășurarea între
gii munci ideologico-educative, contribuția de seamă a organizațiilor obștești, participarea la această activitate a cadrelor de bază ale partidului, a- portul prețios al intelectualilor de prestigiu, valoroși oameni de cultură, cercetători, cadre didactice.Simpla evocare a multiplelor forme și mijloace educative nu spune însă totul. Esențial este că în trăsăturile înaintate care configurează fizionomia politico-culturală, spirituală și morală a oamenilor muncii, în participarea lor tot mai activă și mai responsabilă la conducerea treburilor obștești, în dezvoltarea unității politice a națiunii noastre socialiste sînt încorporate, din plin, și roadele acestei intense activități educative desfășurate de partid. (Aplauze).Desigur, aceste rezultate trebuie privite în spiritul de înaltă exigență și responsabilitate caracteristic partidului nostru, prin prisma noilor sarcini și obiective, a necesității de a se elimina neajunsurile și lipsurile care mai persistă în activitatea ideologică și educativă. In actuala fază a construcției socialiste, o dată cu dezvoltarea și modernizarea bazei teh- nico-materiale, cu maturizarea relațiilor de producție socialiste și perfecționarea formelor de conducere a vieții eco- nomico-sociale, cu adîncirea multilaterală a democrației o- rînduirii noastre, trebuie să 

privim într-un mod calitativ nou și problema conștiinței socialiste.Partidul nostru făurește concomitent atit premisele ma
teriale cît și cele spirituale ale societății socialiste multilateral dezvoltate, premise a- flate într-o unitate și interacțiune dialectieă. Dezvoltarea conștiinței reprezintă o legitate, impunîndu-se ca o caracteristică esențială și necesară a procesului construcției socialiste — proces de creație is
torică rațională, care presupune participarea conștientă a celor mai largi mase ale poporului. Gradul și eficiența a- cestei participări sînt într-un raport direct nu numai cu lărgirea democrației socialiste, ci și cu nivelul cultural-științific al membrilor societății; oricît de largi ar fi structurile democratice și cadrul lor instituțional, cine rămîne în urmă ca nivel de cultură și cunoștințe va putea participa tot 
mai puțin la rezolvarea problemelor obștești, într-o societate care exclude tot mai mult diletantismul, empirismul, rudimentul de cunoștințe. (Aplau
ze puternice).Concepția partidului nostru despre educația socialistă este expusă în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu care a- rată că aceasta „implică atît 
cunoașterea temeinică a ceea 
ce este valoros în domeniul 
culturii, științei și tehnicii 
contemporane, stăpînirea de
plină a profesiunii, cit și în
sușirea concepției filozofice 
despre lume și societate a par
tidului nostru — materialis
mul dialectic și istoric — for
marea unei atitudini cetățe
nești înaintate. Acestor cerin
țe fundamentale, care se con
diționează și se influențează 
reciproc, trebuie să le răspun
dă astăzi — în condițiile so
cietății moderne — întreaga 
muncă de educație desfășura
tă de partidul și statul nostru“.Această concepție pornește de la ideea fundamentală că 
socialismul se bazează pe ști
ință, pe cultură, că orînduirea noastră socială, spre a-și afirma în practică superioritatea asupra capitalismului, trebuie să integreze organic tot ce este mai înaintat, tot ce făurește omul mai prodigios în creația materială și spirituală.O deficiență serioasă în activitatea educativă constă în înțelegerea ei unilaterală, simplistă, de către unii activiști — fie în sensul reducerii muncii de propagandă la automatismul repetării unor teze politice schematice sau lozinci cu caracter general, fie în sensul că însușirea cunoștințelor tehnico-științifice, culturale ar epuiza conținutul acestei activități. Or, în concepția sus a- mintită a partidului nostru, nivelul politic nu poate fi privit detașat de nivelul culturii; 
ambele laturi se cer a fi îmbinate strîns în procesul uni
tar al activității educative — comunistul trebuie să fie un militant politic hotărît și, totodată. un om cult, instruit, receptiv față de toate valorile cunoașterii umane.în același timp, cunoștințele de specialitate nu sînt suficiente în sine și nu conduc 
în mod spontan la o concepție științifică despre lume ; ele se cer sădite în terenul fertil al unui mod de gîndire înaintat, al filozofiei noastre materia- list-dialectice. A grefa, pe fondul general al atașamentului ferm al comuniștilor și întregului popor față de idealurile comunismului, cunoștințe de specialitate tot mai aprofundate — acesta este impera
tivul etapei actuale, direcția' 
de bază pe care o preconizea
ză muncii ideologice Congre
sul al X-lea !în întreaga lor activitate ideologică, organizațiile de partid trebuie să aibă în vedere că o trăsătură fundamentală a evoluției societății noastre este dinamismul mutațiilor 
din structura culturală a populației, care se manifestă atît în creșterea masivă a numărului inginerilor, tehnicienilor și altor intelectuali proveniți direct din rîndurile oamenilor muncii, cît și fenomenul de masă al creșterii gradului de pregătire profesională și culturală al clasei muncitoare și țărănimii, al întregii populații.Linia partidului nostru de ridicare culturală a întregului popor se înscrie în procesul necesar al evoluției spre comunism care conduce la perspectiva, descrisă de Marx și Engels, a lichidării deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală. Și, firește, la aceasta se poate ajunge nu prin coborîrea și uniformizarea, ci, dimpotrivă, prin asigurarea unui nivel înalt și multilateral de cultură al tuturor membrilor societății. Dezvoltarea electronicii, automaticii, ciberneticii și altor ramuri ale producției moderne cere în mod obligatoriu un muncitor cu un grad

tivist cu muncă de răspundere trebuie să participe la activitatea politică de masă, să fie un propagandist fervent al politicii partidului, să se în- tîlnească sistematic cu membrii de partid, cu oamenii muncii pentru a-i informa a- supra preocupărilor- noastre, a lămuri temeiurile politicii partidului nostru.O sarcină de cea mai mare însemnătate a organizațiilor de partid este perfecționarea 
activității de propagandă, a 
învățămîntului politico-ideo
logic. Trebuie să asigurăm ca învățămîntul de partid să realizeze o abordare vie a problemelor dezvoltării noastre sociale, extirpîndu-se formele șablonarde, rutiniere, care transformă inteligența în materie inertă, închid idei fre- mătînd de viață în carapacea formulelor stereotipe, con- damnîndu-le la sclerozare și veștejite. Propaganda de partid trebuie să țină seama de nivelul schimbărilor din conștiința oamenilor, să îmbogățească efectiv gîndirea cu idei înaintate, să deschidă orizonturi largi și să stimuleze capacitatea de orientare independentă, insuflînd pasiune și dăruire de sine în lupta pentru socialism.Acesta este spiritul în care conducerea de partid abordează problemele teoretice ale dezvoltării noastre socialiste. Definirea și caracterizarea etapelor înaintării societății noastre, căile de maturizare a relațiilor socialiste, perfecționarea formelor de conducere a vieții economice și sociale, raporturile dintre clase în condițiile schimbărilor survenite în structura societății, rolul națiunii și evoluția funcțiilor statului în socialism, realizarea unității poporului și dezvoltarea rolului conducător al partidului, adîncirea democrației socialiste, căile de soluționare a contradicțiilor ce apar în socialism, problemele relațiilor dintre țările socialiste, din mișcarea comunistă internațională — iată numai 

cîteva din multitudinea problemelor în care partidul nostru își aduce contribuția de gîndire originală. După părerea mea, perioada care a urmat Congresului al IX-lea este cea mai fertilă din întregul răstimp de la eliberarea țării nu numai în domeniul vieții materiale, ci și pe tărîmul activității teoretice, al gîndirii social-politice. (Apla
uze puternice).La această activitate sînt chemate să aducă o mai mare contribuție științele sociale. Nu dorim să subapreciem progresele înregistrate în anii din urmă în diferitele discipline sociale, dar o analiză a situației nu poate să nu arate că, în ansamblul său, acest domeniu este rămas sensibil în urmă și are mari datorii față de societate. Principalul neajuns constă în faptul că a- ceste științe nu îndeplinesc încă decît sporadic și într-o măsură prea redusă o funcție de cercetare propriu-zisă, de 

prospectare a problemelor concrete ale dezvoltării societății — cercetare care să-și aibă finalizare socială. Predomină încă lipsa de curaj în abordarea problemelor, practica fetișizării unor teze preconcepute și a interpretării subiective a realității în spiritul acestor teze. Partidul cere lucrătorilor acestui domeniu să întocmească studii care să pornească de la analiza obiectivă temeinică a fenomenelor și proceselor de avzătoare actualitate pentru a 
oferi concluzii teoretice, a 
preconiza soluții care să slu
jească practicii sociale, să 
ducă la o cunoaștere mai a- 
profundată a fenomenelor din 
societate, să poată fi folosite 
în elaborarea politicii.Este neîndoielnic că — așa cum s-a arătat în Raportul tovarășului Ceaușescu — se impune o analiză serioasă a situației, precum și adoptarea unor măsuri de reorganizare și îmbunătățire a activității de cercetare din științele sociale.Desigur că pentru stimularea cercetării independente, sînt de cea mai mare importanță dezbaterile ideologice, confruntările libere de opinii. Partidul nostru încurajează și sprijină asemenea dezbateri în spirit științific, fără teama că, în discuții, ar putea apare și idei eronate. Intr-o confruntare de opinii acest lucru este inevitabil — iar fără discuții, fără controverse nu s-ar putea ajunge la infirmarea părerilor greșite, la reliefarea adevărului.Partidul nostru cere. în a- celași timp, cercetătorilor din domeniul științelor sociale să ia parte activă la discuțiile internaționale în domeniul gîn-

(Continuare in pag. a Vl-a)

superior de cunoștințe tehnico-științifice, așa cum în viața satului mecanizarea, irigațiile, chimizarea impun învățămînt și cultură, cunoștințe științifice.Din toate acestea decurge necesitatea stringentă ca organele și organizațiile partidului, dc la comitetele jude
țene pînă la organizațiile de 
bază, organizațiile sindicale și 
de tineret, celelalte organizații 
obștești, comitetele de cultură 
și artă, ministerele de specia
litate, să acorde cea mai mare 
atenție creșterii gradului de 
pregătire profesional-cultura- 
lă a oamenilor muncii, pro
pagării în mase a cunoștințe
lor tehnico-științifice și eco
nomice, să se ocupe cu perse
verență de problemele ridică
rii substanțiale a calificării 
tehnice a muncitorilor și a- 
grozootehnice a țărănimii, îm
prospătării și modernizării 
sistematice a cunoștințelor 
specialiștilor, îngrijindu-se cît mai îndeaproape de probleme
le școlii, în primul rînd de 
conținutul procesului de învă- 
țămint de toate gradele.Avînd în vedere dezvoltarea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții sociale, procesul sănătos de creștere permanentă a rîndurilor sale prin primirea de noi și noi detașamente de muncitori, țărani, intelectuali, din rîndurile celor mai buni fii ai poporului, problema educării 
partinice, înarmării tuturor comuniștilor cu concepția marxist-leninistă, însușirii profunde a modului de gîndire și aațiune al partidului nostru, a normelor vieții interne de partid se impun ca 
un obiectiv primordial al ac
tivității ideologico-educative a 
tuturor organelor și organi
zațiilor de partid.în centrul muncii cultural- educative de masă trebuie situată permanent cultivarea dragostei nețărmurite a tuturor cetățenilor, a tineretului față de patria socialistă, ideea slujirii fără preget a poporului. Activitatea educativă trebuie să contribuie la întărirea continuă a unității și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, relie- fînd comunitatea intereselor fundamentale ale tuturor celor ce-și consacra forțele strălucirii acestor meleaguri, cinstind tradițiile înaintate, de luptă revoluționară comună și culturale progresiste ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare. Ea trebuie să educe masele în spiritul internaționalismului proletar, al prieteniei și solidarității frățești cu popoarele țărilor socialiste, cu lupta comuniștilor, a clasei muncitoare și a tuturor popoarelor pentru libertate și dreptate socială.Organizațiile de partid, de masă și obștești au datoria să se ocupe îndeaproape de dezvoltarea relațiilor noi, socialiste, dintre oameni, de înrădăcinarea principiilor eticii comuniste și echității socialiste, să promoveze un spirit combativ împotriva concepțiilor mistice, retrograde, a i- deologiei străine, a mentalităților înapoiate care contravin normelor de conviețuire din societatea noastră.Referitor la amploarea bazei materiale a activității politi- co-ideologice și culturale de masă, doresc să subliniez că una din sarcinile cele mai importante este folosirea ei în mod polivalent, mult mai intensă, eliminarea tendințelor de fărîmițare excesivă, care duc la dispersarea forțelor, încetinind în același timp procesul de creștere calitativă. Și aici, ca și în toate domeniile, trebuie să se manifeste un mai puternic spirit gospodăresc, o mai eficientă utilizare a fondurilor și mijloacelor existente.In cadrul general al activității educative prezintă o deosebită importanță creșterea preocupării organizațiilor de partid pentru informa

rea politică a maselor. în ultimii ani s-au făcut mari progrese în acest domeniu — un exemplu inspirator fiind însuși stilul de muncă al conducerii de partid, caracterizat prin consultarea largă a maselor și informarea lor deschisă, activitate întemeiată pe cunoscuta ideea a lui Lenin care sublinia că „un stat este 
puternic prin conștiința ma
selor. El este puternic atunci 
cînd masele știu totul, cînd 
sînt în stare să judece totul 
și cînd fac totul în mod conș
tient“.Trebuie ca în activitatea curentă a tuturor organelor și organizațiilor de partid să se înrădăcineze practica dezbaterii cu masele a tuturor problemelor esențiale pe plan local, a tuturor deciziilor mai importante — așa cum procedează conducerea partidului pe plan național. Fiecare ac
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(Urmare din pag. a V-a)dirii politico-sociale, să urmărească și să analizeze în spirit critic curentele de idei produse pe plan universal de gin- direa contemporană. Marxismul însuși nu s-a născut din sine, și nici nu se poate dezvolta în sine — fără contactul viu cu tot ce aduce nou procesul cunoașterii. întemeietorii marxismului ne-au dat strălucite exemple de prelucrare și însușire a tot ce era înaintat la vremea respectivă. Cu atît mal mult astăzi, avînd toată încrederea în forța și superioritatea ideologiei marxiste, nu ne temem să cerem ideologilor noștri să se afirme în arena luptei ideologice să Intensifice discuțiile și dialogurile teoretice. (Aplauze). Bineînțeles, corolarul permanent este poziția ideologică fermă, clară, spiritul militant, combativ față de ideologia străină, de Ideile retrograde, Idealiste.După părerea noastră, poate niciodată ca în zilele de astăzi, în care au apărut atîtea probleme complexe legate de prefacerile revoluționare pe harta politică a lumii, de construcția orîndulrll socialiste în 14 țări, clp implicațiile șl efectele multiple ale revoluției teh- nico-ștlintlfice, de modificările intervenite în condițiile naționale șl Internaționale ale luptei pentru socialism, pentru pace — poate niciodată ca azi nu s-a impus cu atîta forță necesitatea de a privi mar- xism-leninismul ca o știință vie, neîncorsetată de nici un fel de canoane, de a concepe marxismul nu ca o disciplină în care s-a epuizat procesul cunoașterii, căci însăși viața pe care marxismul o reflectă este inepuizabilă. (Aplauze). Tocmai manifestînd receptivitate față de nou, față de viață, partidele comuniste își aduc, în lumina experienței lor de luptă, propria contribuție de gîndire revoluționară. Firește, potrivit diversității de condiții, este inevitabilă interpretarea variată a unor fenomene ; acesta nu este în sine un fenomen negativ, ci, dimpotrivă, o expresie a maturizării mișcării comuniste, a creșterii capacității de analiză și gîndire originală — esențial fiind ca deosebirile de vederi să nu ducă la manifestări de încordare a relațiilor. Partidul nostru este adeptul unor largi discuții tovărășești, argumentate, fără anateme, etichetări șl blamări, în spirit constructiv, fără a se institui aprioric adevăruri absolute, cl confrunțjndu-se teoria cu practica — arbitrul suprem al 

adevărului. Din propria noastră experiență am învățat, așa cum s-a arătat în Raportul Comitetului Central, cît de greșită și dăunătoare a fost practica condamnării și blamării altor partide. De aceea consider întru totul justă propunerea de a se da mandat Comitetului Central ca în rezolvarea deosebirilor de păreri să nu se angajeze pe linia blamării sau condamnării altui partid frățesc, ci să militeze pentru rezolvarea acestora pe calea discuțiilor de la partid la partid, de la conducere la conducere — aceasta fiind metoda justă, principială, corespunzătoare atît cerințelor de progres în gîndirea politică, cît și intereselor unității și coeziunii țărilor socialiste, mișcării comuniste (Aplauze puternice, îndelungate).Ideea potrivit căreia unitatea și solidaritatea nu trebuie să fie afectate de diversitatea punctelor de vedere și nu trebuie concepute în sensul uniformității și al reducerii la același numitor formează una din coordonatele de bază ale activității internaționale a partidului nostru. Tocmai așe- zînd permanent deasupra oricăror deosebiri de vederi ceea ce unește partidele comuniste, pornind întotdeauna de la ce este comun, de la obiectivele noastre fundamentale, Partidul Comunist Român militează pentru relații de largă colaborare frățească cu toate statele socialiste — orientare de bază în politica noastră externă. (Aplauze). Noi vedem în sistemul socialist mondial o comunitate de state libere, independente și suverane, a căror colaborare internațio- nalistă multilaterală se bazează pe principiul fundamental și de nezdruncinat că singurul în drept să decidă asupra tuturor problemelor fiecărei țări — economice sau culturale, politice sau de apărare, interne sau externe — este partidul din țara respectivă, poporul respectiv, sînt forurile statutare de conducere ale partidului, organele conducătoare constituționale ale statului. (Aplauze puternice, îndelungate). în spiritul aceleiași unități șl solidarități internaționaliste, partidul nostru se pronunță și acționează cu hotărîre pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare frățească cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice șl antiimperia- liste — tovarășii noștri de idealuri și de luptă pentru făurirea lumii noi ! (Aplauze puternice).Așa cum este cunoscut, partidul nostru acordă o deo

sebită importanță principiilor de bază ale relațiilor din mișcarea comunistă — pornind atît de la interesele poporului român, cît și de la necesități istorice de ordin general, de la realitatea că am ajuns la un stadiu în care această problemă prezintă o însemnătate hotărîtoare pentru întreaga dezvoltare a mișcării noastre, însuși procesul de creștere a sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste, filtrarea noii experiențe istorice din ultimele decenii au selectat și cristalizat bazele principiale ale acestor relații — respectiv principiile marxism-leninis- mului și internaționalismului proletar, ale independenței, egalității, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecărui partid de a hotărî de sine stătător asupra întregii sale activități. Este incontestabil că recunoașterea acestor principii găsește teren tot mai larg — așa cum ilustrează o serie de manifestări din viața mișcării comuniste internaționale, inclusiv recenta Consfătuire de la Moscova a partidelor comuniste, care, în pofida minusurilor cunoscute, a prilejuit — așa cum s-a arătat în Raportul general — un schimb liber de păreri, a elaborat o platformă de luptă antiimperialistă, a consemnat în documentul final principiile de bază ale relațiilor din mișcarea comunistă — inclusiv ideea dezvoltării relațiilor cu toate partidele, participante sau nu la întîlnire, deschizînd astfel posibilitatea afirmării unei noi unități, mai înalte și mai trainice, între partidele comuniste.Desigur, esențial este ca aceste principii să-și găsească aplicarea în viață „să fie realizate fiecare integral și, totodată, considerate ca un tot unitar, din care nici unul nu poate lipsi, nu poate fi încălcat fără a afecta conținutul tuturor, fără a dăuna intereselor șl influenței mișcării comuniste. După părerea noastră, numai astfel se poate a- sigura înfăptuirea misiunii istorice de a uni și conduce cu succes masele în construirea noii societăți, îndeplinirea înaltelor responsabilități ce revin comuniștilor față de poporul lor și totodată față de soarta socialismului în întreaga lume.în aceasta stă unul din izvoarele unanimității cu care poporul nostru aprobă și sprijină întreaga politică internă și externă a partidului nostru, cu care toate organizațiile partidului au dat mandat delegaților ca actualul nostru Congres să însărcineze viitq,- rul Comitet Central să ur

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

Delegafi la Congres discutînd în timpul pauzei

(Urmare din pag. I)tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Mulțumind în numele tuturor dele- gaților și invitaților la Congres, președintele ședinței a rugat delegația Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, „să transmită sentimentele de solidaritate frățească și sprijinul deplin a comuniștilor români, al întregului nostru popor față de lupta eroică pe care o duce populația din Vietnamul de

CONȘTIINȚA
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ZIUA A DOUA A LUCRĂRILOR
sud, sub conducerea Frontului Național de Eliberare, împotriva agresiunii imperialiste a- mericane, pentru dezvoltarea liberă și independentă a țării“.Au rostit apoi cuvîntări de salut tovarășii i Andre Vieu- guet, membru supleant al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, Arpad Pallai, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Erkki Salomaa, vicepreședinte al Partidului Comunist din Fin

landa, Venelin Koțev, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Korehito Kurahara, membru al Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia.în numele delegaților șl invitaților, președintele ședinței a adresat mulțumiri oaspeților pentru saluturile adresate Congresului.în încheierea ședinței de după-amiază, tovarășa Tama- ra Dobrin a dat citire mesajelor de salut adresate Congre

sului al X-lea al Partidului Comunist Român din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Comitetului Central al Partidului Popular Laoțian, Comitetului Central al Partidului Comunist din Africa de Sud și Comitetului Central al Partidului Avangarda Populară din Costa Rica.Delegații și invitații au subliniat cu vii aplauze mesajele transmise Congresului.Lucrările Congresului continuă vineri dimineața.(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului 
ALEXANDRU BOABĂ

(Urmare din pag. a IV-a) producției larg diversificată, în cadrul căreia se regăsesc toate subramurile chimiei modeme, capabile să satisfacă cerințele variate de produse chimice ale întregii economii. Producția industriei chimice va crește în viitorul cincinal, potrivit prevederilor Directivelor, cu 85—92 la sută la nivelul anului 1975, față de 1970, corespunzător unui ritm mediu anual de 13—14 la sută, superior ritmului mediu al producției celorlalte ramuri industriale. Urmînd calea dezvoltării continue, în următorul cincinal, industria chimică va continua să-și îmbunătățească structura, acordîndu-se prioritate petrochimiei, iar în cadrul acesteia, producției de îngrășăminte, de fire și fibre sintetice, cauciuc sintetic, materiale plastice și rășini sintetice. Creșterea producției industriei chimice în perioada 1971—1973 va fi însoțită de unele schimbări în nomenclatorul de produse, corespunzător cerințelor consumului intern și exportului.Dezvoltarea producției de îngrășăminte, precum și lărgirea gamei de produse prevăzute pentru combaterea dăunătorilor va asigura realizarea unui progres însemnat în procesul de chimizare complexă a agriculturii. Arătăm astfel că la nivelul anului 1975 cele circa 2 milioane tone îngrășăminte ce vor fi livrate agriculturii corespund unui spor de producție agricolă de 4—6 milioane tone cereale. Creșterea de aproape două ori a producției de mase plastice și rășini sintetice aduce o contribuție însemnată la satisfacerea cerințelor populației, a industriei și agriculturii. Astfel, în construcția de mașini, în construcțiile industriale și civile, în industria electrotehnică și electronică, în transporturi, materialele plastice sînt înlocuitorii eficienți ai metalelor, ai lemnului, sti

clei și pieliL Dublarea în 1975 a producției de materiale plastice creează posibilitatea economisirii unei cantități de metal de aproape o jumătate milion tone.în ce privește aportul industriei chimice ca furnizoare de materii prime și auxiliare pentru industria ușoară, cred că nu e lipsit de interes să arăt că, pe lîngă o largă varietate de chimicale și colo- ranți, care conferă calități superioare produselor textile și de pielărie prin rezistență sporită, neșifonabilitate, impermeabilitate, o rapidă dezvoltare o va avea sectorul de fire șl fibre sintetice. în 1975, producția de fire și fibre sintetice va reprezenta 6,2 kg pe locuitor, ceea ce înseamnă de •2,5 ori mai mult decît producem în acest an.Prin dezvoltarea și modernizarea în continuare a industriei de medicamente, se creează condiții pentru asimilarea în producția industrială a produselor cu efect terapeutic ridicat, contribuind prin aceasta la menținerea sănătății locuitorilor țării noastre, la reducerea substanțială a importului și la crearea de noi disponibilități pentru export.Un rol hotărîtor în dezvoltarea industriei chimice îl are programul de investiții, al cărui volum este de 2 ori mai mare decît realizările preliminate pentru actualul cincinal. Convinși fiind de faptul că realizarea acestui uriaș volum de investiții necesită o pregătire minuțioasă, s-a luat măsura ca încă de pe acum să se treacă la întocmirea documentației tehnice, stabilin- du-se grafice amănunțite de proiectare, contractare și execuție pentru toate lucrările' ce se vor realiza, în cincinalul viitor. în acest scop au fost definitivate propunerile de amplasare a majorității obiectivelor prevăzute. Este imperios necesar ca pînă la sfîr- șitul acestui an să fie apro

bate amplasamentele pentru toate lucrările. Pentru accelerarea pregătirii investițiilor anilor viitori, propunem să se studieze posibilitatea simplificării avizărilor care, fără a diminua exigențele față de necesitatea obținerii unei eficiente ridicate pentru fiecare leu investit, să permită o mal mare operativitate în contractarea instalațiilor, în începerea șl executarea lucrărilor — elemente indisolubil legate de scurtarea termenelor de dare în funcțiune.O dată cu diminuarea la maximum a volumului investițiilor neproductive, prin măsurile luate vom reduce în continuare ponderea lucrărilor de construcții prin alocarea unei cote tot mai mari din fondurile de investiții pentru dotarea cu mașini și utilaje. Pentru creșterea eficienței cercetării științifice și legarea ei de nevoile practice ale producției, s-au stabilit măsuri care orientează cercetarea spre un număr res- trîns de probleme majore, in- troducîndu-se practica de a considera încheiate lucrările numai după aplicarea lor industrială și obținerea rezultatelor scontate. Aș menționa pentru exemplificare unele cercetări realizate, cum sînt: fabricarea detergenților, a sti- renului și etilbenzenului, a coloranților, a acetilenei din gaz metan prin cracare în arc electric, a unor lacuri și vopsele, medicamente, reactivi și altele. în activitatea de cercetare acordăm o atenție deosebită și elaborării proceselor tehnologice destinate realizării în țară a unor produse chimice auxiliare de tonaj mediu și mic, îndeosebi pentru eliminarea importului a- cestora. Efortul cercetătorilor, proiectanților. și colectivelor din uzine, se concretizează în faptul că 64 la sută din volumul de investiții pe care-1 vom realiza în viitorul cincinal va fi destinat reproducerii industriale a cercetărilor și 

a proceselor tehnologice a- plicate în prezent, îmbunătățirii șl aducerii acestora la nivelul tehnicii actuale.Avînd în vedere ritmul înalt de dezvoltare al industriei chimice prevăzut în Directive, pregătirea cadrelor rămîne una din problemele centrale ale industriei chimice. Deși efectivul actual constituie un potențial impresionant, din care se vor forma nucleele de cadre ale viitoarelor obiective, totuși pentru acoperirea necesarului suplimentar de cadre în perioada 1971—1975 vor mai fi școlarizați peste 50 000 oameni pentru a deveni muncitori calificați, maiștri și tehnicieni. Paralel cu pregătirea acestora, nu trebuie să uităm însă că progresul tehnic rapid al industriei chimice ne obligă să luăm măsuri hotărîte pentru perfecționarea continuă a cunoștințelor cadrelor existente. Ne propunem, mai ales, să le asigurăm acestora o justă împletire a cunoștințelor de natură tehnologică cu cele de natură mecano-energetică si de automatizare.Cunoașterea amănunțită, cu un an și jumătate mal devreme, a obiectivelor pe care trebuie să le atingem, folosirea experienței cîștigate pînă în prezent și desfășurarea unei munci colective ne dau certitudinea realizării integrale a sarcinilor ce ne revin. Mobilizați de mărețele obiective cuprinse în documentele Congresului al X-lea, toți oamenii muncii din industria chimică, în unitățile Căreia proiectul de Directive a fost larg dezbătut, și-au luat angajamentul să muncească cu elan și devotament pentru înfăptuirea programului ce va fi adoptat de Congresul al X-< lea, convinși fiind că năzuințele poporului sînt fidel exprimate de politica partidului, care a pus în slujba omului tot ceea ce este mai nobil, mai demn și mai înălțător. (Aplauze).

(Urmare din pag.

id, In care se zămislesc idei, 
in care rodesc convingeri, în 
care se elaborează, în cele 
mai concrete dimensiuni ala 
ei, încrederea noastră, a tu
turor, In viitorul socialist șl 
comunist al României, al pa
triei căreia îi aparținem și ale 
cărei însemne îți lasă pecetea 
asupra tuturor marilor acțiuni 
pe care le întreprindem.

Niciodată, parcă, sentimen
tul acut al istoriei, dominată 
și construită de oameni, stră
luminată de idealurile lor cele 
mai vii — idealuri înscrise pe 
steagul partidului — nu ne-a 
copleșit mai adine decît acum, 
cînd, pe marginea Raportului 
rostit de secretarul general al 
partidului, intervențiile la ma
rea dezbatere, aparținînd ex- 
ponenfilor celor mai fideli ai 
națiunii, au făcut sensibile, cu 
maximă expresivitate, hotărîri- 
le îndelung cumpănite de vii
tor ale clasei noastre munci
toare, ale țăranilor și intelec
tualilor, ale unui întreg popor 
liber și stăpîn pe soarta sa. 
Au fost exprimate, ieri, în cu
vintele vorbitorilor, nu numai 
dominantele vieții noastre so
cialiste, în relațiile lor directe 
cu viitorul patriei, dar și de
terminările unui întreg trecut. 
Dincolo de faptul concret la 
zi, dincolo de analiza unei a- 
nume zone, al unui anume do
meniu al construcției noastre, 
simțeam proclamarea ~ sub 
soarele orînduirii socialiste în 
plină desăvîrșire — a unui 
sacru testament al înaintașilor, 
a acelui perpetuu flux al idei
lor nobile care compun viața 
și ființa noastră. Pentru că li
niile de forță ale înaintării 
noastre spre viitor, liniile 
politicii interne și exter
ne a partidului nostru, așa 
cum le-a exprimat Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și cuvintele vorbitorilor, vin 
din adine, ca o încununare a 
istoriei noastre în tot ceea ce 
are ea mai profund, mai viu, 
în spațiile și pe coordonatele 
sale cele mai intime, mai fi
rești.

Toată puterea și noblețea 
poporului nostru — au arătat 
vorbitorii — se întemeiază pe 
muncă. Pe munca noastră li
beră, conștientă, dedicată țării, 
progresului, socialismului. Prin 

ea, prin această oglindă vie 
în care își văd chipul 
20 000 000 de oameni, ne de
finim existența și libertatea 
noastră, suveranitatea gestului 
creator, bătăile inimii noastre 
pe cadranul gigantic al unei 
orînduiri în care toate orele 
sînt chemate simultan să bată 
treptele creșterii.

Am ascultat cuvîntările 
delegaților, abordînd, fiecare 
în parte și toate împreună, 
problemele cardinale ale dez
voltării țării în anii ce vin, 
probleme diverse, îmbrățișînd 
deopotrivă faptul de muncă 
concret, exemplul semnificativ 
și definitoriu, exprimat prin 
cifre de producție, ridicat la 
o largă viziune științifică a 
ansamblului, în care cuvîntul 
hotărîtor îl spune perfecțio
narea, progresul calitativ în 
toate domeniile de activitate. 
Ca spectator al acestui mo
ment istoric de viață, sinteză 
a maturității de gîndire și 
faptă a unui popor, am des
lușit — și aceasta mi s-a pă
rut a fi acel punct ideal de 
sinteză care exprimă întregul 
— deplina și marea trecere a 
gîndului larg, director, rostit 
de conducătorul partidului și 
al țării, în gîndurile și senti
mentele, în proiectul faptelor 
viitoare, exprimate de fiecare 
vorbitor. Fie că era vorba des
pre probleme practice, ale 
muncii cotidiene, ale dezvol
tării industriei și agriculturii, 
ale aportului — încă restant, 
în raport cu exigențele actua
lității 1 — al științei în inti
mitatea producției, fie că erau 
supuse dezbaterii înalte pro
bleme privind evoluția și con
solidarea partidului însuși, ca 
factor motor al progresului 
nostru material și spiritual, 
toate aceste elemente, luate în 
parte sau luate în ansamblul 
organic pe care îl alcătuiesc, 
înfățișează o atît de mare a- 
bundență de idei fecunde, de 
impulsuri creatoare și de per
spective certe de dezvoltare, 
incit atunci cînd vrei să vor
bești despre ele, atrăgîndu-te 
toate deopotrivă, nu știi ce să 
alegi mai întîi. Există, în toa
te o profundă coeziune de 
gînd, cuget, și faptă, conso
lidată prin suflul animator 
care trece prin fiecare luare 
de cuvînt și prin toate luările 
de cuvînt deopotrivă, prin 

marele entuziasm productiv 
care transpune cotidian în 
viață cuvîntul partidului, su
flu generos și novator datorat 
acelei generoase forțe centrale 
care își trimite seva pînă în 
ultimele ramificații ale vieții 
noastre sociale.

Ceea ce face forța înaintă
rii noastre neabătute pe dru
mul trasat de Partidul Comu
nist Român — fapt care se 
reliefează cu o deosebită 
pregnanță în aceste zile isto
rice ale Congresului — este, 
astfel, tocmai justețea și clari
tatea principiilor, exactitatea 
în enunțarea scopurilor de a- 
tins, precizia în înfățișarea 
mijloacelor necesare pentru a- 
tingerea — în chipul cel mai 
potrivit, cel mai corespunzător 
realităților noastre — acestor 
scopuri. Ascultînd cuvîntul 
primului secretar al Comitetu
lui de partid al municipiului 
București sau al primului se
cretar al Comitetului județean 
de partid Brașov, ascultînd 
confesiunea despre muncă a 
unei tinere muncitoare de la 
Satu Mare am simțit cum a- 
ceste calități — înalt defini
torii pentru raportul Comite
tului Central al partidului, ex
pus de tovarășul Ceaușescu 
— se transmit, ca un curent 
fierbinte, întregii săli, dînd 
căldură celor mai reci statis
tici. o căldură care provine 
din permanenta raportare a 
tuturor cifrelor, a tuturor e- 
nunțărilor, a tuturor detaliilor 
tehnice, la dezvoltarea socia
listă a țării, la prosperitatea 
patriei și a fiecărui locuitor 
al ei.

Am discutat, în pauzele lu
crărilor, cu mulți dintre cei 
191 fi delegați și 1 449 de in
vitați din întreaga țară. Si 
i-am căutat, printre ei, pe ti
neri. Am stat de vorbă cu tov. 
Cornel Șandru, primul secre
tar al Comitetului județean 
U.T.C. Brașov, care mi-a vor
bit despre cele 35 000 000 lei 
~ reprezentînd economiile do- 
bîndite prin muncă voluntar- 
patriotică — prin care tinerii 
din această parte a tării și-au 
realizat, în cinstea Congresu
lui. angajamentele în întrece
re luate pentru întregul an. 
Am stat de vorbă cu tehni
cianul. Ștefan Țărot, un tînăr 
de 27 de ani, secretarul Co
mitetului U.T.C. al Uzinei de 

vagoane Tr. Severin, care mi-a 
vorbit, cu ochii strălucitori, 
despre ceea ce vor însemna 
Directivele viitorului cincinal 
pentru uzina sa : o sporire de 
trei ori a capacității și, în a- 
celași timp, o masivă pătrun
dere a tehnicii noi, cu toate 
implicațiile ei pe planul dez
voltării personalității și ori
zontului tinerilor. „Partidul — 
mi-a spus el — ne-a dat de 
mult siguranța că dorințele și 
speranțele noastre nu rămîn 
simple gînduri, că viața noas
tră se integrează în viața cea 
mare a țării, că așa cum spu
nea tovarășul Ceaușescu «dis
punem de tot ceea ce este 
necesar pentru traducerea în 
viață a acestui program însu- 
flețitor: avem o bază de por
nire tehnico-materială dezvol
tată ; avem un partid puter
nic, unit, înarmat cu învăță
tura marxist-leninistă, slrîns 
legat de mase ; sîntem un po
por harnic, dîrz, înzestrat cu 
calități deosebite, devotat trup 
și suflet cauzei socialismului»“.

...O nouă zi ne întîmpină — 
a treia zi a Congresului —, o 
altă dimineață își încarcă lim
pezimile aerului cu respirația 
încrederii pe care întregul 
nostru popor o învestește în 
cei care ne reprezintă în am
pla dezbatere a destinelor vii
toare ale patriei. Amplificîn- 
du-se, pledoaria în care ne-am 
angajat prin cuvîntul celor 
mai huni dintre noi — și prin 
laptele noastre, prin munca 
și creația și visurile noastre — 
își dezvăluie, asemeni unui 
arbore tînăr, fertilitatea seve
lor. vigoarea trunchiului, să
nătatea ramurilor și bogăția 
rodului. Este o pledoarie în 
care prezentăm argumente iz- 
vorîte din spiritualitatea noas
tră profundă, din faptele care 
ne-au marcat cu lumină des
tinul și, totodată, o pledoarie 
prin care ne înscriem cuvîn
tul alături de toate acele cu
vinte simple și. mari — mus
tind de adevăr și sinceritate 
— prin care marea familie a 
popoarelor căreia îi aparținem 
se dovedește a fi solidară și, 
în același timp, prin fiecare 
popor, demnă în ceea ce pri
vește ființa sa, aspirațiile sale, 
aportul său la cea mai înaltă 
operă a acestui veac — socia
lismul.
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ÎNTREGUL POPOR ÎȘI EXPRIMĂ ÎNCREDEREA NESTRĂMUTATĂ 
ÎN PARTID, HOTĂRÎREA DE A MILITA NEABĂTUT

PENTRU TRANSPUNEREA ÎN VIATĂ A POLITICII SALE
Telegrame și scrisori 
adresate Congresului

Zilele maximei 
rodnicii

CONSTANTIN TRUȚĂ
maistru la Întreprinderea 

construcții-montaje-siderurgice Calați

însuflețiți de înaltele îndemnuri
-> »

ale conducerii partidului
Cont. univ. TORO TIBERIU

Universitatea din Timișoara

La înălțimea epocii 

pe care o trăim
COSTIN MURGESCU

membru corespondent al Academiei

(Urmare din pag. I)te 65 milioane lei, ce s-a obținut în cea mai mare parte pe baza depășirii sarcinii de creștere a productivității muncii. Răspunzînd sarcinii trasate de partid de creștere a eficienței economice a activității fiecărei întreprinderi, colectivul nostru a reușit să realizeze economii suplimentare de peste un milion lei. Toate succesele noastre le închinăm Congresului al X-lea _ al Partidului Comunist Român, organizatorul și conducătorul înțelept al tuturor victoriilor noastre pe drumul luminos al socialismului. Ne angajăm că ne vom mobiliza toate forțele, întreaga noastră capacitate de muncă și gîndire pentru a da viață hotărîrilor ce vor fi a- doptate de înaltul forum al partidului, conștienți fiind că eforturile noastre, alături de cele ale întregului popor, vor contribui la ridicarea României pe noi trepte ale civilizației și progresului“.Alături de toți oamenii muncii, tînăra generație a țării își exprimă profundele sentimente de atașament față de politica partidului nostru, încrederea în viitorul ei, în dezvoltarea armonioasă pe care i-o asigură dezvoltarea patriei însăși.„Cunoscînd perspectivele grandioase de dezvoltare a patriei noastre care se desprind din Raportul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R. — se spune în telegrama expediată de pe plaiurile moldovene de 
ORGANIZAȚIA U.T.C. A CO
MUNEI PAUNEȘTI — și dînd glas gîndurilor și sentimentelor întregului tineret din comuna noastră, urăm din inimă succes deplin lucrărilor Congresului și făgăduim cu acest prilej Comitetului Central al partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru educarea și formarea noastră în spiritul atașamentului nețărmurit față de patrie, popor și partid“.„Colectivul de muncă de la 
ȚESATORIA „CAZANELE“ 
DIN ORȘOVA, inanifestin- u-și adeziunea și atașamentul deplin la lucrările Congresului al X-lea, raportează că în cinstea acestui măreț eveniment a fost pusă în funcțiune noua fabrică care pe cele șapte luni ale anului a obținut o producție suplimentară de opt milioane lei, față de anul 1968, realizînd toți indicatorii de plan. Animați de minunatele perspective ale înfloririi patriei, deschise de documentele Congresului, întregul colectiv de muncă se angajează în fața conducerii de partid, a dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețească nici un efort pentru traducerea în viață a sarcinilor stabilite de Congres, asigurînd punerea în funcțiune totală a noii fabrici și obținînd în cel mai scurt timp o producție la nivelul parametrilor proiectați.O vibrantă scrisoare adresează Congresului și oamenii muncii din ORAȘUL RA- 
DAUȚI.„Acest eveniment de o însemnătate deosebită în viața și activitatea partidului și statului nostru — scriu ei printre altele — a fost întîm- pinat de către toți oamenii muncii din oraș cu noi și importante succese în realizarea și depășirea angajamentelor pe care și le-au luat în toate domeniile de activitate. Planul producției globale pe șapte luni a fost realizat și depășit înainte de termen cu 2 milioane lei, la producția marfă vîndută și încasată s-au realizat economii la prețul de cost în valoare de peste 600 000 lei și beneficii peste plan în valoare de peste

Răspunderea științei in edificarea
României

(Urmare din pag. I)la creșterea avuției materiale a societății, la rezolvarea unei probleme concrete de producție, al eficacității ei economice. Un asemenea criteriu este cu atît mai valabil în orînduirea noastră socialistă, a cărei dezvoltare și înflorire este indisolubil legată de contribuția pe care trebuie să și-o aducă fiecare membru al societății. Promovarea de către partid a acestui criteriu, a acestui principiu este de natură să sporească responsabilitatea noastră a oamenilor de știință, 

500 000 lei. Rezultate deosebite s-au realizat și în ceea ce privește buna gospodărire și înfrumusețare a orașului, executîndu -se prin muncă patriotică lucrări în valoare de peste 2,5 milioane lei. Rezultatele obținute de oamenii muncii din orașul nostru constituie astfel o dovadă de profundă aprobare față de politica internă și externă a statului, de dragoste și recunoștință față de conducerea sa înțeleaptă“.„Colectivul de muncă al uzinei noastre — se arată în telegrama primită din partea 
UZINELOR TEXTILE DIN 
TIMIȘOARA — salută cu entuziasm lucrările celui de al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, eveniment de seamă în istoria partidului și poporului nostru, care va adopta un măreț program de dezvoltare a României socialiste. în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului, colectivul nostru a obținut rezultate remarcabile în îndeplinirea sarcinilor economice, depășind în primele șapte luni planul la producția globală cu un milion patru sute unsprezece mii lei, la producția marfă cu 524 000 Iei, la fire tip bumbac, cu 3 300 kg, la țesături tip bumbac cu 23 600 m p. Dezbaterea de către membrii de partid și toți salariații noștri a documentelor pentru cel de al X-lea Congres al partidului a reliefat că pentru colectivul nostru nu există dorință mai arzătoare, interese mai înalte, decît fie a se ști părtaș, împreună cu întregul popor, la înfăptuirea grandiosului program conceput de Partidul Comunist Român, de Comitetul său Central. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dintr-un alt colț al țării, din județul Hunedoara, ȚĂ
RANII COOPERATORI DIN 
COMUNA BACIA, își exprimă aceleași sentimente, care îi animă în aceste zile pe cooperatorii din întreaga țară.„Ca fruntași pe județ, în ramura zootehniei — scriu ei — raportăm Congresului că pînă în prezent ne-am îndeplinit cu prisosință obligațiile avute. Ne angajăm ca pe viitor să lucrăm și mai bine, să producem mai mult, să dăm statului peste plan cel puțin 10 tone carne și produse lactate pînă la sfîrșitul anului. Convinși de importanța lucrărilor, de justețea hotărîrilor pe care le va lua Congresul în folosul dezvoltării multilaterale a României socialiste, urăm din toată inima succes deplin lucrărilor celui de al X-lea Congres al partidului“.

„COMITETUL JUDEȚEAN 
SUCEAVA AL P.C.R., — se spune, de asemenea, într-o altă telegramă — transmite în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri un călduros salut Congresului al X-lea al partidului și urează succes deplin lucrărilor sale, menite să fundamenteze mărețul program pentru consolidarea și dezvoltarea cuceririlor noastre revoluționare, pentru înflorirea economiei și culturii românești, pentru triumful idealurilor noastre scumpe de libertate, independență și suveranitate națională, de înțelegere cu toate popoarele lumii. însuflețiți de încrederea nestrămutată în viitorul luminos al patriei noastre socialiste, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Suceava, împreună cu întregul nostru popor, desfășoară o muncă plină de entuziasm și dăruire pentru realizarea exemplară și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în cinstea Congresului și a celei de a 25-a aniversări a eliberării patriei noastre“.

socialistesă ne facă a ne simți și manifesta mai plenar ca părtași activi în marele efort constructiv al poporului nostru.Ca om de știință, ca cetățean al României socialiste, îmi exprim deplina adeziune la programul dezvoltării societății socialiste, conținut în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, istoric document de analiză a realizărilor înfăptuite de poporul nostru sub înțeleaptă conducere a partidului, vibrantă chemare către noi și însemnate victorii în desăvîrșirea construcției socialiste.

Ascultînd cuvintele rostite de la tribuna Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, mă gîndeam la drumul pe care l-am parcurs noi toți pe calea edificării unei lumi noi, a eforturilor depuse de toți cetățenii țării pentru făurirea industriei cu care ne mîndrim acum, a unei agriculturi în plină dezvoltare, la cuceririle științei și culturii românești Este limpede ca lumina zilei pentru fiecare din noi că n-ar fi fost posibile aceste trainice izbînzi fără conducerea de către partid, fără aplicarea consecventă și creatoare a învățăturii marxist-leniniste. Partidului îi datorăm împlinirile de pînă acum și tot în el aflăm garanția împlinirilor viitoare, perspectivele care ne înnobilează cele mai îndrăznețe vise.Urmărind cu emoție Raportul prezentat de secretarul genera) al partidului nostru, ni s-a întărit și mai mult convingerea că. prin amploarea și adîncimea analizelor pe care le prilejuiește, prin hotărîrile care vor fi luate, Congresul al X-lea va rămîne în istoria partidului și poporului nostru ca un eveniment de mare importanță. El ne sporește forța dăruirii în gîndire și acțiune, ne determină să concentrăm în munca noastră și mai multă pasiune, și mai multă dragoste, prin aceasta exprimîndu-ne totala adeziune față de programul de dezvoltare în continuare a țării, pe care l-am cunoscut și dezbătut cu mult înaintea deschiderii Congresului, față de ideile de neprețuită valoare cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al partidului și statului nostru.Zilele desfășurării Congresului sînt pentru noi toți zilele maximei rodnicii

Au sosit ziarele. In pauză, un grup de tineri de la F.M.U.A.B citesc relatările despre desfășu
rarea lucrărilor Congresului

Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu

OGLINDA VIITORULUI NOSTRU
F.M.U.A. București. O mar

că prezentă în zeci și zeci de 
întreprinderi din țară: „Stea
gul Roșu“ și „Tractorul“ din 
Brașov, Fabrica de boghiuri 
din Balș, Combinatul și Uzi
na din Reșița, „Frogresul“- 
Brăila, U.R.L.D.E. - Craiova, 
Fabrica de pompe din Bucu
rești etc. De asemenea, prin 
multele produse destinate ex
portului, F.M.U.A. este fami
liară unui număr însemnat de 
întreprinderi industriale din 
Polonia și India, Brazilia, Bul
garia și China, Iran, Japonia, 
R. F. a Germaniei, cele 
două Americi, Australia... 
„O marcă pentru patru 
continente /". In felul a- 
cesta vorbesc, cu îndreptățită 
mîndrie, harnicii muncitori de 
la F.M.U.A. despre însemnele 
întreprinderii lor, însemne ce 
atestă în mod expresiv puter
nica dezvoltare a industriei 
românești în etapa istorică ce 
a urmat celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

Cu atît mai mult, în aceste 
zile, cînd întreaga țară tră
iește la cea mai înaltă tensiu
ne și incandescență multitudi
nea de gînduri și sentimente 
generate de înaltele adevăruri 
âuprinse în Raportul prezen
tat la cel de-al X-lea Congres 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la 
F.M.U.A., meditează asupra 
scurtului trecut al fabricii 
lor, asupra împlinirilor prezen
te și, mai cu seamă, asupra 
viitorului fabricii, viitor con
turat cu claritate în Raportul 
prezentat de conducătorul iu
bit al partidului și statulut 
nostru.

Vorbind despre aceste pers
pective, rectificatorul Ion 
Sărăcuțu, membru în biroul 
Comitetului de partid al fa

bricii, ne-a spus: Ascultînd raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, m-am gîndit cu emoție că fiecare capitol și fiecare cuvînt al a- cestui document istoric poate fi ilustrat de realități concrete din fiecare domeniu al vieții noastre. De pildă, atunci cînd conducătorul partidului și statului nostru a arătat că, pînă în 1975, ponderea unor industrii — printre care și cea a construcțiilor de mașini — va ajunge la 54 la sută din totalul producției industriale, față de numai 40 la sută în 1965, am înțeles foarte limpede ce principii au stat la
■■

Ieri, într-o fabrica bucureșteanâ

baza dezvoltării fabricii noastre în ultimii ani. Am înțeles, de pildă, de ce, sub înțeleaptă conducere a partidului, fabrica noastră s-a îmbogățit cu o nouă și modernă secție de mașini de rectificat, de fapt o nouă fabrică, intrată în circuit industrial la 1 august, în cinstea Congresului. De asemenea, am pătruns deplin sensul strădaniilor depuse pentru ca fabrica noastră să asimileze cît mai curind noi tipuri de produse, să treacă la producția de strunguri cu comenzi programate și să-și creeze condiții pentru a produce mașini după licențe proprii... în acest fel, încă din timpul cincinalului în curs, fabrica noastră se pregătește pentru viitorul cincinal. Iar adevărul acesta, așa cum spuneam, l-am înțeles foarte bine ascultînd și citind Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am discutat despre aceasta

Am ascultat, in prima zi 
a Congresului, cu deosebit 
interes Raportul prezentat 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și, în calitate de 
cadru didactic în învățămîn- 
tul superior, de lucrător in 
domeniul cercetării științi
fice, între altele, mi-au re
ținut atenția în mod special 
acele părți în care secreta
rul genera) al partidului 
nostru s-a referit la dezvol
tarea invățămintului și a 
activității de cercetare ști
ințifică. Am constatat cu sa
tisfacție că acestor domenii 
de activitate li se acordă o 
însemnătate deosebită, sub- 
liniindu-se sporirea rolului 
științei în cadrul torțelor de 
producție. Personal, sînt un 
cadru tînăr format la Uni
versitatea timișoreană, la 
rîndul ei, o creație a socia
lismului. La formarea mea 
am simțit din plin ajutorul 
material acordat de către 
partid și popor, ceea ce mi-a 
cultivat implicit simțul înal
tei responsabilități sociale 
îmi produce o mare bucu
rie faptul că in ansamblul

cu mulți tovarăși din fabrică și am întîlnit, la toți, aceeași bucurie și aceeași caldă emoție care mă stăpînea și pe mine.
...In hala modernă a fabri

cii, la secția de montaj-aș- 
chiere, i-arn găsit, în pauza 
de dimineață, pe muncitorii 
din echipa de tineret condusă 
de lăcătușul Toma Constan
tin. In jurul ajustorului Ion 
Popa, i-am găsit pe Ludovic 
Bratu, Adrian Cioroahă, Ilie 
State, Constantin Drăguț, Ma
tei Mocanu, Marin Safta și 
alții, toți foarte tineri, unii 
dintre ei încă ucenici. Ion 
Popa le citea acel capitol din

Raport in care se vorbește 
despre necesitatea unei pregă
tiri temeinice a cadrelor pen
tru industrie. Pentru tinerii noștri, mi-a spus, Ion Dragii, 
secretarul Comitetului U.T.C. 
pe fabrică, cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu au însemnat o oglindă vie, generoasă, a viitorului lor, au fost cuvintele unui părinte care arată cu limpezime celor tineri drumul de urmat în viață, vastele perspective ce li se deschid“.

...Viitorul fabricii, viitorul 
oamenilor ei — iată ce ima
gini au generat, în sufletele u- 
nor muncitori de vîrste dife
rite, adevărurile clare și defi
nitorii pentru viitorul întregii 
țări, exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în raport.

...Frezorul comunist Nicolae 
Drăgan din secția Mecanică 
mijlocie are 46 de ani. Mă simt mai tînăr, mi-a spus el, acesta este sentimentul pe care-1 trăiesc de două zile de 

cercetării științifice una din 
disciplinele pe care o pre
dau în cadrul Facultății de 
fizică a Universității din Ti
mișoara — fizica nucleară 
— e amintită ca o știință 
care va ocupa un loc cen
tral. Aceasta, în primul rînd, 
pentru faptul că în perspec
tiva următorilor 15—20 de 
de ani, așa cum se sublinia
ză în liniile directoare ale 
dezvoltării economiei națio
nale, în perioada 1977—1980 
se vor pregăti condițiile pen
tru introducerea și extinde
rea treptată a folosirii ener
giei nucleare la scară in
dustrială.

Desigur, noi nu pregătim 
tehnicieni, pregătim în 
schimb, cadre didactice în 
stare să asigure dezvoltarea 
invățămintului tehnic res
pectiv. De calitatea pregă
tirii lor depinde, in bună 
măsură, competența viitori
lor ingineri

în Raportul prezentat, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia necesitatea ca cer
cetătorii din toate domeniile 
să contribuie la rezolvarea 
problemelor practice impuse 
de viață. Mulți dintre absol
venții facultății noastre de
vin cercetători. încă din anii 
studenției, problemele ma
jore de știință pură sînt a- 
bordate prin prisma utilită
ții lor, a tehnicizării. Vreau 
să asigur, pe această cale, 
conducerea partidului de 
faptul că voi continua să in- 
suflu și în viitor, studenți
lor mei, datoria de a privi 
orice amănunt studiat In 
perspectiva eventualei apli
cații practice. în această pri
vință, nouă, cadrelor didac
tice de la Facultatea de fi
zică a Universității din Ti
mișoara și, in special, a a- 
celora care se ocupă cu fi
zica atomică și nucleară, ne 
revin sarcini importante de 
a pregăti studenții de azi în 
așa fel, încit să poată de
veni specialiști bine pregă
tiți, capabili să contribuie 
din plin la realizarea pro
gramului de energetică nu
cleară a țării.

Mărturisindu-mi satisfacția 
și adeziunea totală la conți
nutul raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îmi exprim, totodată, hotări- 
rea ca în domeniul meu de 
activitate, însuflețit de în
demnul adresat de la înalta 
tribună a Congresului, să-«>i 
aduc tot aportul Ia realiza
rea măsurilor prevăzute în 
aceste documente de irnpor- 
tanță capitală, care deschid 
in fața României noastre so
cialiste, noi perspective de 
progres și prosperitate.

cînd s-a deschis Congresul. Ascultînd Raportul am simțit că aud, în glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, însuși glasul partidului, glasul răspicat și cald în același timp, a- propiat de inima țării și a fiecărui ins, al unui om înțelept și drept, cunoscător și al legilor largi ale istoriei și al năzuințelor, frămîntărilor, sentimentelor fiecăruia dintre noi. Sînt membru de partid mai vechi, dar de cîteva zile mă simt mai tînăr, ca unul care a auzit, în cuvîntul rostit de tovarășul Nicolae fceaușes- cu, însuși glasul partidului, glasul țării întregi, glasul nostru. Simt în aceste zile nevoia tinerească să întreprind o faptă deosebită...
...Au existat, la F.M.U.A. și 

asemenea fapte. De pildă, cu 
o zi înainte, montorul utecist 
Ion Gureșoaie a venit la lu
cru încă de la ora 4 diminea
ța. Intr-un elan specific tine
rilor, el a montat de unul singur suportul dificil al unui 
strung carusel — 3 200. Cînd 
a fost întrebat de ce a făcut-o, 
el a răspuns: Nu știu. Poate din romantism, poate din altă pricină. Știu, însă, că în a- ceastă zi am simțit nevoia să fac ceva deosebit I

Ceva deosebit I Dacă ase
menea elanuri sînt prezente la 
oameni de vîrste cu mult di
ferite, și dacă vești despre a- 
semenea fapte ne vin din în
treaga țară, înseamnă că ele 
sînt cît se poate de firești. 
Firești unor asemenea oameni, 
unei asemenea țări, și firești 
acestor zile luminate intens 
de înalta personalitate a se
cretarului general al partidu
lui, iradiind din fiecare cu
vînt al istoricului Raport.

PETRE DRAGU

Am ascultat raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și apoi l-am citit. Lectură pasionantă, care va trebui reluată mereu în perioada următoare.Dacă Directivele pregătite pentru Congres dau imaginea sarcinilor cantitative privind dezvoltarea economiei națio nale în deceniul următor, raportul prezentat de tovarășul Ceaușescu înfățișează — pe baza unei profunde analize științifice călăuzită de adevăratul spirit creator al marxism - leninismului — întreaga complexitate și dimensiunile reale ale marilor probleme economice, sociale și ideologice care se pun construirii societății socialiste multilateral dezvoltate în România, în contextul actualei
Expresie a clarviziunii 

politice a partidului

AUREL BARANGAîn contextul Raportului general, operă de uriașă însemnătate istorică, analiză temeinică a drumului străbătut de poporul român pe calea făuririi visului său de secole — o societate a demnității ro
mânești, — în contextul unor pagini de glorie descifrînd viitorul patriei noastre, secretarul general al Partidului Comunist Român a acordat un pasaj de o nemărginită importanță pentru munca și strădania creatoarilor de frumos.într-o societate care a exclus în chip definitiv exploatarea, într-o lume în care munca este închinată cu de- săvîrșire aspirațiilor celor mai nobile ale Omului, era firesc și legitim ca arta și literatura să se găsească la loc de cinste. Subliniind succesele repurtate în toate domeniile artelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat răspunderea ce revine creatorilor, fie că sînt scriitori, pictori sau muzicieni, responsabilitate făcînd parte integrantă din mesajul lor cetățenesc. De aici decurge o- bligația de înaltă prețuire de a realiza o artă care să vorbească deplin sensibilității contemporane, o artă care să se achite de primordiala ei misiune — aceea de a contribui la formarea conștiințelor și la înălțarea lor. O asemenea artă nu poate năzui să se transforme într-un limbaj cifrat, șaradă pentru uzul ini- țiaților. O artă majoră, cetățenească, inspirată din viața

A

întreaga muncă, întreaga 

viață - idealurilor

comuniste
ION VOICU

student, Institutul politehnic BucureștiAm urmărit cu atenție, emoționat, bogatul bilanț ăl realizărilor poporului nostru în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, găsind în Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu temeiurile de a fi mîndru de marile cuceriri înfăptuite prin munca creatoare a oamenilor muncii din țara noastră. Acest larg, cuprinzător document, remarcabilă sinteză creatoare asupra dezvoltării societății românești în anii al căror bilanț îl realizează în chip strălucit, prezintă pentru fiecare cetățean al țării o impresionantă sursă de idei, de sugestii pentru continua perfecționare, astfel încit să-și poată valorifica superior valențele personalității sale, punîndu-și elanul, energia, capacitatea de creație în slujba înfăptuirii programului partidului.In prefigurarea chipului de mîine al României socialiste regăsim afirmate chemări, așteptări ale contribuției fiecăruia dintre noi pentru realizarea unui însuflețitor program Aș spune că în mod deosebit, noi, tinerii, viitori specialiști ai economiei și culturii țării, cei care vom păși pe calea afirmării profesionale în anii viitorului cincinal, avem înalta îndatorire de a urma îndemnul să ne perfecționăm neîntrerupt, astfel încit pe temelia unei solide pregătiri de specialitate să devenim capabili de a fertiliza necontenit domeniul d'e muncă ta care vom activa. Ca viitor 

etape a evoluției știintifico- tehnice și politice a omenirii.Cînd spunem „raport“ exprimăm de fapt prea puțin din conținutul acestui document- programatic de considerabilă importanță teoretică și practică, de natură să stimuleze deopotrivă gîndirca creatoare și entuziasmul acțiunii.Ca orice cetățean încerc un sentiment de legitimă mîndrie pentru această nouă expresie pe care > capătă clarviziunea politică a Partidului Comunist Român și un sentiment de certitudine că ideile, concluziile și observațiile secretarului general al partidului îsi vor îndeplini rolul de dinamizator al energiilor creatoare ale națiunii în mersul ei spre comunism.

clocotitoare a poporului, as- pirînd la ilustrarea speranțelor sale de luptă și fericire, nu se poate echivala cu realitatea enigmatică a unui cod de semne secrete.Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu a răsunat în conștiința creatorilor ca un apel fierbinte la realizarea unei arte demne de strălucita epocă, poate unică în patetismul ei, pe care o trăim, o artă de un conținut superior, conectată la cele mai autentice filoane ale umanismului, inspirată de o realitate în plină efervescență creatoare, rele- vînd prezentul unui popor harnic și devotat ideilor socialismului, prefigurînd viitorul de aur, viitorul de mîine, comunist.în contextul unor pagini de însemnătate istorică, secretarul general al partidului i-a chemat pe creatori Ia strădania de o nepieritoare simplitate, de o nobilă învestitură — aceea de a trăi clipa Istoriei la incandescența devoțiunii și a abnegației comuniste.Ca scriitor căruia 1 s-a făcut cinstea de a fi delegat la acest Congres, îmi simt inima cuprinsă de entuziasm, de un entuziasm pe care doresc să-l exprim în viitoarele mele lucrări. Aș fi fericit ca paginile mele ce vor urma să cuprindă măcar o fărîmă din vibrația chemării secretarului general al partidului, Nicolae Ceaușescu.

inginer, mă gîndeso de pildă, cîte răspunderi ne vor reveni fiecăruia în dezvoltarea industrială a țării. în făurirea, conform indicațiilor partidului, a unei industrii complexe, moderne, dinamice. Se așteaptă de la fiecare dintre noi fapte, dovada conștiinței rolului și datoriei sale în viața socială. A folosi în cel mai înalt grad condițiile d'e muncă și de viață puse cu generozitate de partid și de stat pentru ca noi să do- bîndim o temeinică pregătire de specialist, corelîndu-le cu un perseverent efort personal de _ asimilare a cunoștințelor în anii de învățătură — iată misiunea noastră, a studenților, condiția noastră de a fi. „O 
importanță de prim ordin pen
tru realizarea marilor obiec
tive de progres economic și so
cial al țării noastre arc asigu
rarea formării și calificării ca
drelor de oameni ai muncii de 
toate categoriile, a noi contin
gente de specialiști și tehnici
eni. Corespunzător acestei ce
rințe va fi orientată întreaga 
noastră politică de dezvoltare și 
diversificare a invățămintului1* se arată în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Beneficiari ai unei asemenea politici, noi, tinerii, avem înalta datorie cetățenească de a ne organiza munca, întreaga viață, în raport cu criteriile maximei răspunderi față de destinele poporului din rîndu- rile căruia ne-am ridicat, ale națiunii noastre socialiste.
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„Autenticul forum 
al comuniștilor români“

Relatări ale presei sovietice
MOSCOVA 7. — Coresponden

tul Agerpres, K. Duță, transmite : Toate ziarele de joi din capitala Uniunii Sovietice au publicat știri privind lucrările din prima zi a Congresului al X-lea al Partidului Comunist 
Român. >Organul central al C.C. al P.C.U.S., „Pravda", a publicat o amplă expunere a raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și un repor
taj al corespondenților săi speciali. Ziarul evidențiază acele părți din raport în care sînt 
prezentate succesele repurtate de poporul român în toate domeniile, în perioada dintre cele 
două congrese, colaborarea economică a României cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste și cu țările a- parținînd unor sisteme social politice diferite. Citînd din raport, „Pravda" subliniază că viața a confirmat pe deplin 
0ea liniei generale marxist- ste a Partidului Comunist Român, priceperea sa de a a- plica principiile socialismului la condițiile concrete ale României, capacitatea de a uni eforturile întregului popor în scopul înfloririi economice și sociale a țării.

Referindu-se la politica externă a partidului și statului român, ziarul scoate în evidență principiile fundamentale ale a- cestei politici. El subliniază ho- tărîrea P.C.R. și a guvernului român de a pune în centrul politicii lor externe ca și pînă a- cum dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste. Este subliniată aprecierea cuprinsă în raport că sistemul socialist mondial, care cu
prinde în prezent 14 state, ob- 
în paginile 

ziarelor

bulgare 

și poloneze
SOFIA 7. — Corespondentul Agerpres, Gh. leva, transmite : Ziarul „Rabotnicesko Delo", organul central al G.C. al P.C. Bulgar, după ce arată că lucrările Congresului au fost des

chise într-un cadru festiv în prezența reprezentanților celor 
60 de partide comuniste, muncitorești, socialiste, progresiste și mișcări de eliberare națională, publică o relatare a raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt reproduse pa
saje din raport care scot în e- vidență importanța deosebită a Congresului și subliniază rolul clasei muncitoare și a avangărzii ei, P.C.R., al armatelor sovietice și aliate în doborîrea dictaturii militaro-fasciste. Se e- vidențiază, de asemenea, contribuția forțelor armate române in a doua fază a războiului la lupta pentru zdrobirea hitleris- mului. Sînt arătate în continuare succesele obținute de po- Îtorul român în cei 25 de ani de a eliberare și direcțiile princi
pale de dezvoltare a României în anii următori,VARȘOVIA. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Presa poloneză relatează despre lucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român publiclnd corespondențe de la trimișii speciali și relatări ale agenției poloneze de presă.Ziarele „Trybuna Luciu", „Zy- cie Warszawy", și „Zolnierz Wolnosci“ publică ample relatări ale raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres. Sînt relevate importanța actului istoric de la 23 August 1944 și drumul parcurs de România în cei 25 de ani de la eliberare. Citînd cifre și fapte referitoare la succesele poporului român în construcția economică, ziarul „Trybuna Luciu" relevă că scopul suprem al politicii P.C.R. este îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai și de cultură ale poporului. Totodată sînt menționate prevederile privind dezvoltarea economiei naționale în viitorul cincinal. 

ține succese remarcabile devenind într-o măsură tot mai .mare factorul hotărîtor al luptei împotriva imperialismului, pentru pace. Totodată, ziarul evidențiază teza din raport că prin sistemul socialist mondial, nu se înțelege un bloc în care statele se contopesc într-un tot, renunțînd la suveranitatea lor națională, ci afirmarea socialismului ca forță internațională prin victoria sa în mai multe state independente, care, se dezvoltă de sine stătător și își organizează relațiile dintre ele pe baza principiilor marxism-leni- nismului și internaționalismului proletar. Referindu-se în continuare la conținutul raportului „Pravda“ inserează aprecierea că dacă se pune pe primul plan ceea ce este comun și unește țările socialiste, interesele supreme ale cauzei socialismului și luptei antiimperialiste, că dacă relațiile dintre ele se întemeiază pe respectarea principiilor internaționalismului socialist'— independența și suveranitatea națională, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproo și întrajutorarea tovărășească— se pot depăși eu succes actualele divergențe șl animozități e- xistente între țări socialiste.Prezentînd cititorilor sovietici o imagine a primei zile a Congresului, corespondenții „Prav- dei“ amintesc că acest Congres are loc în preajma împlinirii u- nui sfert de veac de la eliberarea României de sub jugul fascist. Ei relevă totodată căldura cu care participanții la Congres au întîmpinat delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și pe ceilalți oaspeți din străinătate.Ziarul „Izvestia" consacră de asemenea materiale desfășurării lucrărilor Congresului. Posturile de radio au transmis ample relatări despre al X-lea Congres al P.C.R., pe care Radio Moscova l-a calificat a fi „autenticul forum al comuniștilor români“.
„L'Humanité": Bilanțul 

activității partiduluiPARIS 7 — Corespondentul Agerpres, AI. Gheorghiu. transmite : Sub titlul „Ceaușescu face bilanțul activității partidului“, ziarul „L’Humanité", organul Partidului Comunist Francez, subliniază că raportul prezentat de secretarul general al P.C.R. .confirmă datele esențiale ale. politicii românești“. Ziarul reia acele paragrafe din raport care pun accentul pe dezvoltarea economică a României în viitorul cincinal, subliniind de asemenea, rezultatele înregistrate în industrie șl agricultură, precum și accentul puș. de raportor asupra necesității perfecționării continue a organizării societății, a activității multilaterale a statului, a raporturilor sociale — condiție esențială a mersului înainte al țării, pe calea socialismului. Ziarul relevă că raportul arată importanța legăturilor ce uneso România cu toate celelalte țări socialiste. Ocupîndu-se de raporturile dintre partidele comuniste și muncitorești, Nicolae Ceaușescu a insistat asupra însemnătății întrevederilor și schimburilor de păreri bilaterale și multilaterale, scrie ziarul.Ziarul „Ea Nation" reține căldura cu care a fost primit raportul de către participanții la congres subliniind că „Nicolae Ceausescu a fost viu aplaudat de asistența în picioare, care a scandat timp de cîte- va minute numele său". Ziarul subliniază eă secretarul general al P.C.R. „a reafirmat toate marile principii ale politicii externe a țării sale, declarîndu-se îndeosebi opus unei politici de bloc. El a repetat, totodată, că P-C.R. vrea să întrețină relații bune cu toate partidele frățești“.„Atmosferă de lucru, calm, seriozitate“ — astfel caracterizează corespondentul special al marelui cotidian „Le Monde", lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.R. Nicolae Ceaușescu arată ziarul, a reafirmat marile principii ale politicii externe române : independența, suveranitatea, egalitatea în drepturi, neamestecul în afacerile interne. Ziarul apreciază că din raportul prezentat la Congres reiese că secretarul general al
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eveniment 
amplu 

comentatLONDRA 7 — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : Ziarul „Morning Star“ organul C.C. al P.C. din Marea Britanie a publicat joi o amplă corespondență din București a- vînd ca titlu „Ceaușescu spune : S.U.A. plecați din Vietnam“ în care sînt reproduse numeroase extrase din raportul prezentat de secretarul general al P.C. Român privind poziția țării noastre în problema vietnameză.Sînt redate, de asemenea, ideile care se referă la relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, la caracterul a- gresiv al imperialismului și la întărirea forțelor socialismului.Ziarul informează că la cel de al X-lea Congres al P.C.R. participă numeroase delegații ale unor partide frățești, precum și reprezentanți ai unor partide so- cial-democrate și progresiste.O corespondență din București publicată în ziarul „Times“ relevă că secretarul general al P.C. Român, a făcut o expunere amplă a principiilor politicii externe a României.Ziarul „Daily Telegraph" relevă, de asemenea, că Congresul P.C. Român pune din nou accentul pe egalitatea în drepturi și pe respectul pentru linia politică elaborată de fiecare partid potrivit cu propriile sale cerințe naționale.Pentru a marca importanța a- cestui eveniment, cele trei posturi britanice de televiziune au inclus miercuri seara în emisiunile lor imagini filmate, însoțite de comentarii, de la trimișii lor speciali la București, relevînd faptul că delegații la Congres au salutat cu aplauze îndelungate pe secretarul general al partidului.

P.C.R. „este preocupat de eficacitate“ în domeniul economio.Relevînd însemnătatea Congresului în viața României, ziarul „France Soir" apreciază că „Congresul al X-lea constituie pentru liderul Partidului Comunist Român prilejul pentru a trasa cu mai multă claritate decît oricînd, calea română spre comunism. Congresul al X-lea constituie un prilej de a supune unui plebiscit politica sa de independență națională.
„lin partid unit și hotărît 
in aplicarea politicii sale“ROMA 7 — Corespondentul Agerpres N. Puicea, transmite i Presa italiană relatează pe larg despre lucrările Congresului a! X-lea al Partidului Comunist Român. Sînt scoase în evidență atît importanța internă și internațională a Congresului, cît și rolul său în dezvoltarea pe mai departe, economică și socială. a țării, atmosfera de pu- ternio entuziasm cu sare îl salută întregul poporîn edițiile de joi dimineața, ziarele își concentrează comentariile asupra raportului prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, redînd, totodată ample extrase din raport șl subliniind ideile sale centrale. Trecerea în revistă a drumului străbătut de către România în cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea de sub fascism și nazism, analizarea situației economice șl a perspectivelor de dezvoltare, a problemelor de- moorației socialiste, a rolului partidului șl statului în etapa .actuală — scrie ziarul „l’Unita“ — a reținut atenția încordată a celor aproape două mii de delegați la Congres. Ziarul scoate în evidență reafirmarea politicii de întărire a unității țărilor socialiste și a necesității de a se dezvolta relațiile de colaborare dintre ele în toate do-

„Komunist“: „0 contribuție 
la cauza păcii și socialismului 

in lume“BELGRAD — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu transmite : întreaga presă iugoslavă a publicat in primele pagini corespondențe și informații despre. desfășurarea lucrărilor celui de-al X-lea Congres al P.C.R. și ample relatări ale raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Săptămînalul „Komunist“ a- preciază că Congresul al X-lea „va avea o importanță deosebită pentru țara vecină și prietenă". „Congresul — scrie revista — trebuie privit și ca o continuare a liniei politice elaborate sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, linie care a asigurat unirea națiunii, afirmarea independenței ca o componentă esențială în drumul pe care merge P.C.R. în construcția socialismului, aducînd prin aceasta o contribuție la cauza progresului social general, la cauza păcii și socialismului In lume“.Revista subliniază că „după congresul al IX-lea și în special de la conferința națională a partidului, comuniștii români sînt angajați într-o activitate plină de răspundere pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, pentru dezvoltarea în continuare a democrației socialiste și a creării de noi forme și metode de conducere a vieții sociale. Toate aceste schimbări sînt rodul studiilor și cercetărilor îndelungate și au ca scop să creeze o mai mare eficiență a mecanismului conducerii".In continuare sînt scoase în relief acele părți ale raportului care se referă la politica externă a partidului șl statului nostru, sublinllndu-se principiile care stau la baza acestei politici.Săptămînalul „Komunist" a- rată că „partidul și guvernul român au elaborat și au desfășurat cu consecvență în ultimii ani o politică externă în care locul principal îl ocupă promovarea prieteniei șl a colaborării cu toate țările socialiste și cu partidele comuniste, bineînțeles lărgind relațiile și cu alte țări, independent de orînduirea lor socială. Ducînd în mod consecvent o politică de pace și destindere a încordării internaționale, pentru afirmarea principiilor coexistenței pașnice, ale independenței și egalității în drepturi a popoarelor și statelor, pentru respectarea suveranității și neamestecului în treburile interne ale altora, România socialistă și partidul său comunist și-au cucerit o poziție activă importantă în viața internațională. Acestea sînt împrejurările care fac ca congresul comuniștilor români să fie obiectul unui mare interes din partea opiniei publice internaționale".

meniile, preeum și ldeea eă colaborarea nu trebuie să însemne integrare, că solidaritatea între țările socialiste presupune relații de egalitate și că trebuie exelus amestecul în treburile interne ale altui popor, întrucît aceasta ar provoca grave prejudisii cauzei sooia- lismului.Examinînd politioa externă a P.C.R. și statului român, ziarul „Avânți" apreciază că în principalele probleme internaționale, secretarul general al C.C. al P.C.R. s-a situat pe o poziție similară sau identică cu cea a altor țări ale lumii socialiste.Ziarul „II Popolo“ relevă „aclamațiile entuziaste la Congresul comuniștilor români pentru Nicolae Ceaușescu care a prezentat un raport echilibrat, trasînd imaginea unui partid unit și hotărît în aplicarea politicii sale". Raportul secretarului general al C.C. al P.C.R. — scrie ziarul — are un evident caracter înnoitor în problemele politicii interne și confirmă, în același timp, politica binecunoscută a României în relațiile internaționale. Ea rîndul său, ziarul „Ea Stampa" subliniază „atmosfera de sobrietate" în care se desfășoară lucrările Congresului și faptul că în raport atenția principală se acordă situației interne-

într-o relatare asupra raportului prezentat de secretarul general al partidului la cel de-al X-lea Congres al P.C.R., corespondentul agenției Țaniug apreciază că „Nicolae Ceaușescu a prezentat unele idei foarte importante pentru înțelegerea viitoarelor direcții de dezvoltare a României socialiste“. Agenția se referă în primul rînd la problema rolului statului în societatea română. Se subliniază că secretarul general al partidului „a a- rătat că statul are un rol hotărîtor, cel puțin în ce privește societatea românească, pentru o perioadă îndelungată, dar pentru prima dată el a adus în a- cest domeniu un element nou, dinamic arătînd că în socialism statul nu are un rol veșnic și de neschimbat“. Printre alte as- | pecte reținute de corespondentul 0 iugoslav se înscrie și aprecierea | referitoare la rolul națiunii în | societatea socialistă și în reia- H țiile reciproce între țările socia- H liste. Pentru Nicolae Ceaușescu a — scrie Agenția — înțelegerea în- g tre națiunile socialiste libere, 9 independente, constituie premisa ■ esențială și baza de plecare a in- | ternaționalismului.
„Mlada Front a": |

Consecvența 
liniei politice 

a P.C.R.PRAGA 7 — Corespondentul Agerpres, E. lonescu, transmite : deschiderea luorărilor celui de-al X-lea Congres al P.C.R. și raportul de activitate a partidului prezentat de tovarășul N. Ceaușescu se află în centrul atenției ootidianelor apărute joi în capitala R.S. Cehoslovace. în ziarul „Rude Pravo" și „Svobodne Slovo“ au apărut fotografii care înfățișează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna Congresului aclamat de delegați.„Rude Pravo" șl alte ziare h reproduc din raport pasaje H privind dezvoltarea economiei naționale a României socialiste, importanța și rolul partidului „singura forță politică care poate să conducă poporul pe calea socialismului și comunismului“, înțelegerea justă a noțiunii de internaționalism socialist. Se dau citate din analiza făcută de tovarășul Ceaușescu raportului de forțe pe arena internațională contemporană, din expunerea poziției P-C.R față de principalele probleme internaționale. Se subliniază partea în care se arată că existența unor opinii diferite între partide nu trebuie să împiedice dezvoltarea continuă a colaborării dintre ele. Se scoate, de asemenea, în evidență faptul că P.C.R. va milita i și pe mai departe pentru dez- g voltarea colaborării eu toate g partidele comuniste și mun- | citorești cu toate forțele anti- g imperialiste, democratice și re- B voluționare.Trimisul special la București g al ziarului „Mlada Fronta“, re- H levă în corespondența sa con- & secvența liniei politice a Parti- 0 dului Comunist Român. „Inte- 3 resant și totdeauna nou la București — remarcă corespondentul — este faptul eă aici politica continuă așa cum este“. Ziarul apreciază rezultatele deosebite obținute de poporul român sub conducerea P.C.R., în opera de construcție socialistă și subliniază justețea politicii de industrializare socialistă care va sta și la baza viitorului plan eineinal. In corespondență se arată că în problemele de politică externă, România se pronunță eu consecvență în apărarea principiilor juste care ar trebui să stea la baza relațiilor dintre state, popoare și partide comuniste.Ziarul „Rolnicke Noviny" de miercuri, referindu-se la dezbaterea dinainte de Congres, subliniază că atenția principală a fost acordată problemelor eco- S nomice, dar că, totodată, pro- 9 blemele vieții politice și so- B ciale au constituit o preocupare i deosebită într-o măsură mai ffl mare decît în trecut-

în sprijinul 

revendicărilor 

studenților 
japoneziTOKIO 7 — Corespondentul Agerpres, F. ȚUIU, transmite :La încheierea lucrărilor sesiunii Dietei japoneze, grupul parlamentar al Partidului Comunist a dat publicității o declarație în care critică cabinetul Sato pentru faptul că a impus în parlament votarea proiectului de lege îndreptat împotriva acțiunilor revendicative ale studenților. Totodată, el a adresat un apel pentru organizarea unei ample campanii de luptă și pentru crearea unui front unit al forțelor democratice, în vederea dizolvării parlamentului și a demisionării cabinetuluiSato. Comitetul Central Executiv al Partidului socialist din Japonia și-a reafirmat și el, într-o declarație dată publicității. hotărîrea de a acționa in vederea demisiei cabinetului Sato și a dizolvării parlamentului.

• MEMBRII echipajului „A- pollo-11", Neil Armstrong, Edwin Aldrin și Michael Collins, vor fi primiți la 13 august de U. Thant, la sediul O.N.U. din New York. In aceeași zi ei vor fi primiți la primăria orașului de primarul ncwyorkez. John Lindsay.• PASAGERII și membrii echipajului avionului „D.C.-9“, aparținînd companiei daneze „Sterling Airways“, care a fost sechestrat luni dimineața de autoritățile .sudaneze pe aeroportul din Khartum, s-au înapoiat miercuri la Copenhaga cu un alt avion. Avionul cu care au călătorit inițial a rămas, deocamdată, la dispoziția autorităților sudaneze.• SENATUL Statelor Unite a aprobat miercuri seara proiectul prezentat de administrație privind construirea sistemului de rachete antîrachete „Safeguard“. Un amendament al adversarilor acestui sistem a fost respins cu 51 voturi contra 49, iar Ia votarea unui alt a- mendament îndreptat împotriva

Conferința 

cvadripartitâ 

privind 

Vietnamul
Problema politică a 

organizării de alegeri în 
Vietnamul de sud s-a 
aflat din nou în centrul 
dezbaterilor celei de-a 
29-a ședințe săptămînale 
a Conferinței cvadri- 
partite de Ia Paris asu
pra Vietnamului, fără să 
se fi realizat însă vreun 
progres.Deschizlnd ședința, Nguyen. Thi Binh, șefa delegației Guvernului revoluționar provizoriu din Republica Vietnamului de Sud, s-a opus ca organizarea acestor alegeri să fié lăsată în seama „Administrației de la Saigon aflată în solda Statelor Unite“ și a reafirmat că această problemă ar trebui încredințată unui guvern de coaliție provizoriu. Această poziție a fost sprijinită de Xuan Thuy, șeful delegației R. D. Vietnam.Delegatul regimului de ta Saigon, Pham Dang Lam, sprijinit de șeful delegației S.U.A., Henry Cabot Lodge, a formulat din nou vechea pretenție ca alegerile să fie organizate în Vietnamul de sud de actuala administrație saigoneză „sub un control internațio-

nai“.

Lucrările comitetului
pentru dezarmare

GENEVA 7. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Joi a avut loc Ia Geneva o ședință a Comitetului
de dezarmare în cursul căreia 
parte a dezbaterilor, reprezen 
state membre ale Comitetului.Șeful delegației Ungariei. Imre Komuves. a declarat că va sprijini orice inițiativă menită să faciliteze destinderea internațională, securitatea europeană și dezarmarea generală și totală. Delegatul Iugoslaviei. Miliorad Bo- zinovici a scos. în evidență importanța deosebită a problemei securității internaționale, averti- zînd asupra pericolului pe care-1 reprezintă cursa înarmărilor și politica de forță. în cuvîntul său șeful delegației Olandei, Henri Eschauzier a asigurat Comitetul că va face totul pentru a favoriza atingerea obiectivelor propuse de acesta. El a insistat a- supra faptului că puterilor nucleare le revine sarcina de a lua de urgență măsuri efective de dezarmare Reprezentantul Pakistanului, Agha Shahi, și-a exprimat regretul că Franța și R.P. Chineză lipsesc de la dezbaterile Comitetului pentru dezarmare. El a lansat un apel tuturor pu- 

proiectului „Safeguard“, rezultatul fiind de 50 pentru și 50 contra, victoria Administrației a putut fi asigurată de votul vicepreședintelui Spiro Agnew, care îndeplinește și funcția de președinte ai senatului.
Formula 
„monocolorâ“

Criza a durat o lună. Aparent, a fost soluționată. Noua 
formațiune guvernamentală a depus jurămintul Ia Quirinai, 
miniștrii și-au luat în primire funcțiile, cuvîntul „criză“ a 
dispărut din titlurile ziarelor. Dar în realitate problemele 
care au generat criza se mențin și, deocamdată, nu există 
perspectiva de a se găsi o reglementare larg acceptabilă. Gu
vernul format de Mariano Rumor poartă pecetea provizora
tului. PARIS JOUR consideră că „formarea acestui guvern 
minoritar nu face decît să amine pentru mai tîrziu adevăratul 
deznodămînt al crizei“. Acest guvern este rezultatul unui 
compromis obținut cu dificultate și numai sub presiunea unei 
situații periculoase. Nu s-a produs nici o rectificare de poziții. 
Atitudinea diferitelor forțe politice solicitate să reconstituie 
coaliția de centru-stinga a rămas inflexibilă. O parte a demo- 
crației-creștine preferă perpetuarea unui imobilism care pre
supune ocolirea marilor probleme ale țării. Sciziunea din rîn
dul socialiștilor a dus la apariția a două partide strict delimi
tate : minoritatea, compusă mai ales din ex-social-democrați, 
s-a constituit într-un Partid Socialist Unitar care relansează 
violențe anticomuniste și o majoritate dornică să plaseze Par
tidul Socialist Italian pe o poziție de stingă mai fermă, să 
evite situația în care partidul este redus la rolul de anexă 
a democrației-creștine. Republicanii — puțin numeroși — au 
preferat să părăsească băncile ministeriale.

Reconstituirea coaliției de centru-stinga presupunea un a- 
cord între socialiștii din cele două partide rivale. Relațiile lor 
sînt marcate prin adversități, prin atitudini greu conciliabile. 
P.S.U. cerea un „angajament anticomunist“, pe care Parf jj-jl 
Socialist Italian l-a socotit inacceptabil. Formula unui gir »-h 
in patru (democrat-creștinii, cele două partide socialiste și 
republicanii) a devenit irealizabilă. S-a vorbit despre un gu
vern „bicolor“ (doar democrat-creștinii și P.S.I.) însă dreapta 
democrat-creștină a respins ideea unei rupturi cu P.S.U. 
Ultima posibilitate — guvernul „monocoior" — a fost abordată 
cu prudență deoarece democrația-creștină nu dispune de ma
joritate parlamentară, situație din care decurge nevoia de a 
apela Ia alianțe cu alte forțe. Foștii parteneri din coaliția de 
centru-stînga au promis sprijin parlamentar dar acest sprijin 
limitează libertatea de mișcare a guvernului, îl determină să 
țină seama permanent de exigențele celor care îl asigură 
supraviețuirea parlamentară. Un asemenea guvern nu poate 
fi decît o soluție provizorie, de tranziție. Dar tranziția poate 
fi mai scurtă sau mai de durată, în raport cu situația poli
tică. LE FIGARO consideră că „acest guvern provizoriu va 
dura poate un timp mai îndelungat decît se crede".

In prezent, termenul limită îl reprezintă noiembrie, adică 
alegerile locale. Socialiștii doresc să-și verifice forța și să 
măsoare riscurile unor alegeri parlamentare anticipate. Sci
ziunea, disensiunile prelungite, generează riscul unor pierderi 
de voturi și mandate. De aceea testul municipal este așteptat 
cu înfrigurare. De altfel, înfrigurarea aceasta se resimte și Ia 
democrat-creștinii, unde diferitele fracțiuni s-au împăcat spre 
a da naștere actualului guvern dar unde neînțelegerile au o 
profunzime ce nu trebuie ignorată. Mai există și scadența so
cială : în toamna aceasta va avea loc reînnoirea contractelor 
colective în o serie de sectoare-cheie ale industriei, ceea ce 
Iasă să se prevadă o încordare pe frontul muncii. Poziția celor 
5 000 000 de muncitori (mai ales din industria metalurgică, 
chimică și construcții) afectați de reînnoirea contractelor co
lective va influența climatul politic general.

Partidul Comunist Italian a apreciat că „se poate ieși 
efectiv din criză printr-o cotitură democratică serioasă, adică 
printr-un program organic de reforme structurale, promovat 
de o nouă majoritate care să lichideze discriminarea antico
munistă, care să dea un răspuns pozitiv maselor populare". 
Realitatea demonstrează, cum observa LE NOUVEL OBSER- 
VATEUR, că „în orice caz vechea formulă de centru-stînga 
și-a trăit traiul". Formulele Ia care se apelează în acest 
moment reflectă un impas politic care oricum nu va putea fi 
depășit prin simpla reeditare a coaliției în trei sau în patru.

Cuvîntul „criză" nu mai apare în titlurile gazetelor însă in
certitudinea însoțește noua echipă ministerială chiar de Ia 
începuturile existenței ei.

au luat cuvîntul, in prima 
tanții tuturor celor șase noiterilor nucleare să coopereze în vederea reducerii și elițninării pericolului nuclear. în intervenția sa, delegatul Argentinei, Ana Maria Zaefferer de Goyeneche, s-a pronunțat pentru soluționarea pe cale pașnică a conflicteloi. subliniind rolul primordial al dezarmării generale și totale. Be- prezentantul Marocului, Ahmed Taibi Benhima a afirmat că sarcina principală a Comitetului pentru dezarmare este eliminarea armelor de distrugere în masă.

DELEGAȚIE 
U.T.C. ÎN

R. P. UNGARAIeri a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre Budapesta, o delegație a C.C. al U.T.C., condusă de tovarășul Ion Bucur, prim- secretar al Comitetului județean Dîmbovița al U.T.C. care, la invitația C.C. al Uniunii Tineretului Comunist din Ungaria (K.I.S.Z.), va participa la întrecerea internațională a tinerilor tractoriști. La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau de față tovarășul Gheorghe Miron, membru al Biroului C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.

E. O.

IPiNinW TIMPUL DV. LIBER

« TINERELE FĂRĂ BATRINE- 
ȚE : rulează la Patria (orele 9; 
11,30. 14: 16,30; 19: 21,15).
• BUN PENTRU SERVICIUL
AUXILIAR : rulează la Republica 
(orele 9.30: 11.45: 14: 16,30; 18.45;
21).
e ȘOPRONUL ROȘU : rulează la 
Festival (orele 9,15; 11,15; 13,15; 16; 
18,30; 21), Grădina Festival (ora
20.15).
« DEȘERTUL ROȘU t rulează Ia 
Central (orele 9,30; 12,15: 15; 18: 21, 
Grădina Doina (ora 20,15).
• LA DOLCE VITA : rulează la

Buzeștl (orele 15; 18), Grădina Bu- 
zești (ora 20,15).
• A TRĂI PENTRU A TRAI i 
rulează la Giulesti (orele 15; 
17,45).
n COMEDIANȚII : rulează la VI- 
tan (ora 16), Grădina Vitan (ora
20,15).
® VERA CRUZ : rulează la Gră
dina Lira (ora 20,15).
o PORTRETUL UNUI NECU
NOSCUT : rulează la Union (ore
le 15,30; 18; 20,30).
a TELEGRAME : rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20.30).
o RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT: 
rulează Ia Progresul-paro (ora
20,15).
• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Excelsior (orele 10; 
12,30; 15: 18,30; 21), Flamura (orele 

9—16 în continuare ; 18,15), Grădi
na Expoziției (ora 20,15).
• CRIMA DIN PĂDURE: rulează 
Ia Tomls (orele 9—15 în continua
re ; 18,15). Grădina Tomls (ora
20,30).

AM DOUA MAME ȘI DOI 
TAȚI : rulează la Flacăra (orele 
15,30: 18; 20,30).
• CONTEMPORANUL TĂU : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 19).
• CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III : rulează la Pacea (orele 15.30; 
18; 20,30).
• ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI rulează la Giulești (ora
20,30).
• PĂDUREA SPlNZURAȚILOR : 
rulează la Flamura (ora 20,30).
• LANTERNA CU AMINTIRI : 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18). 

s NEIMBLÎNZITA ANGELICA : 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18; 20,15).
• CONTESA COSEL : rulează la 
Favorit (orele 10; 13; 16,15; 19,30).
• SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9: 11,15: 13.30: 16; 18;
20,30).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD : 
rulează Ia Popular (orele 15,30; 18; 
20).
• TITANIC VALS : rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,30).
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
rulează la Miorița (orele 9,30: 
12,45; 16,45; 19,45).
e ÎNCOTRO OMULE 7 rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).
o STRĂZILE AU AMINTIRI : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
s BALUL DE SlMBĂTA SEARA : 
rulează la Aurora (ora 17).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS :
rulează la Grivlța (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Aurora (ore
le 9; 11; 13; 15; 19),. Grădina
Aurora (ora 20,15). Arta (orele 9,15-

15,45 In continuare ; 18,15), Grădi
na Arta (ora 20,30), Floreasca (o- 
rele 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
• LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18), 
Grădina Rahova (ora 20,30), Volga 
(orele 15,30—18 în continuare : 
18,15; 20,30).
S CREOLA, OCHII-TI ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Luceafărul 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Modem (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Me
lodia (orele 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Stadionul Dinamo (ora
20,15).
e SECRETUL CIFRULUI : ru
lează la Cotrocenl (orele 15,30; 
18; 20,30).
0 HAIDUCII ; RĂPIREA FECIOA
RELOR : rulează la Unirea (ora 
16), Grădina Unirea (ora 20,15).
• DESENE SECRETE : rulează la 
Lumina (orele 9,30—15,45 în conti
nuare ; 18,15; 20,30).
« TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 15; 17,45; 20).

• NEIMBLÎNZITA ANGELICA : 
rulează la Dacia (orele 8,45;—16,45 
în continuare ; 18,45; 20,45).
O COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI CIINI VERZI : rulează Ia 
Bucegl (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15),  Grădina Bucegl (ora 20,30).
• MARIANNA, AGENTUL NR. 
0555 : rulează Ia Munca (orele 16; 
18; 20)..
» PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Moșilor (orele 15.30; 18), Grădina 
Moșilor (ora 20,15).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 îp continuare).
• ARUNCAȚI BANCA ÎN AER : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

VINERI 3 AUGUST 1969

HORA DOMNIȚELOR (în sala 
Teatrului Giulești) — ora 20 : VI
ZIUNI FLAMANDE (In sala Co- 

medla a Teatrului Național) — 
ora 20 ; VISUL UNEI NOPȚI DE 
IARNA (la Teatrul de vară „He
răstrău") — ora 20 ; APUS DE 
SOARE (în sala Operei Române) 
— ora 19,30 ; PERINIȚA MEA 
(Ansamblul „Perlnlța" In sala 
Magheru a Teatrului Nottara) — 
ora 19,30 ; NU TE LĂSA, STROE ! 
(la Grădina Boema) — ora 20.

VINERI, 8 AUGUST 196»

• 10,00 Lecția de limba germană
• 10,25 Lecția de limba rusă
• 10,50 Lecția de limba spaniolă
• 17,35 Studioul școlarilor « 17,50 

Zile însorite • 18,10 Tele-universi- 
tatea. Ciclul „Viața" (IV) • 18,40 
Film documentar : „Statornicie" 
• 19,00 Cîntă fanfara școlilor mi
litare din București • 19,15 „Opt 
frați“. Film de Octavian Sava șl 
Ovldiu Drugă • 19,30 Telejurnalul 
de seară. Relatări de lă lucrările 
Congresului al X-lea al partidu
lui e 20,30 Auziți cum cîntă țara. 
Program de muzică populară • 
20,45 „Caii putere". Film realizat 
de Val. Munteanu și V. Cojocaru 
la Uzina Electroputere Craiova 
e 21,05 Partid, inima țării. Mon
taj literar-muzical-coregrafic > 
22,50 Congresul al I'-lea la P.C.R. 
Cronica lucrărilor Congresului. 
Ediție specială e 22,30 „Cîntecele 
Dunării" — Film muzical cu Vico 
Torianl, Heldl Bruhl, Anda Călu- 
găreanu etc. e 23,15 Telejurnalul 
de noapte.
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