
1

4

rroletari niy toatf țările, uniti-vAi

^Steagul roșu Cu sentimentul deplinei
adeziuni la politica partidului

M.
------------

V

Anul XXI (XXVI) Nr. 6 154 Sîmbătă 9 august 1969 4 pagini 30 bani

LUCRĂRILE
CONGRESULUI AL X-LEA AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

A treia zi
a lucrărilor
Lucrările celui de-al X-lca 

Congres al Partidului Comu
nist Român au continuat în 
cursul dimineții de vineri cu 
dezbateri generale la Rapor
tul C.C al P.CJl., prezentat 
dc tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, cu privire la activitatea 
partidului W perioada dintre 
Congresul al IX-lea și Con
gresul al X-lea și sarcinile 
de viitor ale partidului, pre
cum și la celelalte documente 
supuse Congresului.

Delegații și invitat ii au în- 
timpinat cu îndelungi aplauze 
pe tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, pe ceilalți tovarăși din 
prezidiul Congresului, precum 
și delegațiile de peste hotare 
participante la Congres.

Ședințele de dimineață ale 
Congresului au fost prezidate 
de tovarășii IUE ~~
DUMITRU POPA.

Intimpinat cu 
luat cuvintul 
GHEORGHE APOSTOL, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a SihdicaLelor din 
România, delegat al organiza
ției județene de partid Galați. 
A vorbit apoi tovarășul ION 
1CHIM, prim-secrelar al Co
mitetului județean Bacău al 
P.C.R., delegat al -organizației 
județene de partid Bacău.

...Moment de adincă semni
ficație. Asistenta se ridică și 
înlîmpină cu însuflețite aplau
ze. cu proiundă emoție, de
legația veteranilor mișcării 
muncitorești și revoluționare 
din România care aduce Con
gresului salutul mult încer
catelor generații de comuniști 
ai României, care au înfrun
tat dușmanul de clasă, orga
nele sale de represiune și fas
cismul pe toate fronturile de 
luptă, participînd la marile 
aefiuni internaționaliste ale 
clasei muncitoare și parlidu-

VERDEȚ și

aplauze, a 
tovarășul
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Călăuză înțeleaptă pentru viitor

(militarea tovarășului
Paul Mculescu-Mîzil

delegat al
Tovarăși,

In deplin acord cu aprecie
rea cuprinsă în Raportul de 
activitate al Comitetului Cen
tral, doresc, în primul rînd, 
să subliniez uriașa însemnă
tate a acestui Congres pentru 
viața partidului și poporului 
nostru, a documentelor-pro- 
gram aflate în dezbaterea sa, 
care fțeschid perspective cum 
n-a mâi cunoscut istoria acestei 
țări, o etapă hotărîtoare în 
procesul făuririi societății so
cialiste multilateral ■ dezvoltate.

Analizând activitate.a excep
țional de bogată în toate do
meniile vieții sociale desfă
șurată de Comitetul Central, 
de întregul partid după Con
gresul al IX-lea, fundamențînd 
bazele principiale și rațiunile 
practice alo politicii 
Raportul tovarășului 
Ceaușescu constituie un docu
ment în care-și găsesc o strălu
cită expresie trăsăturile liniei 
generale a partidului nostru 
— abordarea problemelor în 
spirit științific, fidelitatea față 
de adevărurile marxism-leninis- 
mului și aplicarea lor creatoa
re in funcție de particularită
țile specifice țării noastre, pre
cum și de condițiile fiecărei e- 
tape, capacitatea de a elabora 
cele mai potrivite soluții pen
tru prosperitatea națiunii noas
tre socialiste și înaintarea ei 
neîntreruptă pe calea progre
sului și civilizației. (Aplauze).

Tovarăși,

noastre, 
Nicolae

Comitetul Central al partidu
lui a acordat o mare atenție 
muncii ideologice și a desfă
șurat o intensă activitate pen
tru formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oame
nilor muncii. Sînt cunoscute 
măsurile luate pentru avintul 
învățămîntului de toate grade-

le. Partidul dezvoltă o largă 
activitate proprie de educație 
prin învățământul de partid — 
care cuprinde aproape două 
milioane de oameni și dispu
ne de un puternic corp de lec
tori și propagandiști cu înal
tă calificare — și, în același 
timp, desfășoară o vastă mun
că politică, educativă în rîn- 
dul maselor : dispunem de un 
sistem dezvoltat de cluburi, că
mine culturale și alte așeză
minte și instituții cultural-ar- 
tistice. A crescut numărul zia
relor centrale, locale și al pu
blicațiilor social-culturale, au 
fost înființate ziare în fiecare 
județ, iar acolo unde trăiesc și 
naționalități conlocuitoare — 
de asemenea, ziare și publica
ții în limbile acestora. O largă 
răspindire au cunoscut radioul 
și televiziunea. Trebuie rele1 
vale rolul activ al organizații
lor de partid în conducerea și 
desfășurarea întregii munci 
ideologico-educative, contribu
ția dc seamă a organizațiilor 
obștești, participarea la aceas
tă activitate, a cadrelor de 
bază ale partidului, aportul 
prețios al intelectualilor 
prestigiu, valoroși oameni 
cultură, cercetători, cadre 
dactice.

Simpla evocare a multiplelor 
forme și mijloace educative nu 
spune insă totul. Esențial este 
că în trăsăturile înaintate care 
configurează fizionomia politi- . 
co-culturală, spirituală și mo
rală a oamenilor muncii, în 
participarea lor tot mai activă și 
mai responsabilă la conducerea 
treburilor obștești, în dezvolta
rea unității politice a națiunii 
noastre socialiste sînt încorpo
rate, din plin, și roadele aces
tei intense activități educative 
desfășurate de partid. (Aplauze)

Desigur, aceste rezultate tre
buie privite în spiritul de înal
tă exigență și responsabilitate

de 
de 
di-

caracteristic partidului nostru, 
prin prisma noilor sarcini și 
obiective, a necesității de a se 
elimina neajunsurile și lipsurile 
care mai persistă în acti
vitatea ideologică și educativă. 
In actuala fază a construcției 
socialiste, o dată cu dezvolta
rea și modernizarea bazei teh- 
nico-materiale, cu maturizarea 
relațiilor de producție socialis
te și perfecționarea formelor de 
conducere a vieții economico- 
socialc, cu adincirea multilate
rală a democrației orînduirii 
noastre, trebuie să privim în- 
tr-un mod calitativ nou și pro
blema conștiinței socialiste.

Partidul nostru făurește con
comitent atît premișele mate
riale cit și cele spirituale ale 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, premise aflate în- 
tr-o unitate și interacțiune dia
lectică. Dezvoltarea conștiinței 
reprezintă o legitate, impunîn- 
du-se ca o caracteristică esen
țială și necesară a procesului 
construcției socialiste — pro
ces de creație istorică rațională 
care presupune, participarea 
conștientă a celor mai largi 
mase ale poporului. Gradul și 
eficiența acestei participări 
sînt într-un raport direct nu 
numai cu lărgirea democrației 
socialiste, ci și cu nivelul cul- 
tural-științific al membrilor 
cietății; oricît de largi ar 
structurile democratice și 
drul lor instituțional, cine
mîne în urmă ca nivel de cul
tură și cunoștințe va putea 
participa tot mai puțin la re
zolvarea problemelor obștești, 
într-o societate care exclude 
tot mai mult diletantismul, em
pirismul, rudimentul de cunoș
tințe. (Aplauze puternice).

Concepția partidului nostru 
despre educația socialistă este 
expusă în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care arată 
că'aceasta „implică atît cunoaș-

so- 
fi 

ca- 
ră-

terea temeinică a ceea ce este 
valoros în domeniul culturii, 
științei și tehnicii contempora
ne, stăpînirca deplină a profe
siunii, cit și însușirea concep
ției filozofice despre lume și 
societate a partidului nostru — 
materialismul dialectic și isto
ric — formarea unei atitudini 
cetățenești înaintate. Acestor 
cerințe fundamentale, care se 
condiționează și se influențea
ză reciproc, trebuie să le răs
pundă astăzi — în condițiile 
societății moderne — întreaga 
muncă de educație desfășurată 
de partidul și statul nostru".

Această concepție pornește 
de la ideea fundamentală că 
socialismul sc bazează pe știin
ță, pe cultură, că orînduirca 
noastră socială, spre a-și ^fir
ma în practică superioritatea 
asupra capitalismului, trebuie 
să integreze organic tot ce este 
mai înaintat, tot ce făurește 
emul mai prodigios în crea
ția materială și spirituală.

O deficiență serioasă în ac
tivitatea educativă constă în în
țelegerea ei unilaterală, sim
plistă, de către unii activiști 
— fie în sensul reducerii mun
cii de propagandă la automa
tismul repetării unor teze poli
tice schematice sau lozinci cu 
caracter general, fie în sensul 

. că însușirea cunoștințelor teh- 
nico-științifice, culturale ar e- 
puiza conținutul acestei acti
vități. Or, în concepția sus a- 
mintită a partidului nostru, 

. nivelul politic nu poate fi pri
vit detașat de nivelul culturii ; 
ambele laturi se cer a fi îm
binate strîns i în procesul uni
tar al activității educative — 
comunistul trebuie să fie un 
militant politic hotărît și, tot- 

. odată, un om cult, instruit, re
ceptiv față de toate valorile 
cunoașterii umane.

Am urmărit in aceste zile cu 
nerăbdare și deosebit interes 
emisiunile de televiziune și ale 
posturilor noastre de radio, pre
sa de partid care au reușit să 
ne țină la curent cu atmosfe
ra însuflețitoare, laborioasă, cu 
profunde semnificații pentru 
destinul țării, ce caracterizează 
lucrările Congresului al X-l.ea 
al partidului. M-a cuprins un 
sentiment de emoție și adincă 
satisfacție ascullînd aprecierile 
și îndrumările înțelepte care 
răzbat cu o claritate de cristal 
rapoartele prezentate la înaltul 
for al partidului de către to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer. 
Aceste istorice documente vă
desc ou pregnanță maturitatea 
polibicii dinamice, realiste, crea
toare a partidului nostru și 
țin să-mi exprim adeziunea 
mea totală la principiile ci. 
Aceste documente programa
tice de o excepțională valoare 
pentru drumul nostru neabătut 
spre desăvârșirea construcției 
socialiste, vor constitui călăuza 
de viitor, prețioasă, de neînlo
cuit a fiecăruia dintre noi.

Ing. Gh. ILIESCU
Director tehnic la Centrala 

cărbunelui Petroșani

Raportul C.C. al P.C.R. de
monstrează elocvent necesitatea 
și indică precis căile lărgirii 
bazei proprii de materii prime, 
asigurării dezvoltării mai ac
centuate a extracției de cărbu
ne. Mai mult, se subliniază im
portanța covîrșitoare a aspecte
lor calitative ale activității in
dustriale, imperativul creșterii 
gradului de tehnicitate și efi
ciență al producției. Orientările 
principale ale politicii econo
mice actuale și de perspectivă 
transpar din cerințele specifice 
ale etapei de dezvoltare a so
cietății' noastre, sînt ecoul in
tereselor majore ale poporului 
și slujesc eficace cauza progre
sului și înfloririi patriei so
cialiste.

Viitorul pune in fața indus
triei miniere sarcina de cinste 
de a extrage în anul ultim al 
viitorului cincinal 36—38 mi
lioane tone cărbune, perfec-

ționarea in continuare a pro
ceselor de preparare, creșterea 
producției de cărbune cocsifi- 
cabil, dezvoltarea fabricării dc 
brichete destinate uzului cas
nic. Sînt datorii de onoare care 
ne privesc in mod direct, pen
tru îndeplinirea cărora am 
creat condiții în actualul cinci
nal. Pentru realizarea lor vom 
avea cîmp larg de afirmare a 
inițiativei toți cei care mun
cim în cadrul Centralei căr
bunelui Petroșani.

Am deplina convingere că 
actualul Congres va rămine ca 
unul din cele mai importante 
evenimente din istoria contem
porană a poporului nostru. A- 
ceasta deoarece 
analiza științifică și 
creator, aprecierea lucidă a po
tențialului țării și-au găsit cea 
mai vie întruchipare in docu
mentele supuse dezbaterii Con
gresului, la care au participat 
milioane de oameni ai muncit 
Sint documentele care pun ba
zele unei opere grandioase și 
mărețe, documente ce respiră 
freamătul viu al creației, al 
ideilor, al chemărilor.

clarviziunea,
spiritul

Cuvîntarea tovarășului

delegat al
Gheorghe Apostol

C liniați tovarăși,

în preajma celebrării unu» 
sfori de veac, fără egal in tre
cutul poporului nostru, Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român prefigurează 
un viitor entuziasmant Adop
tăm programul făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. cu sentimentul unei 
covîrșitoare responsabilități is
torice, cu conștiința faptului că 
lucrările noastre sînt înconju
rate de respirația și încrederea 
întregului partid, întregului po
por. care au dat documentelor 
Congresului fundamentul trai
nic al înțelepciunii și voinței 
lor colective.

O expresie grăitoare a unită
ții și coeziunii poporului in 
jurul partidului, a conducerii 
sale, a constituit-o aprobarea 
deplină și satisfacția profundă 
cu care toți cetățenii țării au 
salutat hotărîrea unanimă a 
conferințelor județene de partid 
de a se propune Congresului 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția dc- secre
tar general al Partidului Co
munist Român.

Aceasta este voința neclinti
tă a tuturor comuniștilor. a 
întregii națiuni — supremă și 
vibrantă recunoaștere a înalte
lor virtuți inmănunchiate in 
ființa lui, legată printr-o trai
nică osmoză afectivă și dc idei 
cu masele largi, o vibrantă re
cunoaștere a contribuției sub
stanțiale pe care o aduce la 
conceperea și înfăptuirea poli
ticii noastre interne și externe.

Doresc să exprim la această 
tribună — ca vechi tovarăș dc 
luptă al eminentului nostru se- 
r”-rt.ir genera], pe care îl cu

ale

nosc de mai bine de trei de
cenii in activitatea revoluțio
nară — mindria pentru faptul 
că Partidul Comunist Român 
a dat țării și contemporanei
tății un asemenea conducător 
de partid și om de stat.

Calitățile remarcabile
Raportului prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pro
funzimea analizei științifice 
multilaterale a întregii vieți 
politice, economice, social-cul
turale, robustețea soluțiilor pri
vind evoluția României în dece
niul viitor atestă maturitatea 
de concepție și de acțiune a 
partidului, purtător activ și ga
rant al intereselor și năzuin
țelor fundamentale ale între- 

"*gului popor.
înfăptuirea planurilor noas

tre dc dezvoltare, in întreaga 
epocă de construcție socialistă 
pe care am străbătut-o, pers
pectiva îndeplinirii și depășirii 
prevederilor Congresului al IX- 
lea confirmă justețea liniei po
litice generale a Partidului Co
munist Român, care se distinge 
prin consecvență marxist-le- 
ninislă și realism, prin spirit 
viu. creator, printr-o imensă 
capacitate de mobilizare și or
ganizare a energiilor națiunii.

Locul pe care il ocupă parti
dul in viața țării, ca centru 
vital al întregului nosPu sis
tem social, ca exponent f’del a! 
clasei muncitoare și al aliați- 
lor ci — țărănimea, intelectua
litatea, celelalte pături munci
toare, precum și rolul parti
dului de forță politică condu
cătoare în societate — recu
noscut cu rațiunea si- cu inima 
de întregul popor și consfințit 
in Constituție — au fost do- 
bindite prin meritele sale nc-

pentru 
socială

pieritoare în lupta dusă 
eliberarea națională și 
a poporului român, în vasta 
activitate desfășurată în anii 
construcției socialiste.

Rolul partidului ca forță po
litică conducătoare a societății 
nu are un conținut static, ci 
evoluează dinamic, crește conti
nuu în întreg • procesul de fău
rire a noii orinduiri, cu pute
rea unei legalități generale a 
construcției socialismului și co
munismului.
- Subliniind unirea organică 
existentă între partid și clasa 
muncitoare. Raportul Comitetu
lui Central pune in evidență 
sporirea rolului clasei muncitoa
re de forță socială conducătoa
re, ca expresie a unei realități 
și a unei tendințe obiective a 
dezvoltării noastre sociale. Ur
mând cursul evolutiv, determi
nat de masiva industrializare 
socialistă și de modernizarea 
agriculturii, care va deveni o 
variantă a industriei, clasa 
muncitoare va constitui. în 
viitor, majoritatea populației ac
tive a țării. Se produc, de a- 
semcnca, schimbări calitative 
radicale în nivelul pregătirii 
ei profesionale, tehnice, științi
fice și cultural'', sc dezvoltă 
continuu și se imprimă domi
nant, în toate sferele vieții so
ciale. concepția sa despre lume 
și viață, spiritul oi de discipli
nă și organizare ce o caracteri
zează.

Clasa muncitoare isj exercită 
rolul dc f'u'ă socială conducă
toare a societății noastre prin 
avangarda sa revoluționară — 
Partidul Comunist Român — 
si prin organele puterii de stat 
în care deține preponderența, 
iar prin sindicate, care sînt or-

ganizațiile ei de masă cele mai 
largi, participă la elaborarea 
tuturor măsurilor privind dez
voltarea economiei și culturii 
țării .și acționează neabătut 
pentru înfăptuirea liniei poli
tico generale a partidului, a 
programului său de înflorire 
multilaterală a României socia
liste.

Sporirea importanței sociale 
a clasei muncitoare, ca .și ce
rințele participării active a po
porului la conducerea treburi
lor țării — problemă funda
mentală a dezvoltării democra
ției socialiste — determină cu 
necesitate, și creșterea rolului 
și atribuțiilor sindicatelor în 
societate.

Viața a demonstrat că s-au 
justificat, pe de-a-nlregul mă
surile adoptate de Conferința 
Națională a partidului pentru 
creșterea rolului • politic-social 
al sindicatelor, prin participa
rea lor directă la soluționarea 
problemelor complexe ale cons
trucției economice, sociale și 
culturalo.

Chemate să-și trimită repre-, 
zentanții in comitete de direc
ție. consilii de • administrație, 
consilii științifice și sonate u- 
niversitare. in colegiile minis
terelor și în guvern, organele și 
organizațiile sindicale s-au a- 
flal in fața unor răspunderi 
inedi’o. care comportau o îm
bunătățire și reprofilare sub- 
sf-nțială a întregii lor activi
tăți.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, comi
tetele uniunilor pe ramuri pro
fesionale, consiliile teritoriale
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Mărturie a împlinirilor
și perspectivelor luminoase

Cu profundă emoție și cu 
sentimente de stimă și de legi
timă mândrie am urmărit în 
coloanele presei, alături de toți 
oamenii muncii, raportul de 
activitate al Comitetului Central 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la înalta tribună a 
Congresului al X-lea. al Parti
dului Comunist Român.

Cu fiecare cuvint, cu fiecare 
cifră, se perinda prin fața o- 
chilor peisajul unui vast tablou 
înfloritor al României socialiste 
în care aspirații fierbinți și vi
suri îndrăznețe de ieri, devenite 
azi fapte cu semnificație isto
rică, își dau mina, peste ani, 
cu perspectivele luminoase ale 
unui viitor de noi dimensiuni, 
ale unui program de neîncetată 
înaintare a țării pe calea desă
vârșirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și) pregătirii 
unor baze trainice ale înfăp
tuirii celui mai scump ideal : 
societatea comunistă.

Expresie vie a identificării 
partidului cu aspirațiile de pro
gres și fericire ale unui popor 
care, pînă acum un pătrar de 
veac, și-a scris istoria milenară 
cu singe și lacrimi. Cuvintul 
rostit de tovarășul 
Ceaușescu — dincolo de orice 

perspectivă — are ©

David MANIU, 
procuror șef al Procuraturii 

locale —- Petroșani

semnificații mult mai profunde : 
prin el se raportează națiunii 
însăși, îndeplinirea cu cinste și 
pe mai departe, de către partid, 
a misiunii sale istorice de con
ducător al vastei opere de edi
ficare socialistă menită să ali
nieze România în frontul celor 
mai avansate țări.

Raportul de activitate al Co
mitetului Central al partidului, 
dă, totodată, glas voinței po
porului nostru de a trăi li
ber și independent în cadrul 
comunității tuturor țărilor so
cialiste, de a trăi în pace și

colaborare cu marea familie a 
țărilor lumii indiferent de orin- 
duire socială, .și de a-și aduce 
contribuția la idealurile de pro
gres și pace.

Cu aceste ginduri și senti
mente, îini însușesc Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — simbol al unită
ții .indestructibile dintre partid 
și popor — .și urmăresc cu pro
fund interes desfășurarea in 
continuare a lucrărilor Congre
sului, cu convingerea fermă și 
nestrămutată credință că numai 
conduși de partid — partidul 
celui mai profund umanism. — 
potentele inepuizabile și năzu
ințele noastre cele mai arză
toare de prosperitate și fericire 
se vor transforma in împliniri- 
de aur.

Buchet sărbătoresc
Colectivul preparației Lu- 

peni a înscris noi succese in 
munca de înnobilare a căr
bunelui.

Producția obținută în ziua

de 6 august a fost mai mare 
cu 610 tone la cărbunele 
special și de 249 tone la căr
bunele normal față de canti
tățile planificate.

> Continuare In pag. a 2-a
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AL X-LEA AL PARTIDU
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NAL PE ANII 1971—1975 ȘI 
LINIILE DIRECTOARE ALE 
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RAPORT CU PRIVIRE LA 
MODIFICĂRILE CE SE 
PROPUN A FI ADUSE STA
TUTULUI PARTIDULUI CO

MUNIST ROMAN

Sîmbătă seara, Ia Casa 
cultură din Petroșani, are 
tradiționala 
Cîntă formația 
ușoară „Color".

♦
Duminică, ora 

bibliotecii Casei 
din Petroșani se 
latcliștii.

drul „Cupei eliberării" între
gesc programul cultural-spor- 
tiv din acest sfîrșit de săp
tămînă. Sîmbătă, ora 17, fot
balul este prezent la Petro
șani și Vulcan. Pe terenurile 
lor proprii, ceferiștii din Pe
troșani primesc replica- echi
pei salariaților T.A.P.L. La 
Vulcan, Minerul din locali
tate înțîlneșle formația Vis
coza Lupeni. Duminică, ora 
10, are loc meciul intre 
T.C.M.M. — I.I.L. Locul de

disputare a partidei — tere
nul C.F.R.

♦
Cele două meciuri de vo

lei dintre Minerul Vulcan — 
Preparatorul Lupeni și I.R.I.C. 
— C.F.R. au loc în aceeași 
zi, la aceeași oră, cu meciu
rile de fotbal. Primul la 
Vulcan, iar al doilea pe te
renul din curtea fostului Con
siliu popular municipal din 
Petroșani. Duminică, ora 9,30 
l.P.S.P. Livczeni primește pe 
propriul teren replica echi
pei 1.1.L. La ora 10, pe te
renul din curtea fostului Con
siliu popular municipal se 
întilnesc :

Popicarii se află și ei an
grenați în cucerirea „Cupei 
eliberării". Sîmbătă, ora 16, 
arena Asociației sportive Uti
lajul Petroșani găzduiește în- 
tilnirea dintre T.A.P.L. — 
C.F.R. In continuare, meciul 
T.C.M.M. — I.I.L. Meciurile 
de popice de duminică au 
loc la Lupeni începînd cu ora 
9,30. Se întilnesc Viscoza — 
Jiul Petrila.

♦
Iubitorii de înot sînt invi

tați Ia ștrandul Asociației 
sportive Preparatorul Lupeni. 
Apă termală, bufet bine asor
tat. concursuri de înot și jo
curi distractive organizate 
ad-hoc.
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In același timp, cunoștințele 
dv specialitate nu sini suficien
te în sine .și nu conduc in mod 
.spontan la o concepție științi
fică despre lume : ele se cer <ă- 
dilr in terenul fertil al unu; 
jncil de gindire înaintat, al filo- 
zofij noastre m.itcrialist-dia- 
lectire. A grefe, pc fondul ge
neral al atașamentului ferm al 
comuniștilor și întregului po
por fată de idealurile comunis
mului. cunoștințe de spcciali- 
tule toi mai aprofundate — a- 
crasta este imperativul etapei 
actuale, direcția de bază pe 
oare o preconizează muncii 
ideologice Congresul al X-lea !

In întreaga lor activitate i- 
deologică. organizațiile de 
partid trebuie să aibă in ve
dere că o trăsătură fundamen
tală a evoluției societății noas
tre osie dinamismul mutațiilor 
din structura culturală a popu
lații e.irc se manifestă alil in 
creșterea masivă a numărului 
inginerilor, tehnicienilor și 
altor intelectuali proveniți di
rect din rindurilc oamenilor 
.muncii, cit și fenomenul de 
masă al creșterii gradului de 
pregătire profesională și cultu
ră al clasei muncitoare și ță
rănimii al întregii populații.

Linia partidului nostru de 
ridicare culturală a întregului 
popor se înscrie în procesul ne
cesar al evoluției spre comu
nism cure conduce lu perspec
tiva. descrisă de Marx și En
gels, a lichidării deosebirilor 
esențiale dintre munca fizică 
șî munca intelectuală. Și fireș
te, la aceasta se poate ajunge 
nu prin coborirea .și uniformi
zarea, ci dimpotrivă, prin asi
gurarea unu: nivel înalt și 
multilateral de cultură al tu
turor membrilor societății. Dez
voltarea electronicii, automati
cii, ciberneticii și altor ramuri 
ide producției moderne cere 
în mod obligatoriu un munci
tor cu un grad superior de 
• unoșlmțe tchnico-științifice, 
așa cum in viața satului meca
nizarea. irigațiile. chimizarea 
impun învâțămint și cultură, 
cunoștințe științifice.

D’n toate acestea decurge ne
cesitatea stringentă ca organele 
și organizațiile partidului, de la 
comitetele județene pînă la or
ganizațiile de bază, organiza
țiile sindicale și de tineret, cc- 
lelalte organizații obștești, co
mitetele de cultură și artă, mi
nisterele de specialitate, să a- 
cordc cea mai mare atenție 
creșterii gradului de pregătire 
profesional-culturală u oame
nilor muncii, propagării în ma
se a cunoștințelor tehnico-șiiin- 
țifice și economice, să se ocu
pe cu perseverență de proble
mele ridicării substanțiale a 
calificării tehnice a muncito
rilor și agrozootehnice a țără
nimii. împrospătării și moder
nizai :i sistematice a cunoștințe
lor specialiștilor, îngrijîndu-se 

mai îndeaproape de pro
bi inele scolii, în primul rînd 
d • conținutul procesului de în- 
vâ ămînt de toate gradele.

Avind in vedere dezvoltarea 
continuă a rolului conducător 
șl partidului în toate domenii
le vieți’ sociale procesul să
nătos do creștere permanen
tă a rîndurilor sale prin pri
mirea de noi și noi detașamen
te de muncitori, țărani, intelec- 
tt,£»li, din rîndurile celor mai 
buni fii ai poporului, proble
ma educării partinice, înarmă
rii tuturor comuniștilor cu con- 
repția marxist-leninistă, însuși
ri! profunde a modului de gîn- 
dire și acțiune al partidului 
nostru, a normelor vieții in
terne de partid se impun ca 
yn. ?biccliv primordial al ac
tivității ideologico-educative a 
tuturor organelor și organiza
țiilor de partid.

In centrul muncii cultural-e
ducative de masă trebuie si
tuată permanent cultivarea 
dragostei nețărmurite a tutu
ror c țâțânilor, a tineretului 
față de patria socialistă, ideea 
slujirii fără preget a poporului. 
Activitatea educativă trebuie 
să contribuie la întărirea con
tinuă a unității și frăției din
tre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare, rcliefind 
comunitatea intereselor funda
mentale ale tuturor celor ce-și 
consacră forțele strălucirii a- 
cestor meleaguri, cinstind tra- 
-dițiile înaintate, de luptă revo
luționară comună și culturale 
progresiste ale poporului român 
și ale naționalităților conlocui
toare. Ea trebuie să educe ma
sele ia spiritul internaționalis- 
mului prol-tar, al prieteniei și 
solidarității frățești cu popoa
rele țărilor socialiste, cu lupta 
comuniștilor, a clasei munci
toare și a tuturor popoarelor 
penin; libertate și dreptate 
socială.

Organizațiile de partid, de 
uiasă și obștești au datoria să 
se ocupe îndeaproape de dez
voltarea relațiilor noi, socialis
te, dintre oameni, de înrădăci
narea principiilor eticii comu
niste și echității socialiste, să 
promoveze un spirit combativ 
împotriva concepțiilor mistice, 
retrograde, a ideologiei străi
ne, a mentalităților înapoiate 
care contravin normelor de 
conviețuire din societatea noas
tră.

Referitor la amploarea bazei 
materiale a activității politico- 
ideologice și culturale de masă, 
doresc să subliniez că una din 
sarcinile cele mai importante 
c6te folosirea ei în mod poliva
lent, mult mai intensă, elimi
narea tendințelor de fărimița- 
re excesivă, care duc la disper

sarea forțelor, încetinind in a- 
cclaș'i timp procesul de crește
re i alitativă. Și aici, ca și în 
toate domeniile, trebuie să se 
manifeste un mai puternic spi
rit gospodăresc, o mai eficien
tă utilizare a fondurilor și mij
loacelor existente.

Tn c.idrul general al activi
tății cd >tivc prezintă o deo
sebită importanță creșterea pre
ocupării organizațiilor do partid 
pentru informarea politică a 
maselor. In ultimii ani s-au fă
cut mari progrese in acest do
meniu — un exemplu inspira
tor fiind însuși stilul de mun
că al conducerii de partid, ca
racterizat prin consultarea lar
gă a maselor .și informarea lor 
deschisă, activitate întemeiată 
pe cunoscuta idee a lui Lenin 
care sublinia că ..un stat este 
puternic prin conștiința mase
lor. El este puternic atunci 
cînd masele știu totul, cînd sînt> 
în stare să judece totul și cînd 
fac totul în mod conștient'.

Trebuie ca în activitatea cu
rentă a tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid să se în
rădăcineze practica dezbaterii 
cu masele a tuturor probleme
lor esențiale pe plan local, a 
tuturor deciziilor mai impor
tante — ușa cum procedează 
conducerea partidului pe plan 
național. Fiecare activist cu 
muncă de răspundere trebuie 
să participe la activitatea po
litică do masă, să fie un pro
pagandist fervent al politicii 
partidului, să se intîlnească sis
tematic cu membrii de partid, 
cu oamenii muncii pentru a-i 
informa asupra preocupărilor 
noastre, a lămuri temeiurile 
politicii partidului nostru.

O sarcină de cea mai mare 
însemnătate a organizațiilor de 
partid este perfecționarea acti
vității dc propagandă, a învă
țăm in tul ui pol i t i co-i dcol og i c.
Trebuie să asigurăm ca învăță- 
mintul de partid să realizeze 
o abordare vie a problemelor 
dezvoltării noastre sociale, ex- 
tirpîndu-se formele șablonarde, 
rutiniere, care transformă inte
ligența in materie inertă, în
chid idei fremătind de viață 
în carapacea formelor stcrco- 
tipe, condamnîndu-le la scle
rozare și veștejite. Propaganda 
dc partid trebuie să țină sea
ma de nivelul schimbărilor din 
conștiința oamenilor, să îmbo
gățească' efectiv gindirca cu 
idei înaintate, să deschidă ori
zonturi largi și să stimuleze 
capacitatea de orientare inde
pendentă, insuflînd pasiune și 
dăruire de sine în lupta pen
tru socialism.

Acesta este spiritul în care 
conducerea de partid abordea
ză problemele teoretice ale dez
voltării noastre socialiste. De
finirea și caracterizarea etape
lor înaintării societății noas
tre, căile de maturizare a rela
țiilor socialiste, perfecționarea 
formelor de conducere a vie
ții economice și sociale, rapor
turile dintre clase în condițiile 
schimbărilor survenite în struc
tura societății, rolul națiunii și 
evoluția funcțiilor statului in 
socialism, realizarea unității 
poporului și dezvoltarea rolu
lui conducător al partidului, 
adîncirca democrației socialiste, 
căile de soluționare a contra
dicțiilor ce apar în socialism, 
problemele relațiilor dintre ță
rile socialiste, din mișoarea co
munistă internațională — iată 
numai citeva din multitudinea 
problemelor în care partidul 
nostru își aduce contribuția de 
gindire originală. După părerea 
mea, perioada care a urmat 
Congresului al IX-lea este cea 
mai fertilă din întregul răs
timp de la eliberarea țării, nu 
numai în domeniul vieții ma
teriale, ci .și pc tărîmul activi
tății teoretice, al gîndirîi social
politico.

La această activitate sint 
chemate să aducă o mai mare 
contribuție științele sociale. Nu 
dorim să subapreciem progre
sele înregistrate in anii din ur
mă în diferitele discipline so
ciale. 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 socie
tate. Principalul neajuns constă 
în faptul că aceste științe nu 
îndeplinesc încă decît sporadic 
și într-o măsură prea r&dusă o 
funcție de cercetare propriu- 
zisă, de prospectare a proble
melor concrete ale dezvoltării 
societății — cercetare care să
ri aibă finalizare socială. Pre
domină încă lipsa de curaj în 
abordarea problemelor, practi
ca fetișizării unor teze precon
cepute și a interpretării subiec
tive a realității in spiritul a- 
cestor teze. Partidul cere lucră
torilor acestui domeniu să în
tocmească studii care să por
nească de la analiza obiecti
vă temeinică a fenomenelor și 
proceselor de arzătoare actua
litate pentru a oferi concluzii 
teoretice, a preconiza soluții 
care să slujească practicii so
ciale, să ducă la o cunoaștere 
mai aprofundată a fenomene
lor din societate, să poată fi fo
losite in elaborarea politicii.

Este neîndoielnic că — așa 
cum s-a arătat în Raportul to
varășului Ceau.șescu — se im
pune o analiză serioasă a situa
ției, precum și adoptarea unor 
măsuri de reorganizare și îm
bunătățire a activității de cer
cetare din științele sociale.

Desigur că pentru stimularea 
cercetării independent»?, sint de 
cea mai mare importanță dez
baterile ideologice, confruntă
rile libere de opinii. Partidul 
nostru încurajează și sprijină 

asemenea dezbateri în spirit 
științific, fără teama că, in dis
cuții, ar putea apare și idei 
eronate. Inlr-0 confruntare de 
opinii acest lucru este inevita
bil — iar fără discuții, fără 
controverse nu s-ar putea ajun
ge la infirmarea părerilor gre
șite. la reliefarea adevărului.

Partidul nostru cere, în ace
lași timp, cercetătorilor din do
meniul științelor sociale să ia 
parte activă la discuțiile inter
naționale în domeniul gindirii 
politico-socialc. să urmărească 
și să analizeze în spirit critic 
curentele dc idei produse pe 
plan universal de gindirca con
temporană. 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 cunoaște
rii. întemeietorii marxismului 
ne-au dat strălucite exemple de 
prelucrare și însușire a tot ce 
ora înaintat la vremea respec
tivă. Cu atit. mai mult astăzi, 
avind toată încrederea in forța 
și superioritatea ideologiei mar
xiste, nu ne temem să cerem 
ideologilor noștri să se afirme 
în arena luptei ideologice, să 
intensifice discuțiile și dialogu
rile teoretice. Bineînțeles. coro
larul permanent esto poziția 
ideologică formă, clară, spiritul 
militant, combativ față de i- 
deologia străină, de ideile re
trograde, idealiste.

După părerea noastră, poate 
niciodată ca în zilele de astăzi, 
in care au apărut at ițea pro
bleme complexe legate de pre
facerile revoluționare pe harta 
politică a lumii, dc construcția 
orînduirii socialiste în 14 țări, 
de implicațiile și efectele mul
tiple ale revoluției tchnico- 
științificc, de modificările in
tervenite in condițiile naționale 
.și internaționale ale luptei pen
tru socialism, pentru pace — 
poate niciodată ca azi, nu s-a 
impus cu atita forță necesitatea 
de a privi marxism-leninismul 
ca o știință vie. neîncorsetată 
de nici un fel de canoane, de 
a concepe marxismul nu ca o 
disciplină in care s-a epuizat 
procesul cunoașterii, căci în
săși viața pe care marxismul 
o reflectă este inepuizabilă. 
Tocmai manifestind receptivi
tate față de nou, față de via
ță, partidele comuniste își aduc, 
în lumina experienței lor de 
luptă, propria contribuție de 
gindire revoluționară. Firește, 
potrivit diversității de condi
ții, este inevitabilă interpreta
rea variată a unor fenomene; 
acesta nu este în sine un feno
men negativ, ci, dimpotrivă, o 
expresie a maturizării mișcă
rii comuniste, a creșterii capa
cității de analiză și gindire o- 
riginală — esențial fiind ca 
deosebirile dc vederi să nu 
ducă la manifestări de încor
dare a relațiilor. Partidul nos
tru este adeptul unor largi dis
cuții tovărășești, argumentate, 
fără anateme, etichetări și bla
mări, in spirit constructiv, fă
ră a se institui aprioric ade
văruri absolute, ci confrunlîn- 
du-se teoria cu practica — ar
bitrul suprem al adevărului. 
Din propria noastră experiență 
am învățat, așa cum s-a arătat 

, în Raportul Comitetului Cen
tral, cit de greșită și dăună
toare a fost practica condam
nării și blamării altor partide. 
De aceea consider întru totul 
justă propuncra de a se da 
mandat Comitetului Central ca 
în rezolvarea deosebirilor de 
păreri să nu se angajeze pe li
nia blamării sau condamnării 
altui partid frățesc, ci să mili
teze pentru rezolvarea acestora 
pe calea discuțiilor de la partid 
la partid, de la conducere la 
conducere —aceasta fiind meto
da justă, principială, corespun
zătoare atit cerințelor de pro
gres în gîndirea politică, cit și 
intereselor unității și coeziunii 
țărilor sodialistc, mișcării co
muniste.

Ideea potrivit căreia unitatea 
și solidaritatea nu trebuie să 
fie afectate de diversitatea 
punctelor de vedere și nu tre
buie concepute in sensul uni
formității și al reducerii la a- 
cela.și numitor, formează una 
din coordonatele de bază ale 
activități’ internaționale a par
tidului nostru. Tocmai așezind 
permanent deasupra oricăror 
deosebiri dc 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 colabo
rare frățească cu toate statele 
socialiste — orientare dc bază 
în politica noastră externă. Noi 
vedem în sistemul socialist 
mondial o comunitate de state 
libere, idependente și suverane, 
a căror colaborare internațio
nal istă multilaterală se bazea
ză pe principiul fundamental 
și dc nezdruncinat că singurul 
in drept să decidă asupra tu
turor problemelor fiecărei țări 
— economice sau culturale, po
litice sau de apărare, interne 
sau externe — este partidul din 
țara respectivă, poporul res
pectiv, sint forurile statutare 
de conducere alo partidului, 
organele conducătoare consti
tuționale ale statului. In spiri
tul aceleiași unități și solida
rități internaționaliste, partidul 
nostru se pronunță și acționea
ză cu hotărîre pentru dezvolta
rea relațiilor de colaborare 
frățească cu toate partidele co
muniste și muncitorești, eu 
toate forțele revoluționare, de
mocratice și anti imperialiste — 
tovarășii noștri dc idealuri și 

do luptă pentru făurirea lumii 
noi !

Așa cum osie cunoscut, parti
dul nostru acordă o deosebită 
importanță principiilor dc ba
ză ale relațiilor din mișcarea 
comunistă — pornind atit de 
la interesele poporului rOmun, 
cit și de la necesități isto
rice de ordin general, dc la 
realitatea că am ajuns la un 
stadiu in care această proble
mă prezintă o însemnătate ho- 
tăritoare pentru întreaga dez
voltare a mișcării noastre. În
suși procesul de creștere a sis
temului mondial socialist, a 
mișcării comuniste. filtrarea 
noii experiențe istorice din ul
timele decenii au selectat și 
cristalizat bazele principiale ale 
acestor relații — respectiv prin
cipiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, 
ale independenței, egalității, ne
amestecului în treburile inter
ne, dreptului fiecărui partid 
de a hotărî de sine stătător 
asupra întregii sale activități. 
Este incontestabil că recunoaș
terea acestor principii găsește 
teren tot mai larg — așa cum 
ilustrează o scrie de manifes
tări din viața mișcării comu
niste internaționale, inclusiv 
recenta Consfătuire de la Mos
cova a partidelor comuniste, 
care, în pofida minusurilor cu
noscute, a prilejuit ••— așa cum 
s-a arătat in Raportul general 
— un schimb liber de păreri, a 
elaborat o platformă de luptă 
an li imperial istă, a consemnat 
în documentul final principiile 
de bază ale relațiilor din miș
carea comunistă — inclusiv 
ideea dezvoltării relațiilor cu 
toate partidele participante sau 
nu la întîlnire, dcschizînd ast
fel posibilitatea, afirmării unei 
noi unități, mai înalte .și mai 
trainice. între partidele comu
niste.

Desigur, esențial este da a- 
ceste principii să-.și găsească a- 
plicarea în viață să fie reali
zate fiecare integral și totoda
tă, considerate ca un tot uni
tar, din care niciunul nu poa
te lipsi, nu poate fi încălcat 
fără a afecta conținutul tutu
ror. fără a dăuna intereselor și 
influenței mișcării comuniste. 
După părerea noastră numai 
astfel se poate asigura înfăp-_ 
■tuirea misiunii istorice- de a uni», 
și conduce -cu succes;-maseifgj 
tn construirea noii sbcietățrj' 
îndeplinirea înaltelor responsa
bilități ce revin comuniștilor 
față de poporul lor și totodată 
față de soarta socialismului in 
întreaga lume.

In aceasta stă unul din iz
voarele unanimității cu care 
poporul nostru aprobă și spriji
nă întreaga politică internă și 
externă a partidului nostru, cu 
care toate organizațiile parti 
dului au dat mandat delega- 
ților ca actualul nostru Congres 
să însărcineze viitorul Comitet 
Central să urmeze .și în viitor 
această linie în relațiile inter
naționale.

Aș dori să subliniez ca Tn e- 
laborarea .și aplicarea linic'i ge
nerale, ca și in organizarea și 
conducerea întregii activități a 
partidului și statului. merite 
deosebite revin tovarășului Ni- 
colae Ceau.șescu. Tn toți acești 
ani, tovarășul Ceau.șescu al im
primat activității colectivului 
nostru de conducere trăsături 
de înaltă exigență și responsa
bilitate, dinamism și spirit de 
inițiativă, mereu proaspăt, ma
nifestind stăruință și perse
verență față de aplicarea prac
tică a deciziilor adoptate și 
mai presus de orice, urmărind 
neobosit ca întreaga politică a 
partidului să corespundă ne
condiționat intereselor vi
tale ale națiunii noastre so
cialiste, ale poporului român 
din care facem parte, pentru 
care muncim și trăim, pentru 
care existăm, intereselor gene
rale ale cauzei socialismului. 
Doresc, dc asemenea, să relev in
fuzia dc spirit înnoilqr, de gindi- 
re originală, rolul său de seamă 
in abordarea problemelor teo
retice actuale, de cea mai mure- 
însemnătate, ca și în continua 
dezvoltare a relațiilor interna
ționale ale partidului și statu
lui nostru. Pentru toate acestea 
tovarășul Nicolac Ccaușescu se 
bucură de cea mai înaltă pre
țuire a partidului, a oamenilor 
muncii, a întregii noastre na
țiuni socialiste. Iată de ce în
deplinesc mandatul încredințat 
de organizația județeană Timiș 
de a susține realegerea sa ca 
secretar general al Comitetului 
Centra), cu convingerea mea 
profundă că această realegere 
constituie efectiv cea mai bună 
alegere pentru partidul și po
porul nostru.

Tovarăși,

/ Programul elaborat de Con
gres cere organizațiilor de 
• '••rtid să-și dezveli'' rolul con- 
ducător în toate sferele vieții 
ideologice, pune în fața-, acti
viștilor, a tuturor celor ce lu
crează în acest domeniu sar
cini dc înaltă răspundere, care 
solicită pregătire temeinică, ab
negație, pasiune și exigență. 
Fără îndoială, că activul nostru 
de partid, toți comuniștii, toți 
militanții frontului ideologic Lși 
vor dărui întreaga lor energie 
înfăptuirii obiectivelor trasate 
de Congres, înfloririi și prospe
rității patriei noastre socialiste, 
triumfului cauzei socialismului 
și păcii in lume. (Aplauze pu
ternice).
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și comitetele sindicatelor se gă
sesc acum, spre deosebire dc 
situația anterioară a Congresu
lui al IX-Ion hl partidului, in 
miezul problemelor dezvoltării 
economice și sovial-cullurale și 
acționează cu mai multă efi
cacitate pentru soluționarea lor.

Deși procesul do perfecționa
re a muncii sindicatelor se 
află în plină desfășurare, se 
poate afirma că ele au înțeles 
conținutul și amploarea noilor 
atribuțiuni și responsabilități 
ce le au în viața țării, tre- 
cind cu bine examenul parti
cipării nemijlocit la luarea de
ciziilor de importanță naționa
lă și locală, dovedindu-se o for
ță activă in elaborarea și în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui nostru.

Bilanțul strălucit al realiză
rilor obținute in cei trei ani ai 
cincinalului actual — înfățișai) 
în Raportul Comitetului Central 
— precum și succesele deose
bite dobindite in întrecerea so
cialistă desfășurată în cinstea 
Congresului al X-lea al parti
dului și a celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei, în
corporează și contribuția în
semnată a sindicatelor, mar
cată concret prin acțiuni în 
sprijinul organizării superioare 
a producției și a muncii, folo
sirii judicioase a potențialului 
tehnic și uman, valorificării u- 
nor importante resurse interne 
ale întreprinderilor și ramuri
lor economiei naționale.

Exercitarea rolului politic- 
social al sindicatelor în socie
tatea noastră, sarcinile și în
datoririle tot mai complexe cc 
le revin, subliniate cu deplină 
claritate de către tovarășul 
Nicolae Ccaușescu in Raportul 
prezentat Congresului, impun 
îmbunătățirea substanțială a 
formelor dc organizare .și a me
todelor de lucru. înlăturarea 
unor stări de inerție, sporirea 
răspunderii și competenței ca
drelor de conducere, întărirea 
legăturii lor cu masele de . a- 
meni ai muncii,.

Tovarăși,

Dc capitală însemnătate. pen
tru realizarea dezideratului în- 

\ tregii noastre națiuni de a a- 
propia România dc nivelul sta
telor cu o economie avansată 
este creșterea, în ritm susținut, 
a productivității muncii. Dată 
fiind complexitatea .și multitu
dinea factorilor ce concură la 
sporirea productivității muncii, 
îmi propun ca în cuvîntul meu 
să mă opresc doar asupra cî- 
torva probleme specifice econo
miei noastre naționale, care se 
pun cu acuitate în cLapa ac
tuală.

După cum se cunoaște. în 
ultimii ani am obținut un 
ritm înalt de sporire a pro
ductivității muncii, dar sporul 
de producție realizat pe scama 
ei nu no poate pc deplin mul
țumi. în timp ce în țările, cu 
o economie avansată, ridicarea 
productivității asigură 80—90 la 
sută din sporul producției glo
bale Industriale, la noi propor
ția respectivă este. în prezent, 
de circa 09 la sută. Prevederea 
proiectului de Directive ca pc 
această calc.' în viitorul cinci
nal, să se obțină 72—77 la sută 
din sporul producției globale, 
are o importanță vitală pentru 
progresul rapid al economiei 
naționale.

Pe deplin interesate în spo
rirea venitului național prin e- 
conomisirca de muncă socială, 
de care depinde dezvoltarea 
multilaterală a individului și 
a societății, ca și a standardu
lui dc viață, sindicatele consi
deră că trebuie să se anga- 

,—jeze cu o contribuție de primă 
importanță la obținerea unei 
accentuate creșteri a producti
vității.

înainte dc toate se impune 
să valorificăm integral dotarea

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI 
PETRU ROMAN 

delegat al organizației județene 
de partid Hunedoara

Este o cinste deosebită pen
tru mine să pot exprima de la 
această înaltă tribună a Con
gresului sentimentele de încre
dere și satisfacție, de entuziasm 
și mindrie cu care minerii Văii 
Jiului au dezbătut Tezele pen
tru Congresul al X-lea al par
tidului, proiectul de Directive 
privind planul cincinal pc anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980. 
Adeziunea deplină față de con
ținutul acestor documente por
nește din convingerea că dru
mul indicat de partid pentru 
dezvoltarea țării noastre in de
ceniul următor răspunde in 
cel mai înalt grad aspirațiilor 
de bunăstare, libertate și feri
cire ale întregului popor român.

Programul propus ne deschi
de perspectiva construcției 1J- 
nci economii moderne, bazată 

tehnică, deoarece intre gradul 
de înzestrare a întreprinderilor 
și nivelul do creștere a produc
tivității muncii, nu exis- tă un 
i aport corespunzător. Avem 
încă întreprinderi caro nu f<>- 
loScso la întreaga capacitate 
mașinile, utilajele și instalațiile 
dc înaltă tehnicitate din dul.irc, 
care ating cu inlirziere para
metrii proiectați sau altele, un
de rezultatele valoroase aic 
cercetării .științifice, menite să 
ridice nivelul tehnologiilor u- 
plicate, sițy. lent introduse in 
producție. Toate acestea cons
tituie canale prin care se s ur
ge venitul național, o parte din 
fondurile cc ar putea .servi a- 
cumulării și consumului.

Nu este, cred, nevoie să fie 
aduse prea multe argumente 
pentru a demonstra că < fortu
rile partidului și statului nos
tru de a introduce în toate ra- 

, murilc economiei naționale cu
ceririle științei și tehnicii con
temporane, dc a extinde meca
nizarea și automatizarea — la
turile cele mai dinamice ale 
creșterii productivității muncii 
— trebuie să fie împletite cu 
preocuparea cea mai asiduă fa
ță de utilizarea cu maximum 
de foloase economice a tuturor 
resurselor de sporire a efi i',n- 
ței muncii sociale.

împărtășim cu toții convin
gerea că factorul principal al 
creșterii eficienței economice 
este progresul tehnic, conside
rat o Condiție a puterii compe
titive in lupta pentru calitate, 
desfășurată acerb pe piața mon
dială.

Introducerea tehnicii și teh
nologici avansate, extinderea 
automatizării și mecanizării 
proceselor de producție, schim
bările rapide cc au loc in știin
ță și tehnică implică o temei
nică și continuă pregătire a 
forței de muncă. Automatizarea 
nu numai că aduce o economie 
de posturi dc muncă dar. in 
același timp, creează altele de 
natură diferită. In viitorul apro
piat se estimează că in țările 
cu o economie avansată, din 
zece meserii, opt vor fi noi, 
necunoscute astăzi. Se poate a- 
firmâ că omul muncii va cons
titui miine un univers total 
revalorificat.

Ținind scama dc această ten
dință. vedem necesar ca sin
dicatele să aducă o contribuție 
sporită la crearea unor condi
ții tot mai bune de pregătire 
a noilor cadre, de perfecționa
re și specializare a celor exis
tente pentru a fi- capabile să 
stăpincască tehnica modernă 
cu care este înzestrată conti
nuu economia noastră naționa
lă, să obțină dc la ea maxi
mum de randament.

Ca să se poată dezvolta și 
să țină pasul cu civilizația, o 
națiune trebuie să-și valorifi
ce ideile novatoare, inteligența 
de care dispune. Sînt cunoscute 
aptitudinile de creație ale po
porului nostru, marile sale 
resurse de inventivitate, de
monstrate de ilustre contribuții 
la patrimoniul științei și tehni
cii mondiale.

De bună seamă, în asigura
rea progresului tehnic al eco
nomiei moderne un rol primor
dial și considerabil îi are cer
cetarea tehnică și științifică) 
integrată în procesul dc ansam
blu al reproducției socialiște 
ca una din cele, mai impor
tante faze ale acesteia. Dar, 
pe lingă activitatea de cerceta
re, un făgaș fertil al spiritului 
de creativitate îl constituie și 
larga mișcare de masă a in
ventatorilor, inovatorilor și ra
ționaliza lorilor. Importanța a- 
c-estei mișcări pentru sporirea 
productivității muncii sociale 
rezultă și din eeonomiile post- 
calculate în valoare de 2,2 mi
liarde lei. realizate în cei trei 
ani ai actualului cincinal prin 
aplicarea a circa 90 000 de in
venții. inovații și raționalizări.

Pornind dc la considerentul 
că inovația tehnico-științifică 
este in economia modernă o 
sursă importantă pentru mersul 

pe folosirea largă a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice con
temporane, pe o înaltă produc
tivitate a muncii sociale, avind 
ca țel asigurarea unui înalt ni
vel de bunăstare și civilizație 
întregului nostru popor. Rapor
tul prezentat de tovarășul Ni
colae Ccaușescu, Tezele și 
Directivele supuse dezbaterii 
Congresului constituie, prin 
conținutul lor științific, realist 
și mobilizator, documente de o 
excepțională însemnătate teo
retică și practică pentru parti
dul și poporul nostru. Drumul 
ascendent pe care il vom par
curge în etapa următoare cons
tituie o continuare firească a 
aplicării cu consecvență a ho- 
tăririlor Congresului al 1 X-lea, 
a rezultatelor pe caro poijorul 
nostru lc-a obținui in construc
ția socialismului sub conduce
rea Partidului Comunist) 'Ro
mân. 

înainte al producției naționale, 
sindicalele își propun să con
tribuie la crearea unu; climat 
cil mai receptiv față dc ideile 
novatoare in institutele dc cer
cetări științifice, in întreprin
deri, centrale industriale și mi
nistere, aeordind sprijin pen
tru materializarea și generaliza
rea lor mai operativă.

Prin reprezentanții lor in 
consiliile științifice din institu
tele de cercetări. sindicatele 
vor face, dc asemenea, demer
surile necesare pentru a apro- 
'pia cercetătorii n.u numai de 
producție, in general, dar și de 
cei mai inventivi ingineri, teh
nicieni și muncitori de înaltă 
calificare din întreprinderi, de 
activitatea cercurilor inovato- 

• rilor. Considerăm că avanta
jele Unei astfel' de colaborări 
vor fi reciproce, știința înră- 
dăoinîr.du-sc mai adine in pro
ducția bunurilor materiale.

In accepțiunea partidului 
nostru, factorul determinant a) 
creșterii efice nței muncii so
ciale i) constituie omul — a 
cărui capacitate de creație, e- 
nergie și pricepere in folosirea 
mijloacelor dc producție, repre
zintă cheia dc boltă a pro
gresului economic și social.

Conștiința socialistă, dorința 
de a contribui cu toată capa
citatea profesională la dezvol
tarea societății, la înflorirea 
patriei, se afirmă ca forță de 
emulație în muncă.

Cultivarea în rîndurile sala- 
riaților a atitudinii înaintate 
față de muncă, dezvoltarea spi
ritului de autoexigență și răs
pundere in folosirea deplin 
productivă a timpului legal de 
lucru, a mașinilor, materiilor 
prime și materialelor, ca și for
marea opiniei de masă intransi
gente față de’ manifestările ce
lor tentați să obțină cît mai 
mult dc la societate și să dea 
cît mai puțin, se înscriu in 
mod firesc in menirea sindica
telor.

Trebuie să dezvoltăm am
biția profesională in spiritul 
demnității muncii, cu atit mai 
mult ou cît democratismul e- 
conomic, care dă libertatea de 
inițiativă in muncă, în orga
nizarea și conducerea produc
ției. presupune și obligația .mo
rală dc a folosi această liber
tate printr-o temeinică pregă
tire profesională și un spirit 
înalt responsabil.

Elanul în muncă, disciolina 
și conștiinciozitatea însăși nu 
pot fi pc deplin valorificate 
în producție dacă conducerile 
unităților economice nu asi
gură condiții tehnico-materiale, 
un regim de lucru favorabil 
desfășurării ritmice. economi
coase și înalt productive a 
activității consacrate îndepli
nirii sarcinilor de plan.

Organizarea locului de muncă 
— acest microcosmos unde se 
intîlnesc omul, mașina și o- 
biectclc muncii — este suscep
tibilă de mari și continue îm
bunătățiri. Nu se poate vorbi 
de o organizare superioară a 
producției .și a muncii, de o 
f undamcntarc științifică a 
normelor dc producție și de 
serviciu, dc o folosire raționa
lă a dotării tehnice și forței 
de muncă într-o întreprindere 
care are dereglată aprovizio
narea telinico-materială.

Măsurile hotărîte ce vor fi 
luate pentru înlăturarea practi
cilor greoaie și complicate in 
sistemul dc aprovizionare teh- 
nico-materială trebuie să fie 
conjugate cu mutarea centrului 
do greutate al muncii ministe
relor în întreprinderi — acolo- 
unde se hotărăște soarta pro
ducției materiale și unde este 
necesar să se intervină opera
tiv pentru rezolvarea proble
melor majore, care depășesc 
competența conducerii unități
lor economice.

Un factor important al creș
terii productivității în indus
tria modernă este disponibilita
tea de lucru, cu alte cuvinte 
a-1 plasa pe omul muncii în 
condițiile de eficacitate cele

în aplicarea sarcinilor trasa
te de cel de-al IX-lea Congres 
privind dezvoltarea producției 
de cărbune, au fost alocate 
pentru bazinul carbonifer Va
lea Jiului importante investiții 
pentru construcția de mine noi, 
dezvoltarea și modernizarea 
minelor in producție. în anii 

" 1966—1968 au fost aplicate im
portante măsuri tehnice și or
ganizatorice, care au creat con
diții pentru creșterea produc
ției de cărbune la nivelul pre
văzut de actualul plan cincinal. 
Realizări importante au fost 
obținute și pc linia dotării mi
nelor cu utilaje și instalații de 
tehnicitate ridicată, ceea ce a 
avut ca rezultat creșterea în 
ritm accentuat a productiv ită- 
ții muncii.

0 Continuare Jn pag. a J-a 

mai favorabile pentru mun> ă, 
a-1 menține intr-o bună stare 
fizică și psihologică.

Este știut că dotarea cu teh
nică modernă a noilor între
prinderi, reutilarca și moderni
zarea vechilor uzine au dus la 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de lucru ale oamenilor 
muncii din industrie. In același 
timp, desigur, posibilitățile ac
tuale de" dotare socială a unor 
’întreprinderi nu sint pe mă
sura dorinței noastre de a asi
gura peste lot și, intr-un timp 
scurt, o ambianță optimă de 
lucru. Putem realiza acest de
ziderat numai după deplina 
fructificare a investițiilor pro
ductive, numai prin eforturi 
susținute pentru creșterea ■ fi- 
cicnței economice in toate ra
murile economiei naționale, 
concretizată printr-o accentuată 
sporire a beneficiilor,

Asumindu-și îndatorirea dc « 
explica oamenilor muncii ne
cesitatea inexorabilă a acestor 
eforturi, sindicalele vor conlu
cra în același timp mai activ 

• cu organele economice și de 
stat în vederea îmbunătății)) 
continue a condițiilor de mun
că și de viață ale salariaților, 
participînd — așa cum arată 
Raportul Comitetului Central — 
Ia elaborarea măsurilor privind 
sistemul de salariza--. îmburtă- 
tățiroa asistenței sociale i a 
protecției muncii, precum și a 
altor laturi ale nivelului dc trai 
al celor ce muncesc.

Tn spiritul politicii sociale a 
partidului și statului, sindica
tele vor acționa pentru folosi
rea integrală și judicioasă a 
fondurilor alocate ministerelor, 
in scopul finanțării acțiunilor 
dc îmbunătățire a condițiilor 
de lucru și deservire socială 
din întreprinderi, organizații e- 
conomice și instituții. Prin con
trolul obștesc exercitat asupra 
unor servicii publice, sindicatele 
se vor îngriji, de asemenea» 
de ridicarea calității asistenței 
medicale, a odihnei și trata
mentului balnear, de perfecțio
narea deservirii comerciale a 
jXJpulației și, îndeosebi, a a- 
prov izionării cu bunuri de larg 
consum.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, sindicatele vor face 
tot ce depinde de ele pentru 
înfăptuirea programului dc dez
voltare a industriei noastre so
cialisle,. dc modernizare și pro
pășire rapidă a întregii econo
mii a țării, calc sigură dc spo-< 
rire a venitului național, de ri
dicare generală a nivelului de 
trai material și spiritual al oa
menilor muncii — creatorii tu
turor valorilor de civilizație ale 
mărețului edificiu pe care 11 
înălțăm.

Tovarăși,

Exprimîndu-și adeziunea de
plină la spiritul .și manifestă
rile concrete ale politicii noas
tre externe constructive, princi
piale și consecvente, oamenii 
muncii români, maghiari, ger- 

5 mani și de alte naționalități, 
care in indestructibilă frăție șl 
unitate aptionează pentru înflo
rirea patriei comune, denumesc 
Partidul Comunist Român — 
partid al demnității.

împreună cu întregul popor, 
milioanele de membri ai sindi
catelor acorde totala lor ade
ziune activității desfășurate pe 
plan internațional dc Partidul 
Comunist Român și de guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia; care va fi orientată și in 
viitor spre asigurarea condiți
ilor externe pentru desfășurarea 
nestingherită a operei pașnice 
dc construcție multilaterală a 
socialismului.

în spiritul internaționalismu
lui proletar, al nobilelor prin
cipii de politică externă pro
movate dc partidul și statul 
nostru cu ina’tă responsabilitate 
față de destinele socialismului 
și păcii in lume. Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor va dez
volta in continuare relațiile 
multiple și fructuoase pe care 
le întreține cu organizațiile sin
dicale din 110 țări de pe toate 
continentele, punînd pe prim 
plan cultivarea prieteniei și co
laborării cu sindicatele din ță
rile socialiste.

Militînd pentru respectarea 
strictă a principiilor egalității in 
drepturi, respectului reciproc și 
neamestecului în treburile in
terne ale centralelor naționale, 
smdicatelc din România vor ac
ționa și de acum inaint" pen
tru restabilirea unității mișcă
rii sindical- mondiale, aducin- 
du-și contribuția la întărirea 
solidarității internaționale a ce
lor ce mi“,,,esc, în lupta lor 
pentru libertăți sindicale, de
mocratice și o viață mai bună, 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialiR- 
mului, pentru pace, securitate 
și progres social.

Tovarăși,

Tn încheiere, mă declar intru- 
tolul de acord cu documentele 
suouse dezbaterii forumului su
prem at partidului și mă anga
jez, in numele Uniunii Genera
le a Sindicatelor, să depum m 
toate eforturile pentru a în
făptui, în deplinătatea lor, isto
ricele hotărîri ce vor fi adop
tate do Congresul al X-lea ui 
Partidului r‘omunîisț Român, oa
re vor deschide perspretive 
înălțătoare muncii >i vieții tu
turor cetățenilor țării, ascen
siunii poporului român spre co
te superioare de civilizație, bu
năstare și fericire. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
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prezentat de tovarășul Gheorghe VasUichi
Dragi t «narași.

In uni) care au trecui de Ia 
Congresul al J X-lea al parti- 
«kilui, poporul nostru, sub vun- 
ducciva înțeleaptă a partidu
lui său comunist, a înfăptuit 
un amplu program de construc
ție economică, socială și politi- 
•» .1 țării.

Desfășurarea Congresului al 
N-lca ii! Partidului Comunist 
Neman, eveniment de remarca
bilă însemnătate in viața par
tid ulm și poporului român, in 
aceste minunate zile premer
gătoare sărbătoririi unui sfert 
de veac de la înfăptuirea ac
tului istoric al eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist, 
ne readuce in memorie marile 
succese obținute în opera de 
edificare socialistă a țârii, mun
ca eroică, plină de abnegație 
a clasei muncitoare, a țărăni
mii și intelectualității, a între
gului nostru popor.

Raportul prezentat Congre
sului de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, constituie o analiză 
științifică, multilaterală a în
tregii noastre vieți politice, e- 
conoraicc, cultural-sooiale; el 
înfățișează un minunat tablou 
al dezvoltării viitoare a Ro
mâniei. programul însuflcțitor 
care va dinamiza forța creatoa
re a întregului popor in anii 
ce vor urma, marcând — prin 
obiectivele și dimensiunile sale 
— o etapă superioară în dez
voltarea societății noastre.

Tovarăși.

4

Comisia Centrală de Revizie 
a desfășurat o activitate sus
ținută pentru înfăptuirea sar
cinilor sale statutare. Aplicind 
5n întreaga sa activitate prin
cipiul muncii colective. Comisia 
a controlat sistematic modul de 
realizare a veniturilor partidu
lui. de utilizare a fondurilor 
alocate pentru acoperirea chel
tuielilor. <mm sînt gospodărite 
bunurile materiale, modul în 
care organizal'J'.e subvenționate 
de către partid folosesc fondu
rile destinate activității lor; â* 
verificat felul cum au fost re
zolvate scrisorile oamenilor 
muncii adresate Comitetului 
Central.

Din analiza execuției buge
tului rezultă că datorită preo
cupărilor permanente pentru 
utilizarea mai chibzuită a fon
durilor bănești și materiale, 
precum și creșterii rentabilității 
unor sectoare de activitate, a- 
plicării cu rezultate bune a 
măsurilor legate de îmbună
tățirea organizării teritorial- 
administrative a țării, venitu
rile partidului au crescut per
manent în timp ce cheltuielile 
au fost substanțial reduse. Co
misia Centrală de Revizie — 
jm? parcursul activității sale — 
a examinat periodic execuția 
bugetului pe domenii de activi
tate, a făcut propuneri și su
gestii menite să contribuie la 
folosirea rațională a fonduri
lor Ivânești și a bunurilor ma
terialo ale partidului.

Cotizai iile de partid constituie 
principala sursă in formarea 
veniturilor partidului. Semnifi
cativ in acest sens este faptul 
că ponderea acestora este în 
continuă creștere. în 1969, a- 
proape jumătate din veniturile 
partidului sînt asigurate din 
cotizații, față de numai 22 la 
sută in 1966. Aceasta se dato
reze creșterii continue a nu
mărului membrilor de partid, 
cit și faptului că in prezent co
muniștii. aproape in totalitatea 
lor. achită cu regularitate coti
zația de partid.

Au crescut, de asemenea, ve
niturile realizate de Editura 
Scânteia și presa locală — mij- 
Joc«- puternice de informare 
și influențare a maselor.

Merită, de asemenea, să fie 
evidențiată preocuparea cons
imtă a organizațiilor și insti
tui iilor subvenționate de către 
partid pentru raționala folo
sire fondurilor bănești și mij
loacelor materiale, sporirea ve
niturilor proprii, reducând în 
acest fel, an de an. subvențiile 
di- la partid.

Realizările obținute asigură 
acoperirea integrală a cheltuie
lilor partidului din r «fixațiile 
Încasate de la membrii săi. cit 
și din veniturile provenite din 
edituri. presă și alte activități.

Raportăm Congresului că în
treaga activitate financiară și 
gospodărească s-a desfășurat in 
deplină concordanță cu preve
derile statutare și cu botăriri- 
le Comitetului Central. Buge
tele anuale ale partidului au 
fost judicios întocmite, asigu- 
rind fondurile bănești și mij
loacele materiale necesare acti
vității organelor și organizați
ilor de partid, desfășurării u- 
nei rodnice activități politice 
și organizatorice, înfăptuirii 
programelor de pregătire și per
fecționare sistematică a cadre
lor.

Apreciind rezultatele bune 
obținute, Comisia Centrală de 
Revizie consideră că este ne
cesar ca și in viitor eforturile 
să fie îndreptate spre reduce
rea în continuare a cheltuieli
lor, gospodărirea cu grijă a 
fondurilor bănești și a bunuri

lor materiale, îmbunătățirea 
difuzării presei și rentabiliză
rii tuturor publicațiilor.

Tovarăși.

După Congresul al IX-k a ac
tivitatea privind rezolvarea pro
punerilor, sesizărilor și cereri
lor oamenilor muncii, a consti
tuit o preocupare permanentă 
a conducerii partidului. Mă
surile stabilite de plenarele Co
mitetului Central — care, pc- 
i iodic, au analizat activitatea 
organelor și organizațiilor de 
partid, ministerelor și institu
țiilor centrale, in acest dome
niu important de activitate — 
au asigurat continua îmbună
tățire 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 pro- 
bleihe de interes gem ral și 
personal.

Cetățenii României socialiste 
acordă o înaltă prețuire acti
vității neobosite a conducerii 
partidului, in frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care 
promovează cu consecvență sti
lul de muncă novator, caracte
rizat prin contacte permanente 
și nemijlocite cu masele largi 
de oameni ai muncii, prin con
sultări directe cu toți cei care 
participă nemijlocit la înfăp
tuirea politicii partidului. A- 
ceasta conferă întregii activi 
lăți a Partidului Comunist Ro
mân un caracter realist, o pu
ternică bază de masă ; poli
tica sa fiind în esență expre
sia sintetizată a gindirii și în
țelepciunii întregii noastre na
țiuni socialiste.

.Scrisorile prin care oamenii 
muncii se adresează Comitetu
lui Central, miile de angaja
mente. propuneri și sesizări, 
toate izvorăsc dintr-o înaltă 
grijă și responsabilitate socială 
față de prezentul și viitorul 
patriei noastre socialiste.

Participarea directă a mase
lor largi de oameni ai muncii 
la rezolvarea problemelor ma
jore ale activității economice, 
sociale și politice este puternic 
evidențiată și de diversitatea 
problemelor ridicate in scrisori 
și la audiențe.

Numai în anul 1968 s-au a- 
dresat prin scrisori și audien
țe Comitetului Central un nu
măr de 208 300 cetățeni, dintre 
care 97 la sută secretarului ge
neral al partidului. In anul 
1968 peste 2 000 000 de cetățeni 
s-au adresat organelor locale 
dc partid și de stat, instituțiilor 
centrale, presei, radioului .și te
leviziunii. Semnificativ și domn 
de subliniat este faptul că ma
joritatea celor care se adre
sează prin scrisori și audiențe 
fac propuneri și sugestii cons
tructive privind activitatea din 
industrie, construcții, agricul
tură, transporturi, aprovizio
nare și servicii pentru popu
lație, apărarea legalității socia
liste, învățământ, cultură și 
știință, probleme ale vieții in
terne de partid ; critică lipsurile 
care mai persistă in activitatea 
unor ministere și instituții cen
trale. a unor organe dc partid 
și de stat locale.

Propunerile, sugestiile și ob
servațiile critice făcute de oa
menii muncii au adus un a- 
port prețios la elaborarea unor 
hotâiiri ale plenarelor Comi
tetului Central al partidului, 
a unor legi care au fost supuse 
aprobării Marii Adunări Na
ționale : multe propuneri au 
constituit puncte valoroase de 
orientare și sprijin în activi
tatea organelor de partid și de 
stat locale.

Comisia Centrală de Revizie 
apreciază că a crescut compe
tența și grija cu care organele 
do partid, de stat și obștești re
zolvă problemele ridicate prin 
■trișori -i audiențe. în anul 
1968 numărul scrisorilor și se
sizărilor rezolvate în term* nul 
stabilit prin hotărîrea Secre
tariatului Comitetului Central 
a fost de 91 la sută.

Cu toate acestea. în acest do
meniu de activitate se mai men
țin și unele neajunsuri. Astfel
— așa cum rezultă din analiza 
făcută de conducerea partidului
— la unele organe de partid, 
de stat și obștești din jude
țele : Teleorman. Botoșani, 
Brăila. Prahova: la unele mi
nistere și instituții centrale, ca 
dc exemplu : Tndnsiriej Cons
trucțiilor de Mașini, Minelor, 
Industriei Alimentare. Indus
triei Ușoare și T'CECOM, acti
vitatea de soluționare a proble
melor ridicate de oamenii mun
cii nu se desfășoară la nivelul 
cerințelor actuale. Se manifes
tă încă aspo te de subaprecie
rea acestei activități. Unele or
gane dc partid, de stat și ob
ștești nu acordă atenția cuve
nită propunerilor și sugestiilor 
valoroase prezentate de oame
nii muncii.

Se mai întlîncsc situații când 
unele cadre de conducere re
zolvă puține scrisori și cereri, 
nu respectă programul dc pri
mire in audiențe, nu clariiică 
problemele pină la capăt, J.e- 
uind răspunsul cuvenit și com
petent celor care li se adre
sează cu toată încrederea. Ast

fel, Ministerul Justiției din to
talul scrisorilor primite h re
zolvat direct numai 3 la sulă ; 
Uniunea Națională a C.A.P, 
14 la sută, iar Ministerul Afa
cerilor Interne 15 la sută.

Mai sint încă organe și orga
nizații dc partid, de stat și ob
ștești care nu urmăresc apli
carea măsurilor stabilite pen
tru înlăturarea neajunsurilor 
semnalate, nu manifestă sufi
cientă exigență și nu trag la 
răspundere pe cei care tărăgă
nează sau cercetează superfi
cial scrisorile, dau răspunsuri 
formale cetățenilor «au perse
cută pe cei care au făcut se
sizări.

Aceste neajunsuri au consti
tuit în multe cazuri motive ea 
cetățenii să revină la scrisorile 
adresate inițial.

Pentru lichidarea lipsurilor 
menționate. pentru continua 
îmbunătățire a activității noas-* 
tre în acest domeniu, este ne
cesar să se asigure de către 
toate organele de partid și de 
stat, de către toate organizațiile 
de partid aplicarea cu consec
venți în viață a hotărîrii Se
cretariatului Comitetului Cen
tral .și Decretul Consiliului de 
Stat privind munca cu scriso
rile și audiențele. Este, de ase
menea, necesară, intensificarea 
controlului dc partid și de stat 
la toate nivelele, tragerea la 
răspundere a acelora care nu 
rezolvă la timp și cu răspun
dere problemele ridicate de 
cetățeni. Un aport mai impor
tant poale și trebuie să aducă 
presa centrală și locală, ra
dioul și televiziunea prin pu
blicarea mai regulată a unor 
materiale de analiză, prin po
ziție critică față de cei care 
încalcă legile și normele de 
conviețuire socială, prin urmă
rirea eficienței materialelor pu
blicate.

O
Comisia Centrală de Revizie, 

în perioada dintre cele două 
congrese, a urmărit cu consec
vență îndeplinirea sarcinilor ce 
i-au revenit. Periodic, in șe
dințele plenare, a examinat ac
tivitatea desfășurată in dome
niile muncii sale, a prezentat 
conducerii partidului propuneri 
privind îmbunătățirea activită
ții financiar-gospodârești și 
rezolvarea în mai bune con
diții a problemelor ridicate de 
oamenii muncii prin scrisori și 
audiențe.

Participarea președintelui Co
misiei la ședințele Secretaria
tului Comitetului Centrai a 
înlesnit cunoașterea directă a 
preocupărilor existente în fie
care clapă și axarea muncii 
Comisiei pe problemele majo
re ale activității partidului. In 
acest cadru, folosind experien
ța cîștigată, Comisia Centrală 
de Revizie va trebui să perse
vereze în rezolvarea cu mai 
multă operativitate a sarcini
lor ce-i revin.

Tovarăși,

îndeplinirea cu succes a pro
gramului elaborat de Congre
sul al IX-lea confirmă juste
țea politicii marxist-leninistc a 
partidului nostru, uriașa sa for
ță mobilizatoare, capacitatea sa 
dc a conduce procesul de trans
formare revoluționară a socie
tății. Ceea ce caracterizează 
dezvoltarea societății noastre în 
această etapă este mersul con- 
1inuu ascendent, puternicul di
namism al întregii vieți socia- 
le-politice. Obiectivele și sar
cinile de bază ale dezvoltării 
economiei naționale în perioa
da 1971—1980 sînt strălucit re
liefate în raportul Comitetului 
Central prezentat de secretarul 
general. înfăptuirea acestui 
grandios program va crea con
dițiile necesare trecerii trepta
te spre comunism, sporind con
tribuția României la întărirea 
sistemului mondial socialist, la 
afirmarea ideilor socialismului 
în lume.

Aplicând creator adevărurile 
generale ale învățăturii lui 
Marx, Engels, Lenin, ale cons
trucției socialiste și practicii 
revoluționare mondiale la con
dițiile țării noastre. Partidul 
Comunist Român a adus și își 
aduce contribuția sa creatoare 
la dezvoltarea tezaurului comun 
al marxism-leninismului, mili
tează neobosit pentru restabi
lirea unității și creșterea in
fluenței mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

îndeplinind mandatul încre
dințat de Comitetul Central, 
delegația partidului nostru, par
ticipantă la Consfătuirea in
ternațională a partidelor comu
niste și muncitorești de la Mos
cova, a reafirmat cu claritate 
poziția Partidului Comunist Ro
mân față de problemele ce pre
ocupă in prezent mișcarea co
munistă și muncitorească inter
națională.

Comuniștii, opinia publică din 
țara noastră au primit cu le
gitimă mândrie cuvântarea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
rostită la această consfătuire. 

Cu deosebită vigoare și însufle
țire întregul partid, poporul ro
mân și-au exprimat deplina a- 
drziunc față de conținutul a- 
cestei cuvântări, față de politi
ca marxislă-lcninistă a Parti
dului Comunist Român, izvo- 
r>tă din înalta sa principiali
tate și responsabilitate pentru 
destinele socialismului și păcii 
în lume.

Stimați tovarăși.

Așa cum ni s-a înfățișat prin 
anali») amplă făcută de Co
mitetul Central in raportul 
prezentat Congresului, Partidul 
Comunist Român se prezintă 
la încheierea primului sfert de 
veac de la eliberarea patriei 
cu un bogat bilanț de mărețe 
înfăptuirii, cu un vast program 
de dezvoltare multilaterală a 
patriei, a cărui îndeplinire cu 
succes va duce la . perfecționa
rea orinduirii sociale și de stat, 
va face să crească continuu 
prestigiul patriei noastre in 
lume. Ca vechi militant — a 
cărui activitate în partid în
sumează jumătate de veac — 
doresc ca. de la această înal
tă tribună a Congresului, să 
reafirm adeziunea mea totală 
față de întreaga politică a par
tidului nostru comunist.

Sîntem ferm convinși că o- 
biectivele mărețe stabilite de 
Congres vor fi înfăptuite cu 
succes, deoarece întreaga poli
tică a partidului, activitatea 
neobosită a conducerii sale, in 
frunte cu tovarășul Nicolac 
Ceaușescu. slujește pe de-a-n- 
trcgul intereselor poporului, 
cauzei socialismului și păcii în 
lume. (Aplauze).

SALUTUL DELEGAȚIEI VETERANILOR MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI Șl REVOLOȚIONARE 
DIN ROMÂNIA ROSTIT DE TOVARASOE VALTER ROW

Dragi tovarăși,

Cu un sentiment de profun
dă emoție aducem salutul nostru 
fierbinte Congresului al X-lca 
al Partidului Comunist Român. 
(Vii aplauze).

Sîntem o delegație de vechi 
militanți ai partidului, de ve
terani ai mișcării muncitorești, 
dintre care unii au participat 
la întemeierea partidului, iar 
alții, de-a lungul deceniilor, au 
luat parte cu înflăcărată dărui
re la lupta clasei noastre mun
citoare, a proletariatului din 
alte țări, a popoarelor pentru 
eliberarea națională .și socială. 
(Aplauze puternice).

Prin componența ei, această 
delegație este o ilustrare vie, 
deosebit de convingătoare, a 
impresionantelor tradiții de 
luptă internațional istă desfășu
rată de poporul nostru, dc cla
sa muncitoare din România 
de-a lungul întregii sale exis
tențe. (Aplauze puternice).

Avem aici, printre noi, cîți- 
va din miile și miile de mili- 
tanți revoluționari români care 
au participat la Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie 
și au contribuit, cu arma în 
mină, la apărarea tinărului stat 
sovietic, pe fronturile războiu
lui civil. Este cunoscut ecoul 
puternic pe care l-a avut în 
țara noastră Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, cit 
și puternica și impresionanta 
mișcare de solidarizare a pro
letariatului român. cu cauza 
primei revoluții socialiste din 
lume, mișcare exprimată sub 
cele mai diferite forme și care 
și-a găsit expresia cea mai înal
tă prin participarea nemijloci
tă a revoluționarilor și demo
craților români, alături dc re
voluționarii ruși, la lupta pen
tru triumful cauzei lui Lenin, 
îmootrîva intervenției imperia
liste, pentru apărarea revoluției. 
(Aplauze îndelungi).

Sini prezenți aici luptători 
cuce au participat în 1919. ală
turi de sute și mii de ajți lup
tători. în cadrul tinerei urmate 
ungare, la apărarea cuceririlor 
revoluționare ale Republicii 
Ungare, a sfaturilor. Animate 
de un înalt spirit dc solidari
tate față dc poporul vecin, ma
sele muncitoare cele mai largi 
din țara noastră s-au ridicat cu 
hotărîre împotriva claselor ex
ploatatoare. a burgjieziei inter
naționale care acționau pentru 
înăbușirea revoluției proletare 
din Ungaria. (Aplauze puterni
ce).

Se află, de asemenea. în de
legația noastră o parte din cei 
aproape 500 de voluntari ro
mâni. care, la chemarea parti
dului nostru, au plecat să lupte 
în cadrul brigăzilor internațio
nal • ■ in războiul național re
voluționar a) poporului spaniol 
si caro, cui prețul vieții lor. ală
turi de fiii altor poooare, au 
înscris o glorioasă pagină ue 
luptă împotriva fascismului, 
apărind. pe pămintul Spaniei, 
cauza democrației, libertății, 
independenței ,și păcii în Eu
ropa și în lume. (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși,
Confci ințelc extraordinare 

ale organizațiilor județene de 
partid și conferința organiza
ției municipale dc partid Bu
curești,' care au avut loc in 
perioada iunic-iulic u.c., au dez
bătut Tezele Chilotului Crn- 
Iral al Partidului Comunist 
Român și proiectul do Lirei fi
ve pentru Congresul al X-lea 
al P.C.R.

bmd o înaltă apreciere prac
ticii profund democratice în
cetățenită în modul dc lucru 
al partidului nostru. îndeosebi 
după. Congresul al IX-lea, de a 
asigura participarea efectivă a 
întregului partid la elabora
rea și înfăptuirea politicii 
sale, conferințele județene au 
dezbătut cu competența și răs
pundere documentele puse in 
discuție și. in lumina acestora, 
au analizat activitatea econo
mică și socială din județele 
respective, au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea continuă 
a activității de partid și de 
stai.

Conferințele județene de 
pai’lid. âprobînd documentele 
puse in discuție, au prilejuit 
în același timp o puternică 
manifestare a adeziunii unani
me a comuniștilor, a luLuror 
oamenilor muncii față de poli- 
lica internă și externă a par
tidului, a hotărîrii lor de a 
transpune în viață programul 
de dezvoltare multilaterală a 
orinduirii socialiste ce va fi 
adoptat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, 
în cadrul conferințe’.or s-a a- 
preciat în mod deosebit mă
sura luată de conducerea par
tidului de a se d’^uta și de
semna din rîndul celor mai 
burii comuniști candidați pentru 
organele de conducere ale par
tidului.

Sînt printre noi revoluționari 
care s-au dus în îndepărtatul 
continent asiatic pentru a lup
ta, alături de poporul chinez, 
in războiul de apărare împo
triva agresiunii imperialismu
lui japonez, pentru triumful 
revoluției chineze. (Aplauze pu
ternice).

Tn delegația noastră se află, 
dc asemenea, reprezentanți ai 
celor peste 300 de comuniști 
și antifasciști români care au 
luptat în detașamentele de par
tizani din Franța împotriva o-, 
cujJațieî hitleristc, pentru eli
berarea Europei de robia fas
cistă. (Aplauze puternice).

Sint prezenți in delegația 
noastră o parte din numeroșii 
fii ai poporului și ai partidului 
nostru care au înfruntat pe 
ocupanții hitleriști luptind in 
detașamentele de partizani din 
Iugoslavia, din Cehoslovacia, 
din Polonia, din Belgia. (A- 
plauze puternice).

Fac parte din delegația 
noastră reprezentanți ai tineri
lor voluntari, ai uteciștilor și 
ai tuturor celor care, la che
marea Partidului Comunist Ro
mân. au participat cu eroism, 
cot la col și în frăție de arme 
.cu ostașii sovietici, la războiul 
antifascist, la luptele crîncene 
ale armatei române duse îm
potriva mașinii de război hitlc- 
riste, la marile bătălii pentru 
eliberarea Ungariei. Cehoslova
ciei și Austriei pină la victoria 
finală asupra fascismului. (A- 
plauze puternice).

Se află de asemenea. în de
legația noastră unii dintre cei 
'care au ajutat poporul coreean 
in răz’xiiul lui eroic pentru a- 
părarea patriei. (Aplauze pu
ternice).

Mulți alții din cei pe care ii 
reprezintă delegația noastră se 
află în sală, ca delegați și in
vitați la gloriosul Congres al 
partidului nostru. (Aplauze). 
Mulți însă din cei ce, urmînd 
imboldul conștiinței lor comu
niste. al idealurilor internațio
naliste în spiritul cărora au 
fost educați de partidul nostru, 
și-au pus viața drept stavilă în 
calea forțelor negre ale Trac
țiunii și fascismului — lipsesc, 
nu mai sint printre noi. Mcr- 
mintele lor, risipite p» tot în
tinsul Europei^ sînt tot aîilea 
simboluri ale ..solidarității in
ternaționale, venerate de cei 
pentru a căror cauză s-au Jert
fit comuniștii și antifasciștii ro
mâni.

Tovarăși,

Toate aceste fapte, pe care 
le-am evocat, vorbesc cu eloc
vență despre bogata istoric in
ternaționaliștii dc luptă a pro
letariatului, a poporului nos
tru — istorie care începe cu 
mult în urmă, încă cu fiii po
porului român care s-au jertfit 
pe baricadele Comunei din Pa
ris. Se poate spune că la toate 
)nariie mișcări revoluționare ale 
clasei muncitoare internaționa
le a participat, intr-un fel sau 
altul, și proletariatul din țara 
noastră, revoluționarii români.

Aceste tradiții nobile au fost

Exprimând voința tuturor 
comuniștilor, a întregului par
tid, toate conferințele extra
ordinare ale organizațiilor ju
dețene de partid, discutînd ho- 
lărirea Conferinței organizației 
municipale de partid Bucuroșii, 
s au pronunțat in unanimitate 
pentru alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidu
lui. (.Aplauze puternice). Aceas
tă hotărîre reprezintă o vie ma
nifestare a stimei și prețuirii 
deosebite pe care partidul și 
poporul nostru o dau activi
tății revoluționare desfășurate 
dc tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
modului in care iși îndeplinește 
sarcinile încredințate de partid 
și popor în funcția de secretar 
general al Partidului Comu
nist Român și de președinte al 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. (Pu
ternice aplauze).

Tovarăși,

Verificând documentele con
ferințelor organizațiilor jude
țene de partid. Comisia de va
lidare a constatat că normele 
de reprezentare stabilite de 
Comitetul Central pentru alege
rea delegatilor la Congresul al 
X-lea al partidului s-au res
pectat întocmai. Pe baza nor
mei de reprezentare — un de
legat la I 000 membri de partid 
— au fost aleși un număr de 
1 915 tovarăși. < nrespunzător 
efectivului partidul"], .ve la 
31 mai 1969 era de 1 915 232 
membri de partid. Ca rezultat 
al creșterii rîndurilor partidu
lui. la acest Congres particină 
cu 314 delegați mai mulți de- 
cît la Congresul al IX-lea.

La Congres sint. prezenți 
1 910 delegați ; lipsesc motivat 
5 delegați.

ridicate la un nivel mai înalt, 
prin crearea partidului marxist- 
leninist, a partidului nostru 
comunist, , care a condus cu 
pricepere și curaj lupta clasei 
muncitoare, a Uiasclor munci
toare din România pentru răs
turnarea puterii exploatatorilor, 
pentru apărarea, alături de 
muncitorimea de pretutindeni, 
a cauzei libertății popoarelor, 

,a progresului social și păcii in 
lume.

Este un motiv de profundă 
u.indrie și de mare satisfacție 
pentru noi toți faptul că aceste 
tradiții au fost continuate cu 
o nouă strălucire de < ătre par
tidul nostru , în sfertul de veac 
ce a trecut de la eliberarea ță
rii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Continuarea consecventă a 
acestor tradiții iși găsește ex
presia atît în rezolvarea justă, 
marxist-leninistă a problemei 
naționale pe plan intern, cit și 
în întreaga politică pe care 
partidul și statul nostru o des
fășoară în domeniul vieții in
ternaționale. Noi subscriem cu 
toată ființa noastră la această 
politică, ne exprimăm adeziu
nea și sprijinim hotărit toate 
acțiunile pe care le întreprin
de partidul nostru, ca detașa
ment activ, combațjv al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, al mișcării re
voluționare mondiale, al luptei 
anliimperialistc din întreaga 
lume. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este* cuncs' Ht că în centrul 
activității internaționale a 
partidului și statului nostru se 
află eforturile permanente, sus
ținute pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu toate 
țările socialiste din Europa și 
de pe alte continente. Consi
derăm că măsura adevăratului 
internationalism în zilele noas
tre o dă activitatea pentru dez
voltarea solidarității, prietenie! 
șî colaborării cu toate erir» 14 
țări rare formează sistemul 
mondial socialist, cu toate par
tidele comuniste și muncito
rești, cu forțele revoluționare. 
; ntiiniperialistc mre luntă. în 
condiții si cu mijloace d’ferilc.

promovarea idealurilor 
de pace sj progres ale o-"eni- 
riî — a-tivitate căreia partidul 
nostru ii consacră toate forțele. 
(Aplauze puternic*).

Partidul și poporul nostru iși 
exprimă solidaritatea sa depli
nă cu eforturile pentru eman
cipare națională și socială ale 
tinerelor state, cu lupta popoa
relor care se ridică pentru 
scuturarea jugului colonial, 
pentru cucerirea și apărarea 
independenței lor naționale, 
împotriva imperialismului, a 
ncoooloniaiisiuului. Sint cunos
cute solidaritatea .și sprijinul 
activ pe care poporul român 
îl dă luptei eroice a poporului 
vietnamez lmpotriya imperia
lismului american, pentru apă
rarea dreptului său sacru de a 
hotărî singur asupra destinelor 
sale, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice).

Poporul nostru este solidar 
cu lupta tuturor popoarelor 

Din totalul ddegaților, 9117 
sint de proveniență munc ;1 ui, 
din care 400 lucrează nemijlo
cit în producție, iar ceilalți sint 
activiști de partid, ai organi- 
z:«țiilor de masă și obștești, 301 
sint țărani, 274 sini ingineri și 
tehnicieni din industrie și agri- 
< iiltură, 132 sini profesori și 
învățători. 99 oameni d<- știin
ță. artă și cultură, 45 sint ofi
țeri ai Forțelor Armate ale ță
rii noastre, iar 77 din alte ca
tegorii de intelectuali și func
ționari.

Analizind compoziția delcga- 
ților după vechimea în partid 
reiese că 199 sini membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate 
față de 171 cîți au participat 
la Congresul al IX lea și față 
de 113 cîți au participat la 
Congresul al VIII lea : 635 au 
o vechime în partid între 21 — 
25 ani, iar 1081 pină lu 17 ani 
vechime în partid. Din totalul 
delegărilor aleși. 150 au vârsta 
pină la 30 de ani. 658 între 31 
și 40 ani. 7115 intre 41 și 50 dc 
ani. 207 între 51—60 ani. iar 
115 peste 60 de ani. Rezultă 
din datele prezentate că la 
Congres participă un număr 
însemnat de comuniști cu o 
îndelungată și bogată experien
ță in activitatea dc partid, de 
stat și economică, precum și un 
marc? număr de comuniști tineri 
caro se afirmă cu energie, pa
siune și competență în înfăp
tuirea politicii partidului nos
tru.

Din totalul delcgaților. 87.10 
la sută sint români, 8,62 la 
sută maghiari. 2.30 la sută ger
mani, iar 1.98 la sută sint din 
rîndul celor.- all • naționalități 
conlocuitor •• . ceea ce cores
punde întocmai compoziției na
ționale a Partidului Comunist 
Român.

La Congres participă 421 fe

care iși apără libertatea și drep
tul la independență, fiind de
plin convins că un popor care 
luptă pentru apărarea unei a- 
semenea nobile cauze nu poa
te fi înfrînt de nici o forță din 
lume. (Vii aplauze).

însăși prezența la Congresul 
nostru a celor peste 70 de de
legații ale partidelor comunis
te și muncitorești, ale partide
lor progresiste, democratice și 
anliimperialistc' este o dovadă 
deosebit de elocventă a puter
nicelor relații de solidaritate 
.internaționalistă dintre partidul 
nostru și întreaga mișcare co
munistă și muncitorească, toate 
forțele revoluționare, antiimpe- 
rialisle. Prezența lor la Con
gres este o grăitoare expresie 
a sentimentelor do simpatic și 
prețuire ce unesc partidul nos
tru și celelalte partide in lupta 
pentru afirmarea in lume a 
nobilelor idealuri- alo socialis
mului, ale progresului social, 
ale democrației și păcii. (A- 
plauze puternice).

Noi sprijinim cu toată holă- 
rîrca politica profund inlorna- 
ționalistă a partidului nostru, 
îndreptată spre întărirea unită
ții și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești — cauză 
fundamentală a muncitei ilor, a 
comuniștilor de pretutindeni. 
Considerăm că are o deosebită 
însemnătate faptul că la baza 
întregii sale politici, partidul 
nostru așează trainic principiile 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, ale 
rtspoctului reciproc, egalității 
depline in drepturi, respectării 
dreptului inalienabil- al fiecă
rui partid de a-si elabora de 
sine stătător linia politică, str.i- 
tegia și tactica revoluționară. 
Considerăm că numai pe baz-i 
acestor principii se poale clă
di o unitate trainică a mișcării 
comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor anliimperialistc. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși.

Nouă, vechilor militar.ri re
voluționari. e;iro numărăm ani 
multi de Junta <i muncă in rîn- 
durile paiâjdului. no-a fost dat 
să particinăm acliv la înfăptui
rea revoluției j'ooulare. la 
f onstruireu soci«,H’;muluf' în 
tara noastră, sâ a' fericirea 
do a vodca îndeplinindu-sc vi
sul pentru c;:ro am înf’'"n1at 
teroarea ilegalității. bepinrile 
siguranței, temnițele și lacre
le, \ isul penln.) care mulri din
tre noi si-au vărsat singole. 
și-au jertfit viața.

Luăm parte azi la 'edificarea 
noii societăți socialiste in ca
drul căreia poporul nostru iși 
făureșle an de an. prin munca 
sa harnică și entuziastă, o via
ță tot mai îmbelșugată, tot mai 
fericită.

Ce poale să dea o satisfacție 
mai marc unui luptător rc\o 
luționar decil sentimentul că 
visurile sale colo mai sfinte de 
odinioară s-au împlinit, că spe
ranțele de ieri s-au transformat 
in realitățile minunate ale zi
lelor de astăzi ? (Vii aplauze).

Dăm o înaltă prețuire politi
cii revoluționare consecvente și 

mei, adică 21.98 la suLa din 
loialul delcgaților.

Dintre delegați, 20 poartă 
i naltul titlu dc ,.Erou al Mun- 
i ii Socialiste-, 1 504 sint deco
rați cu ordine și medalii aie 
stalului nostru. 22 sini laurcați 
al Premiului de Stal, 291 sint 
depulați in Marca Adufiare 
Națională, iar 1 021 — depulați 
in consiliile populare. Un nu
măr dc 805 delegați au absol
vit școli superioare de stat. 
iiu titluri științifice și acade
mice. O mare parte a deleg, ițj- 
lor la Congres au absolvit di 
ferite școli și cursuri de pairid.

Delegații aleși pentru Con
gresul al X-lea al Partidului 
Con uniat Român reprezintă or
ganizațiile de partid din indus
trie, agricultură, știință. i ..ă- 
țăminl și cultură, din toate do
meniile de activitate, care, i- 
vind mandatul tuturor organi 
zațiilor județene dc partid, al 
întregului popor, iși vor In 
ce aportul la dezbaterea pro
blemelor inwrise j>e ordinea dc 
zi, la adoptarea d<u umentr-lor 
Congresului care voi- trasa cai
le do dezvoltare și înflorire b 
patriei noastre sorinlislc H 
anii viitori.

To v arăși.
Comisia de valiibire. anali- 

zind documentele conferințelor 
extraordinare ale organizațiilor 
județene de partid și iile Con
ferinței organizației dc palid 
a municipiului București, 
constatat că la alegerea dele
gărilor pentru Congres s-au res
pectat into mai .Statutul par
tidului și normele dc reprez'n- 
tare sLabDito de Com? !'d 
Central. Ținînd scama tic a- 
<i-asta. supunem sore aprolture 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
validarea mandatelor cc'ci 
1 915 delegați.

clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român, a conducerii 
sale, politică ce stă la teme
lia construcției socialiste în 
România, politică de aplicare 
i reatoare a principiilor gene
rale ale marxism-leninismului 
la condițiile țării noastre de 
contribuție viguroasă' a po
porului român — prin realiză
rile sate in economic și cultu
ră, prin construirea cu succes 
a socialismului in patria sa — 
la cauza socialismului in în
treaga lume, la creșterea pr<*s 
tlgiului și a forței dc atracție 
a ideilor socialiste. (Aplauze 
puternice).

Alături de toți comuniștii, de 
întregul nostru popor, ne ex
primăm o dală mai mult — 
in fața Congresului — convin
gerea nestrămutată că munci
torii. țăranii, intelectualii, toți 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, vor asigura, intr-o 
strînsă unitate, înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de partid, 
care deschid noi și luminoase 
perspective patriei noastre so
cialiste.’ poporului român.

Tovarăși,

în această sală a Congresu
lui, ca și in organizațiile unde 
ne ducem activitatea de zi cu 
zi. no întilnim comuniști de 
toate virstele. Dar nici vîrsta 
de om. nici vârsta de comu
nist nu ridică între noi pereți 
desnărțitori. Muncim alătur1, 
ostași ai aceleiași cauze devo- 
t iți aceluiași tel — s Ji ialisinul 
<i coni’inFn ul. (Aplauze puter
nicei.

Asigurăm Congresul că vcm 
sluji nestrămutat cu devota
ment. cauza căreia i-am îu- 
< binai inti-eaga noasLră vi iță. 
idealurile pe care le-am urmat 
încă din adolescență și pe are 
1? vedem înfăptvindu-sc astăzi 
sub in tel capta și clarvăzătoa
rea conducere a narlidului. 
(Vri

Ex-rimăm son Lin?-m lele noas
tre do încredere, de stinsă și 
de incit’ prețuire, tovarășului 
Niro'ue Ccanse^cn. secretir ge
neral a) partidului nostim, fi
gură strălucită de militunt re- 
\olulînn-"r. de conducător co
munist îni'ercaL patriot și m- 
ternațion:'list înflăcărat care-și 
dămiostp aetivitalca neobosită 
partidului, clasei muncitoare. 
pnDQruJ”i român, libertății oa- 
tr-’ei. înărclei cauze a socbiUs- 
n'uluî șî ăonmnisjnuh'i. fAnlau- 
ze puternice. )>rehin*'>!«).

Fie-ne îngădui! să ne adu cm 
urarea pentru desfășurarea in 
cit mai bune condiții a lucră
rilor Congresului, ab' răirni ’(O- 
tăriri vor marca, cu certitudi
ne. o nouă etapă istorică in 
înălțarea edificiului minunat ăl 
scumpei noastre patrii. (Vii 
aplauze).

Slavă partidului, constructo 
rul mărețului și strălucitorului 
edificiu g’ României socialistei 
(Aplauze puternee, prelungite).

Trăiască unitatea miș ârii 
comuniste și munci tore-, ti in 
icrnaționale ! (Asistența in pi
cioare aplaudă îndelung : Se 
scandează P.C.R. — P.C.R ),
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lui nostru, alături de clasa 
muncitoare și alte partide, in 
numeroase țări. Se află 
in delegație reprezentanți 
ai > ochilor mililanfi re
voluționari care ou luat 
parte la crearea Partidu
lui Comunist Român, a că
rui lnliinjarc a dat un nou 
sens virtuților nobile, tradi
țiilor de luptă ale poporului 
român, ale clasei muncitoare 
pentru libertate socială și in
dependentă națională. Se află 
aici reprezentanți ai acelor 
revoluționari români care 
și-au adus obolul de singe la 
apărarea Marii Re\olu|ii So
cialiste din Octombrie, a Re
publicii Ungare a sfaturilor. 
In 1919, ai acelora care s-au 
alăturat cu arma in mină lup
tei proletariatului pentru li
bertate, împotriva fascismului 
și imperialismului in Spania. 
Franța, China și Coreea, ai 
foștilor luptători in grupele de 
partizani din Iugoslavia. Ce
hoslovacia, Polonia și Belgia, 
ai tinerilor voluntari, ai ule- 
cișlilor și ai tuturor celor ca
re la chemarea Partidului Co
munist Român au participai 
la războiul antifascist în rîn- 
durile armatei române. Toți 
trăiesc în acești ani, împreu
nă cu generația de azi a co
muniștilor, satisfacția înfăptui
rii tuturor idealurilor pentru 
care partidul nostru a luptat, 
neabătut dintotdeauna — con
struirea socialismului pe pă- 
mlntul României.

Tovarășul VALTER ROMAN, 
în numele delegației de vechi 
militând, a dat glas sen
timentelor lor de profund pa
triotism și internationalism 
socialist, simțăminte care a- 
nimă întregul nostru partid 
și popor.

In numele delegafilor și in- 
vitaților la Congres, tovarășul 
Ilie Verdeț, care prezida șe
dința, răspunzind salutului ve
teranilor, a spus: Mulfumim 
delegației veteranilor mișcării 
muncitorești și revoluționare 
din România pentru salutul a- 
dresat Congresului, pentru e- 
vocarea convingătoare a lup
tei de eliberare socială și na
țională dusă de poporul nos
tru, de clasa muncitoare, în 
frunte cu comuniștii, a boga
telor tradiții de solidaritate 
internaționaliști ale partidului 
nostru cu lupta proletariatului, 
a forțelor progresiste de pre
tutindeni Împotriva exploată
rii și reaefiunii, în vederea 
înfăptuirii idealurilor lor de 
libertate și progres, pentru 
sublinierea activității pe care 
o duce partidul nostru in ve
derea Întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale.

In continuarea dezbaterilor, 
au luat cuvîntul tovarășii JA
NOS FAZEKAS, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, delegat nl 
organizației județene do partid 
— Harghita. NICOIAE GIO- 
SAN, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, dele
gat nl organizației județene de 
partid — Teleorman, ION 
ILIESCU, prlm-secrelar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tinerelului Comunist, delegat 
al organizației județene de 
partid — Ilfov, DUMITRU PE
TRESCU, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, de
legat al organizației de partid 
a municipiului București.

Tot in ședința de diminea
ță au rostit cuvîntări de sa
lut tovarășii: JOSEF KEMPNY, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, MARIO ZAMO
RANO, membru al Comisiei 
Politice a Partidului Comunist 
din Chile, KURT T1EDKE, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist U- 
nit din Germania, care a în- 
mînat prezidiului scrisoarea 
de salut a C.C. al P.S.U.G. că
tre cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R.. FRANK STANLEY, 
membru al Comitetului Execu
tiv National al Partidului Co
munist din Marea Brilanie, 
BADAMfN LHAMSUREN, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, P. 
SUNDARAYYA, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Co
munist din India (marxist), 
LOUIS VAN GEYT, membru 
al Biroului Politic al Partidu
lui Comunist din Belgia.

Cuvîntârile rostite de con
ducătorii delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești 
au fost subliniate în repetate 
rînduri cu vii aplauze de toți 
cei prezenți in sala Congre
sului.

In numele delegațiilor și in- 
vitaților, tovarășul Dumitru 
Popa, președintele ședinței, a 
adresat mulțumiri oaspeților 
pentru saluturile adresate Con
gresului.

...In sunetele trompetelor 
pionierești își fac apariția In 
sală purtătorii de cuvin! ai 
celei mai tinere generații a 
României. Sint din nou clipe 
emoționante. Băieți și fete, cu 
obraji Îmbujorați, urcă la pre
zidiu, oferind cu dragoste flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
membrilor prezidiului Congre
sului, conducătorilor delegații
lor de peste hotare. De la tri
buna Congresului, se înalță, 
cristalin, salutul organizației 
pionierești. Sint cuvinte înari
pate, pline de iubire și recu
noștință, pe care le adresea
ză partidului copii) țării, 
schimbul de mîine al construc
torilor socialismului, care va 
duce mai departe, spre ori
zonturile comunismului, ope
ra înălțătoare a părinților lor 
și care se va bucura de bine
facerile comunismului.

Istoria prin \ irsta noastră trece, 
Istorici, anii noștri se călesc, 
De-aceea astăzi, spre Congresul zece, 
Aducem cald salul pionieresc
Români, maghiari, germani, ca înfrățite ramuri, 
Copiii do pe-al patriei meleag
Cintăm frățește sub aceleași Hamuri, 
Și-acclași comunist partid ni-e drag.
Cîntind ne zboară visul vullurește, 
Spre comunism ne cheamă-un ideal, 
Că-n anii noștri generos rodește 
Cuvîntul Comitetului Central.
Ne angajăm să învățăm cu toții, 
La al științei rod să fim părtași, 
Să fim nepoții demni și strănepotII 
Ai celor mai de seamă-nalnlași.
Cu Mircea, Ștefan și Matei Corvinul,
Cu Doja, Horia, Tudor ne-nrudlm
Cu comuniștii ce-ndurară chinul 
Prin anii crunți, visînd un vis sublim.
Bălcescu, Eminescu, Vlaicu, — lată, 
Ne cheamă, mari, din nemurirea lor, 
Să împlinim tradiția bogată, 
Să-i creștem faima către viitor.
Răspundem deci cu-ncredere chemării, 
In vise aripi mari ni se deschid — 
Sintem copii, însă copiii țării, 
Copiii gloriosului partid.
Noi, muncitorii patriei de inline, 
Plugarii el și cărturarii el, 
Vom da recolte mari de-oțel șl pline 
Pătrunși de comunistele Idei.
Soldați viteji vom ii dacă se cere. 
Deși ni-i pacea țelul cel mai drag, 
Socialismul, el ne dă putere
Să fim sub steag, de-om fi chemați sub steag.
Așa ne-au învățat învățătorii, 
Părinții care ne-au crescut la sin, 
Așa ne-au învățat conducătorii 
Partidului Comunist Român.
Tovarășului Ceaușescu, conducătorul,
Noi îi urăm, după străbune legi,
Azi — cînd îl înconjoară întreg poporul, 
Și inimile țării noaslre-ntregi —
Să ne trăiască, la mulți ani cu țara, 
Fiu credincios al scumpei Românii, 
Și comunismul, visul tuturora, 
Să-l Urce tot mai sus pe temelii I
Privind cum steagul roșu, ca-n baladă 
Cutezători ne flutură pe culmi,
Nutrim respect și stimă, totodată, 
Și pentru comuniștii-ntregii lumi.

Și pentru țările socialiste
Aceeași dragoste nutrim,
Cu fiii lor, spre țărmuri comuniste 
Prin cînt și joc și visuri ne-nfrățim.

Salut pionieresc, venind cu flori 
Pentru Congresul zece-al cutezării, 
Să ne trăiți, iubiți conducători, 
Să ne trăiască comuniștii țării I

Un sfert de veac trecu de cînd, din pragur, 
Porneam cu-a libertății chezășie, 
Și triumfa-vor veacuri după veacuri 
Prin comunista noastră Românie.

Să ne trăiască țara, că-i bogată, 
Vitează și cinstită pe pămint, 
Și fie ca viața noastră toată 
Să fie, drag partid, un legămînt I

Să crească timpul țării noastre tineresc, 
In numele frumos al omenirii 1 — 
La tot ce am rostit se iscălesc. 
Prin noi, toți pionierii României.

ECOUL mGIILSIJUII AL MEA
Al P.C.R. PESTE HOTARE

Venim în inimă cu viitorul
Noi, luminoasa țării primăvară,
Acum cînd, prin partid, întreg poporul 
Vorbește la tribună, despre țară.

Sint și părinții noștri-aici în sală 
Și-nvățătorii noștri, sini aici
Tovarășii care muncesc cu fală 
Să creștem liberi, luminați, voinici.

Si pentru pionieri e-o sărbătoare 
Cînd spre ai patriei conducători 
Sosim să le-oferim cu îneînlare 
Un gînd irumos într-un buchet cu flori.

Președintele ședinței, în nu
mele delegafilor și invitaților 
a spus: .Sini convins că ex
prim sentimentele dv. mulțu
mind organizației de pionieri 
pentru mesajul adresat Con
gresului, pentru cuvintele cal
de, pătrunse de dragoste iață 
de partid și față de patria so
cialistă, expresie a recunoș
tinței copiilor pentru viața 
fericită de care se bucură, a 
încrederii lor nețărmurite în

orizonturile luminoase pe ca
re le deschide partidul. Urăm 
din toată inima pionierilor din 
Republica Socialistă România 
succese lot mai mari la în
vățătură, în formarea lor ca 
viitori cetățeni, temeinic pre
gătiți, cu un înalt nivel de 
cultură, capabili să ducă mai 
departe măreața operă de e- 
diiicare a socialismului și co
munismului pe pămîntul Ro
mâniei".

Cuvîntarea tovarășului PETRU ROMAN
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Ne exprimăm recunoștința 
pentru deosebita grijă pe care 
conducerea partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, o manifestă perma
nent față de munca și viața 
minerilor din Valea Jiului. 
Cartierele noi cu locuințe con
fortabile, importantele așeză
minte social-culturale puse la 
dispoziția minerilor, ușurarea 
eforturilor și creșterea securi
tății muncii în subteran, creș
terea continuă a nivelului de 
trai material și cultural sint 
exemple grăitoare de materia
lizare a acestei griji. O dovadă 
a aprecierii de care se bucu
ră munca minerilor a fost și 
cinstea deosebită de a avea, 
în ultimii trei ani. de două 
ori in mijlocul nostru, in Va- 
lei Jiului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Manifestindu-și dragostea și 
încrederea deplină față de par
tid, minerii Văii Jiului au in
tim pinat Congresul al X-lea cu 
rezultate deosebite, reflectate 
în obținerea peste sarcinile de 
plan a peste 50 000 tone căr
bune net. 26 milioane lei pro
ducție globală. 5,3 milioane lei 
economii la cheltuielile de pro
ducție. Minerii Văii Jiului au 
primit cu bucurie și unanimă 
adeziune propunerea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, fiu 
iubit al poporului nostru, con
ducător încercat, care a dove
dit înaltă responsabilitate, ab
negație și dăruire în fruntea 
partidului și statului să fie rea
les in funcția de secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. 
(Aplauze). Susținem cu toată 
încrederea această propunere 
cu convingerea că prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
fruntea partidului este o ga
ranție a aplicării cu consec
vență a politicii do construire 
e socialismului, do apărare a 
independenței și suveranității 
țării noastre, do ridicare a Ro

mâniei pe culmi tot mai înalte 
ale civilizației. (Aplauze).

Așa cum s-a subliniat în Ra
portul Comitetului Central, in 
documentele supuse dezbaterii 
Congresului, pivotul progresului 
general al societății noastre îl 
va constitui în continuare poli
tica marxist-leninistă de indus
trializare socialistă. Valorifica
rea mai eficientă a resurselor 
naturale ale țării constituie o 
premisă necesară a realizării 
industrializării socialiste. In a- 
cest context industriei miniere 
îi revin importante sarcini.

In cele ce urmează vă rog 
să-mi permiteți să mă refer la 
citeva probleme legate de ac
tivitatea industriei carbonifere, 
în anii care au trecut s-au fă
cut eforturi deosebite . pentru 
mecanizarea muncii în subte
ran. Cu toate acestea mai sint 
operații care necesită un mare 
volum de" muncă. De aceea, 
sarcina prevăzută în proiectul 
de Directive privind planul cin
cinal pe anii 1971—1975 de con
centrare a eforturilor pentru 
creșterea gradului de mecaniza
re, îndeosebi la lucrările grele 
care solicită un volum mare 
de muncă, este deosebit de ac
tuală pentru industria carbo
niferă. In actualul cincinal s-au 
făcut primii pași spre mecani
zarea complexă a extracției de 
cărbune în minele din Valea 
Jiului. De asemenea, în unele 
mine de lignit lucrează cu suc
ces complexe de mecanizare In 
abataje.

La mina Lupeni. unde gradul 
de mecanizare a tăierii și În
cărcării în abataie a depășit 
20 la sută, s-a obtinut o creș
tere importantă a productivi
tății muncii. In abatajele me
canizate producția pe abataj și 
productivitatea muncii au cres
cut între 30 și 100 la sută. 
In întreaga mină producția este 
ritmică, colectivul minei fiind 
fruntaș pe bazin. S-au acumu
lat suficiente cunoștințe și o 
vastă experiență ca să se trea
că de la mecanizarea unor ope

rații izolate la mecanizarea com
plexă a procesului de extrac
ție a cărbunelui. S-au creat 
condiții ca in anii care urmea
ză să se încheie acțiunea de 
generalizare a mecanizării 
complexe in industria carboni
feră la toate minele, care în
trunesc condițiile corespunză
toare.

în acest, sens, elaborarea de 
către Ministerul Minelor a ți
nui program concret de dotare 
corespunzătoare a minelor va 
contribui la rezolvarea proble
mei asigurării minelor cu 
cadre stabile, la crearea bazei 
pentru creșterea în continuare, 
în ritm accentuat a producti
vității muncii, o dată cu îm
bunătățirea și ușurarea con
dițiilor de muncă din subteran. 
De asemenea, se vor crea pre
mise pentru creșterea eficien
ței economico a activității în 
industria carboniferă. La a- 
ceastă acțiune de generalizare 
a mecanizării in abataje tre
buie să-și aducă contribuția, 
mai mult decît pină acum și 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini.

Perfecționarea laturii tehno
logice și tehnice a procesului 
de producție atrage după sine 
necesitatea perfecționării și a 
laturii organizatorice. In cadrul 
măsurilor luate de partid pe 
linia perfecționării conducerii 
economiei, a luat ființă — cu 
caracter experimental — Cen
trala cărbunelui Petroșani de 
care aparțin bazinele carboni
fere Valea Jiului. Anina si Țe- 
bea, centrală care realizează 
aproape 41 la sută din oroduc- 
ția de cărbune a țării Fără a 
avea încă premise sori? a face 
o apreciere completă asupra 
noii forme aflate în experi
mentare. putem afirma do pe 
acum că centrala este o uni
tate economică bine închegată, 
că în cadrul acesteia Sc aplică 
mai consecvent principiul con
ducerii colective, sporind ope
rativitatea rezolvării probleme
lor ridicate de activitatea com

plexă a unităților din subor
dine. Experimented în prezent 
forme noi de conducere la ni
velul exploatării — unități cu 
gestiune economică proprie. 
Sintem permanent preocupați 
de aplicarea formelor de con
ducere colectivă și de îmbună
tățirea eficienței activității de 
conducere.

Din prevederile proiectului 
de Directive privind planul 
cincinal pe anii 1971—1975 re
vin Centralei cărbunelui Pe
troșani sarcini deosebite pri
vind creșterea extracției do 
cărbune, perfecționarea proce
selor tehnologice de preparare 
în vederea obținerii, in canti
tăți sporite, a unor sortimente 
superioare de . cărbune, mări
rea producției do cărbune coc- 
sificabil, dezvoltarea fabricării 
brichetelor de cărbune destina
te uzului casnic. Aceste preve- 

. deri asigură dezvoltarea accen
tuată in cincinalul viitor a ba
zinelor carbonifere Valea Jiu
lui, Anina și Țebea. Ne aș
teaptă o activitate intensă, mul
tilaterală, care impune mobili
zarea tuturor forțelor în do
meniul cercetării, proiectării, 
organizării și conducerii pro
ducției.

Sintem hotăriți ca adeziunea 
noastră plenară față de pro
gramul propus de partid — de 
construcție a unei economii 
moderne, a unei industrii pu
ternice și a unei agriculturi 
avansate, de ridicare a Româ
niei socialiste pe o treaptă su
perioară dc progres și civiliza
ție — să o concretizăm prin 
traducerea in viață în mod 
exemplar a sarcinilor ce ne 
revin din acest program.

Asigurăm Congresul că mi
nerii Văii Jiului vor înfăptui 
cu toată însuflețirea și in vii
tor politica partidului de edi
ficare a României socialisto 
moderne, că își vor consacra 
toate forțele și capacitatea de 
muncă realizării mărețului pro
gram al înfloririi patriei noas
tre socialiste. (Aplauze).

Ședința dc după-amiază a 
lost prezidată de tovarășul 
ION URSU, care a anunțat că 
pe adresa Congresului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
au sosit încă 1 235 scrisori și 
telegrame prin care organele 
șl organizațiile de partid, co
lective de oameni al muncii 
urează succes lucrărilor Con
gresului șl își exprimă ade
ziunea deplină, hotărîrea și 
voința unanimă de a traduce 
în viață, neabătut, holărîrlle 
ce vor fi adoptate dc acest 
Înalt forum al partidului.

In continuarea dezbaterilor 
au luat cuvîntul tovarășul 
VASILE VlLCU, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniu
nii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, 
delegat al organizației jude
țene de partid — Constanța, 
ZAHARIA STANCU, președin
tele Uniunii Scriitorilor, dele
gat al organizației de partid 
a municipiului București, 
ZOE DU MITRESCU-BUȘU LEN
GA, vicepreședintă a Consi
liului Național al Femeilor, 
delegată a organizației jude
țene de partid — Brașov.

Tovarășul Ion Ursu, preșe
dintele ședinței, a anunțat că 
prezidiul Congresului a primit 
o scrisoare din partea tova
rășului EMIL BODNAR AS, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, delegat al organizației 
județene de partid — lași, ca
re, datorită stării sănătății 
sale, nu poate participa la 
lucrări. Exprimîndu-și regretul 
că nu se poale alia în aceas
tă sală, că nu poate lua parte 
direct la marele eveniment 
al Congresului, tovarășul Bod- 
naraș ne roagă să-l conside
răm alături de noi, cu mintea 
și cu inima, deplin solidar cu 
toate hotărîrile pe care le 
vom lua — a comunicat pre
ședintele ședinței. Tovarășul 
Emil Bodnaraș arată în scri
soarea sa că aprobă In între
gime Raportul Comitetului 
Central expus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
celelalte rapoarte prezentate 
în cadrul Congresului; el își 
exprimă acordul deplin cu 
toate documentele Congresu
lui care stabilesc direcțiile 
fundamentale și obiectivele 
de bază ale politicii interne 
și internaționale a partidului 
în perioada următoare.

Tovarășul Bodnaraș se de
clară deplin solidar cu Con
gresul în stabilirea marilor o- 
bieclive de construire în con
tinuare a României socialiste; 
în alegerea căii de urmat 
pentru a putea afirma cu 
nouă vigoare și a ridica ro
lul conducător al partidului în 
societatea noastră; în adopta
rea hotărîrilor care vor că
lăuzi activitatea partidului și 
statului- în anii următori, spre 
a da o nouă strălucire națiu
nii noastre socialiste, și — 
alit prin exemplul, cit și prin 
participarea noastră activă — 
să dăm o nouă contribuție la 
procesul de clarificare din 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională, la So
luționarea marilor probleme 
care o confruntă, la întărirea 
unității și coeziunii țărilor so
cialiste.

Ca delegat la Congres din 
partea organizației județene 
de partid — Iași, tovarășul 
Emil Bodnaraș roagă Congre
sul să delege pe unul din to
varășii săi de luptă și acti
vitate care să-l ajute să-și 
poală îndeplini mandatul de 
delegat la Congres. Alăturînd 
în acest scop delegația nr. 1 
emisă de organizația județea
nă de partid — Iași, tovarășul 
Emil Bolnaraș arată că votea
ză ; pentru toate măsurile or
ganizatorice necesare bunei 
desfășurări a Congresului; 
pentru Directivele Congresu

lui privind dezvoltarea Româ
niei socialiste în perioada ur
mătoare; pentru masurile pri
vitoare la îmbunătățirea Sta
tutului partidului; pentru ra
poartele secțiunilor ce vor fl 
prezentate șl discutate la Con
gres', pentru rezoluția gene
rală a Congresului; pentru a- 
legarea noului Comitet Cen
tral șl a Comisiei Centrale 
de Revizie pe baza propuneri
lor conferințelor județene, ale 
comisiei de propuneri a Con
gresului .și a discutării candi- 
daților In Congres.

.VOTEZ DIN TOATĂ INI
MA — arată In scrisoarea sa 
tovarășul Emil Bodnaraș — 
CA IN FUNCȚIA DE CEA 
MAI MARE RĂSPUNDERE IN 
PARTID, CEA DE SECRETAR 
GENERAI., SĂ FIE ALES TO- 
VARĂSUI. NICOIAE 
CEAUȘESCU". (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Urîndu-i din tortă inima to
varășului Bodnaraș grabnică 
însănătoșire. propunem să 
dăm curs rugăminții pe care 
el ne-a adresat-o — a Înche
iat președintele ședinței.

Delegații la Congres au a- 
probat propunerea cu puterni
ce aplauze.

Au rostit apoi cuvîntări de 
salut tovarășii: IR ADJ ESKAN- 
DARI, membru al Biroului E- 
xecutiv, secretar al Comite
tului Central al Partidului Tu- 
deh (Popular) din Iran, EV- 
REMOND GENE, secretar ge- 

• neral al Partidului Comunist 
din Guadelupa, HENRY TRUB, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Muncii din Elveția, 
PETER SAIDl SYOVELW'A, 
membru al Comitetului Na
țional Executiv al Uniunii Na
ționale Africane din Tanga- 
nika-Tanzania, JULIA AREVA
LO, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Uruguay, președintele Co
misiei de control, MAN'S 
KALT, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Austria, CLAUDE JO
NES, vicepreședinte al Parti
dului Comunist din Australia, 
MARTIN GUNNAR KNUT? 
SEN, membru supleant al Pre
zidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Nor
vegia. LEETOORAJ CHUN- 
DRAMUN, președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Mauritius, RA- 
SHAD AMJED, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Irakian,. ALBERT BUCH- 
MANN, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Germania, care a 
luminat Prezidiului scrisoarea 
de salut a C.C. al Partidului 
Comunist din Germania către 
cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., VÎCENZO ANSANELLI, 
membru al Direcțiunii Parti
dului Socialist Italian al U- 
nității Proletare, MAMI KOU- 
YATE, director în Ministerul 
Afacerilor Externe al Repu
blicii Guineea, din partea Par
tidului Democrat din Guineea, 
RAGNAR ARNALDS, preșe
dintele Partidului Alianța 
Populară din Islanda.

Delegații și invitații au sub
liniat în repetate rînduri cu 
vii aplauze cuvintările ros
tite de conducătorii delegații
lor partidelor comuniste și 
muncitorești.

In numele delegaților și in
vitaților, președintele ședinței 
a adresat mulțumiri oaspeți
lor pentru saluturile adresa
te Congresului.

In încheierea ședinței ple
nare de vineri s-a dat citire 
mesajului de salul adresat 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român din 
partea Consiliului Național al 
Partidului Comunist din India. 
Mesajul a fost primit cu vii 
aplauze de cei prezenți.

Lucrările Congresului conti
nuă sîmbălă dimineața.

(Agerpres)

FRAGA

PRAGA B. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ioncscu, trans
mite : Cotidienele centrale ce
hoslovace, apărute vineri, con
tinuă să relateze pe larg des
pre desfășurarea lucrărilor ce
lui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. Sub titlul «Al X-lea Con
gres al P.C.R. continuă", ziarul 
«Rude Pravo* organ al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, inse
rează un amplu reportaj des
pre ședințele din ziua a doua 
a Congresului. In cores|>ondcn- 
ță se arată că au avut loc dis
cuții pe marginea rapoartelor 
prezentate și cuv-intări de salut 
ale delegațiilor partidelor fră
țești. Delegați din diferite ju
dețe au vorbit în special des
pre dezvoltarea economică a ju
dețelor lor și au sprijinit în u- 
nanimitate documentele dc ba
ză ale Congresului, ideile con
ținute in raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

„Rude Pravo" publică o co
respondență a trimisului său la 
București in care arată că a- 
tenția observatorilor și a dele
gațiilor străine la Congres con
tinuă să fie reținută de o serie 
de teze importante din rapor
tul prezentat miercuri de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în co
respondență se atrage atenția, 
printre altele, asupra acelui pa
saj din raport in care se arată 
că sistemul mondial socialist 
nu trebuie considerat un bloc 
în care statele se contopesc in
tr-un tot, renunțind la suvera
nitatea lor națională. Este evi
dențiată, do asemenea, acea 
parte în care se cere înlătura
rea încordării existente intre 
partide, încordare care are de 
multe ori cauze subiective. Co
respondența apreciază că este 
demnă de atenție propunerea 
ca Congresul să dea mandat 
Comitetului Central al P.C.R. 
pentru ca în nici un caz în re
zolvarea deosebirilor de păreri 
politice sau ideologice 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 par
tid, de la conducere la con
ducere.

VIENA

VIENĂ 8. — Corespondentul 
Agerpres. P. Stăncescu, trans
mite : «România : mindrie pen
tru realizări" își intitulează co
respondența din București zia
rul «Volksstimmc". „Pe primul 
plan al dezbaterilor celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. — se 
spune în corespondență — stau 
problemele dezvoltării econo
mice. se face cu mîndrie un 
bilanț al rez.ultatelor de pină 
acum, însă se discută deschis

și temeinic și despre lipsuri. 
Primul ministru Maurer a sub
liniat in raportul său că relația 
intre producția mijloacelor do 
producție și a bunurilor de con
sum nu poate să fie constantă, 
ci — corespunzător nivelului de 
dezvoltare — trebuie să sc mo
difice". Ziarul citează in con
tinuare cifre oglindind dinami
ca acestei relații in ultima pe
rioadă. Sint menționaU’. dc a- 
semenea, creșterile prevăzute în 
următorii cinci ani in diverse 
ramuri industriale.

«Un spațiu larg ocupă, de a- 
semenea, in cadrul dezbaterilor 
— scrie «Volksstinime" — pro
blemele științei. In epoca noas
tră, a spus Maurer, ca deschi
de oamenilor noi perspective. 
In legătură cu aceasta există 
părerea că o parte a oamenilor 
de știință iau prea puțin în 
considerare problemele actuale, 
ale dezvoltării economice și so
ciale. Nicolae Ceaușescu a spus 
că omul dc știință trebuie apre
ciat după ceea ce dă societății 
în care trăiește, iar Maurer a 
arătat că cercetarea științifică 
trebuie să fie orientată spre so
luționarea problemelor nemijlo
cit legate dc producția materia
lă. Delegații au înregistrat cu 
mîndrie obiectivul propus în vi
itorul cincinal — introducerea 
învâțămintului obligatoriu de 
10 ani și aceasta intr-o țară in 
care mai existau în urmă cu 
20 de ani milioane de anal- 
fabeți".

Relatind despre dezbaterea 
problemelor interne de partid, 
„Volksstimme" relevă preocu
parea P.C.R. pentru eliminarea 
urmărilor unor greșeli, abuzuri 
și ilegalități săvîrșite in trecut 
și pentru asigurarea respectării 
neabătute a normelor demo
crației de partid, a legalității 
socialiste.

ROMA

ROMA. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicga, transmite j 
Lucrările Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român 
continuă să ocupe un loc im
portant in presa italiană. Apă
rut joi seara, «Corriere della 
Sera" apreciază raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu drept „un summus al 
politicii și diplomației româ
nești". Ziarul subliniază «ma
nifestarea de grandioasă satis
facție pe care participanta la 
Congres au făcut-o în momen
tul în care conducătorul Româ
niei moderne și-a încheiat ra
portul". Vorbind despre bilan- 

' țul succeselor poporului ro
mân, ^Corriere della Sera" re- 

.levă că «România a realizat o 
extraordinară lansare indus
trială".

In Uniunea Sovietică 
a fost lansată 

stația automată „Zond-7"
Misiunea stației este 
continuarea studierii Lunii

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
Agenția TASS anunța că vi
neri in Uniunea Sovietică a 
fost lansată cu ajutorul li
nei puternice rachete pur
tătoare stafia automată 
„Zond-7“.

Scopul lansării este con
tinuarea studierii Lunii și 
spațiului circumlunar, foto
grafierea suprafeții lunare, 
perfecționarea sistemelor de 
bord, a agregatelor și cons
trucției complexului rachetei 
cosmice.

După plasarea stației pe o 
orbită circumterestră, a fost 
efectuată o manevră de o- 
rientare in spațiu, iar intr- 
un anumit punct al traiec
toriei a fost introdus un 
bloc-propulsor, care a impri
mat stației un impuls de o 
anumită mărime. Ca urmare

s-a înscris pe o traiectorie 
cu direcția spre Lună. După 
desprinderea de stadie a blo- 
cului-propulsor au fost efec
tuate manevre de orientare 
a bateriilor solare spre Soa
re și orientarea antenei de 
transmisii radio spre Pămint. 

între stație și pămint se 
păstrează o legătură radio 
permanentă. Dirijarea zboru
lui. determinarea parametri
lor traiectoriei și recepționa- 
rea informațiilor telemetrice 
de Ia bordul stației sc efec
tuează printr-un complex de 
comandă și măsurători.

Parametrii traiectoriei zbo
rului stației „Zond-7" sint 
apropiați de cei prevăzuli. 
Potrivit datelor informației 
telemetrice, toate sistemele 
și aparatura de la bordul
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Ședințele secțiunilor 
pe probleme ale Congresului 
Tovarășul Nico'ae Ceaușescu a participat 
la lucrările Secțiunii pentru problemele 

ideologice și cultural-educative
Potrivit regulamentului de 

desfășurare a lucrărilor Con
gresului, vineri seara au înce
put dezbaterile în cadrul ce
lor unsprezece secțiuni pe pro
bleme : Secțiunea pentru pro
bleme de industrie — prezida
tă de tovarășul Ilie Verdeț; 
Secțiunea pentru probleme de 
construcții și transporturi — 
prezidată de tovarășul Chivu 
Stoica ; Secțiunea pentru pro
blemele agriculturii și silvicul
turii — prezidată de tovarășul 
Iosif Banc; Secțiunea pentru 
problemele de conducere, pla
nificare și finanțare a econo
miei — prezidată de tovarășul 
Manca Măncscu ; Secțiunea 
pentru problemele sociale și 
nivel de trai — prezidată de 
tovarășul Gheorghe Apostol; 
Secțiunea pentru problemele 
relațiilor economice interna
ționale — prezidată dc tova
rășul Gheorghe Rădulescu ; 
Secțiunea pentru problemele 
pregătirii forței de muncă, a 
cadrelor, învățămînt și știință 
— prezidată de tovarășul 
Leonte Răutu : Secțiunea pen
tru problemele dezvoltării o-

rindurii sociale și de stat — 
prezidată dc tovarășul Janos 
Fazekas; Secțiunea pentru 
problemele ideologice și cultu
ral-educative — prezidată de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil; 
Secțiunea pentru problemele 
statutare, ale activității și vie
ții interne de partid — prezi
dată de tovarășul Virgil Tro- 
fin ; Secțiunea pentru politica 
internațională a partidului și 
statului — prezidată dc tova
rășul Ion Gheorghe Maurer.

In seara zilei de ieri, la lu
crările Secțiunii pentru proble
mele ideologice și cultural-edu
cative a participai tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului.

La ședințele secțiunilor iau 
parte delegații și invitații la 
Congres. în prima ședință atf 
luat cuvîntul numeroși dele
gați care au dezbătui pe larg 
problemele înscrise pe ordinea 
de zi a Congresului al X-ka 
al P.C.R.

Lucrările în cadrul secțiuni
lor vor continua simbătă după- 
amiază.

(Agerpres).

a manevrei efectuate, stația stației, funcționează normal.

Pro-

SÎMBATA 9 AUGUST SIMBATA 9 AUGUST
Buletin de știri. 
Pionierii țării salută 
Congresul.
Film artistic: „Golgo- 
ta" — producție a stu
dioului București. 
Telejurnalul de seară. 
Relatări de la lucrările 
Congresului al X-lea al 
P.C.R.

20,30 Telc-enciclopedia.
21.15 Zboară ciocîrlia. 

gram de dansuri popu
lare românești, maghia
re și germane. 
Monografii contempora
ne. «Munții cresc prin
tre munți" — Lotru — 
film.
Ritmuri pentru toate 
virstele. Emisiune mu
zicală.
Congresul al X-lea al 
P.C.R. Cronica lucrări
lor Congresului — Edi
ție specială. 
Cincisprezece minute cu 
Ion Voicu.
Telejurnalul de noaple 
și buletinul meteorologic.

23.15 Film serial : «Răzbună
torii" — Inlimplările 
prin care a trecut Tară

PETROȘANI — -7 Noiem
brie : Slrăin in casă; Repu
blica : Adio Gringo; PETRI- 
LA : Aventurile lui Tom 
Sawyer: LONEA — Minerul : 
Pașa; 7 Noiembrie: Tată de 
familie; ANINOASA : Veșni
cul inlirzial: VULCAN : Rău
tăciosul adolescent; LUPENI 
— Cultural : In umbra col
tului; PAROȘENI : Minunile 
doamnei Venus; URICANI ; 
Post sezon.
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Loto din 8 
august 1969 au fost extrase 
din urnă următoarele 
mere :

Extragerea l-a : 3 32
42 9 90 7B 66 31 35 17.

Fond do premii
lei.
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